
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1780-1785
R 32 fol. 64vo 03-01-1780

Joost Driessen Verheyen en Wilbert Pieter Coolen zijn aangesteld tot "setters"
over 1780. Zij hebben het borgemeesterschap over te nemen van Antoni Timmer-
mans en Antoni Francis Berkers indien ΘΘn of beiden in dit jaar mocht overlij-
den.

R 164 fol. 205vo 03-01-1780

Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik van Hooff - overleden te Someren
- 7-10-1779.

Waarde 
- 1/8e deel van 1/4e deel (dus 1/32e) in een clamptiende, 
  de Witveltse - "rijdende" tegen de Braselse  ƒ 200,-.

R 100 fol. 140vo 04-01-1780

- Jennemaria Martens - weduwe Marcelis Goris,
- Jenneke Martinisse,
- Anna Maria Berkers - weduwe Peter Martens.
Zij verkopen aan Jan Martinusse, hun broeder en zwager, 3/4e deel onverdeeld in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel 1 l.

1. de straat
2. Arnoldus Zeegers

- land de Camp 5 l.
1. de weg
2. kn Jan Maas

- de Clootacker 2 l.
1. weduwe Jan Canters
2. Antoni van Bussel

- den Venacker 1 l.
1. weduwe Jan Canters
2. kn Jan Maas

- den Meeracker 2 l.
 1-2. Pero vander Laak

- de Looacker 2╜ l.
 1-2. Mattijs Muyen

- den Bosscheracker 1╜ l.
1. Pero van der Laak
2. weduwe Marcelis van Neerven

- groes den Ossenkamp 3 l.
1. Antoni van Bussel
2. Arnoldus Zeegers

- het Bosservelt 2 l.
1. Pero van der Laak
2. Joseph Sauve

- groes aant Broek 2 l.
1. Mattijs Muyen
2. Arnoldus Zeegers

- groes in de Galdere 1 l.
1. de gemeente
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2. Arnoldus Zeegers
- groes de Engelsebeemt 4 l.

1. Jan van Dijk
2. Arnoldus Zeegers

- groes het Swartbroek 2 l.
1. kn Jan Maas
2. Joost Verdijsseldonk

- hooiland in de Vloet ╜ l.
1. Willem Goris
2. de Aa

Belast met: 3/4e deel van 6,75 vat rogge/jr. aan Wilhelmus Bruynen in een 
            meerdere rente met andere - kapitaal ƒ 103-1-2.
- 3/4e deel van ƒ 0-18-6/jr. aan het Huis van Asten.

Verkopers aangekomen bij overlijden van hun ouders, die het hebben bekomen
- de helft bij deling - d.d. 1-3-1753 en de helft bij transport - d.d. 1-3-1753.
Het resterend ╝e deel is al van de koper.

Koopsom: ƒ 175,-.

R 32 fol..... 06-01-1780

Joost Smits en Pieter Canters zijn aangesteld tot schepenen i.p.v. de overlede-
nen schepenen Francis van de Vorst en Jan Paulus van Dijk.

R 28 fol. 102 06-01-1780 1/8 Ook: 33- 52 - 6-1-1780.

Gezien het request van Tomas Bakers en Jan van de Goor, voogden over Catarina, 
Maria en Tomas, onm. kn van Hendrik van de Goor.
Deze drie kinderen zijn met hun drie meerderj. broers erfgenamen van hun over-
leden broeder, Goort van de Goor en uit dien hoofde zijn aangekomen van de zij-
de van de vrouw van Goort:
- de helft van 1/3e deel van de helft van huis, land en groes
zijnde geweest van Jan Andriessen, onlangs v≤≤r Goort en zijn vrouw overleden. 
Deze Jan Andriessen had zijn nalatenschap bestemd voor Mattijs Andriessen, die
onlangs ook is overleden - mits ƒ 50,- uit te keren aan de vrouw van Goort, die
toen nog leefde.
De verdere erfgenamen van Jan Andriessen wilden daaraan voldoen - zijnde Joost
Smits die 1/3e deel in die nalatenschap zou hebben over te dragen aan de kin-
deren Mattijs Andriessen voor - ƒ 100,-.
Peter Aart van Bussel voor zijn vrouw, voor de helft van het 1/3e deel, zou ook
ƒ 50,- uit keren.
Hetgeen op die voet de drie meerderjarige broeders van de onmondigen ook graag
zouden doen.
Supplianten verzoeken om de voors. "overgifte" te mogen doen.
Marge: Wordt toegestaan, mits de penningen voor de onmondigen worden uitgezet.
       Zie decreetboek fol. 102.   

R 28 fol. 103 06-01-1780 2/8
Gezien het request van Joost Smits en Pieter Martens van Dijk, voogden over 
Jenneke, Martinus, Joost en Geertruy, onm. kinderen van Mattijs Andriessen.
Onlangs is aan "de loop" overleden, Jan Andriessen, oom van de onmondigen enz.
enz.
Zie: R 28 - fol. 103 - 6-1-1780.

R 100 fol. 144 07-02-1780 3/8
- Joost Smits, N.U. - 1/3e deel,
- Peter Aart van Bussel - de helft van 1/3e deel   { Als erven van de goederen 
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- Goort van de Goor, N.U. - de helft van 1/3e deel { van Jan Andriessen.
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Door het overlijden van Goort van de Goor - en zijn vrouw, is dit deel verstor-
ven op zijn broers en zusters.
En zijn hier aanwezig:
- Joost Smits,
- Peter Aart van Bussel,
- Arnoldus van de Goor,
- Antoni van de Goort, 
- Jan van de Goor - voor zichzelf - en samen met 
- Tomas Bakers, als voogd over de drie onm. kinderen m.n. Caterina, Maria en
  Tomas van de Goor.
Zij verkopen aan de onmondige kinderen van Mattijs Andriessen m.n. Jenneke,
Martinus, Joost en Geertruy 2/3e deel van de helft (dus 2/6e) van het geheel
onverdeeld in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - aan den Dijk 4 l.

1. kn Mattijs Aarts 
2. Goort Peters
3. de straat

- land den Berg 2 l.
1. weduwe Peter Marcelissen
2. het Beemtstraatje

- land de Camp 2 l.
   1. Goort Peters

 2-3. kn Mattijs Aarts 
- land den Dijkhoff 1 l.

1. den Dijk
2. Antoni van Dijk

- land den Bijl 1 l.
1. Antoni van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- den Dijkeracker 2 l.
1. Antoni van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- de voorste Busselacker 1 l.
1. Jan Berkers
2. Goort Peters

- groes/weiveld 4 l.
1. Jan Jan Smits
2. kn Jan van Dijk

- groes Gelintveltje 1╜ l.
1. Jan Smits
2. de Aa

- groes de Kavel off Quaatvelt 5 l.
1. den Dijk

 2-3. Antoni van Dijk
- den Hoogendries 2 l.

1. weduwe Jan Paulus van Dijk
2. Antoni van Dijk

- Hoyvelt 3 l.
1. Joost Verheyen

2. kn Mattijs Aarts
Belast met: 2/6e deel van ƒ 4-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Op zijn ziekbed heeft Jan Andriessen gewild dat de goederen aan zijn broer,
Mattijs zouden komen en vervolgens aan zijn kinderen.

Koopsom: ƒ 200,-.
Zij betalen uit - ƒ 100,- aan Joost Smits

      - ƒ  50,- aan Peter Aart van Bussel
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      - ƒ  50,- aan Goort van de Goor of zijn erven.
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R 124 fol. 230vo 10-02-1780 4/8
Joost Smets en Peter Martens van Dijk, als voogden van de onm. kinderen van 
wijlen Mattijs Andriessen, verhuren aan Antoni Wilbert Koppens:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag met land en groes - aan den Dijk.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 43,-/jr.
Verpondingen en beden: voor de huurder.
  
R 100 fol. 150 14-02-1780 5/8
Jan, Arnoldus, Antoni, Catarina, Maria en Tomas van de Goor verklaren dat 
door wijlen hun broeder, Goort van de Goor N.U., op 8-3-1779, met Peter Marce-
lisse - g.m. Maria Peters van Bussel, moeder van zijn vrouw, is aangegaan, dat
de percelen land en groes aan zijn vrouw en aan de zuster - g.m. Pieter Aart
van Bussel competerende en aangekomen bij deling - d.d. 18-2-1763 - na overlij-
den van Peter Andriessen - en zijn vrouw, zij deze zouden inbrengen en dat dan 
Goort van de Goor N.U. en Peter A. van Bussel N.U. dit zouden delen alsof het
kinderen waren. Doch dat Pieter A. van Bussel v≤≤r-uit zou houden:
- groesveld het Kempke 3 l.
tegen het "uytzetzel" dat Goort van de Goor heeft gehad, waarom ook dezelve 
zijn helft heeft afgestaan en het gebruik gelaten aan Pieter A. van Bussel. 
En doordat met het overlijden van Goort van de Goor - en zijn vrouw, over het-
gene voors. disputen zouden kunnen ontstaan hebben zij met de weduwe Peter
Marcelis een accoord gemaakt en verkopen nu aan Maria Peters van Bussel de on-
verdeelde helft in:
- het Langackerke en drieske - daaraan

aan den Berg 2 l.
1. kn Mattijs Andriessen c.s.
2. kn Mattijs Wilbers

- het Ouland 1╜ l.
1. Jan Smits
2. Peter Slaats

- den agtersten Busselacker 1 l.
1. Goort Peters
2. weduwe Willem Slaats

- groes het Ven 1 l.
1. weduwe Peter Marcelissen

- groes het Kempke 3 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. Antony van Dijk

Belast met: ƒ 0-9-2/jr. aan het Gemene Land - uit het Kempke.
Koopsom: ƒ 87-10-00

R 154 17-07-1780 6/8
Jan, Arnoldus en Antoni van de Goor - mede namens hun broeder en twee zusters -
kinderen van Hendrik van de Goor, aan den Diesdonk, verkopen hun "oogst te vel-
de" o.a.:
- 15 "kopen" rogge en boekweit Opbrengst: ƒ 125,-.    

R 147 18-07-1780 7/8
Joost Smets en Pieter Marten van Dijk - als voogden over de onm. kinderen van
Mattijs Andriessen - verkopen "den oogst te velden t.w. rogge, boekweyt en ha-
ver" o.a. op:
- den akker - den Bijl,
- den Dijkeracker,
- den Dijkhoffacker,
- op Ollant,
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- bij Vosselen Opbrengst: ƒ 110,-.
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R 124 fol. 277 14-10-1780 8/8
Inventaris - opgemaakt door Joost Smets en Pieter Marten van Dijk, als voogden
over Jenneke, Martinus, Joost en Geertruy, onm. kinderen van Mattijs Andriessen
- en Dora Martens van Dijk, gewoond hebbende aan den Dijk.

Onroerende goederen
Mattijs Andriessen en zijn broer, Jan, bezaten de nagenoemde vaste goederen -
ieder voor de helft.
Jan heeft echter, tijdens zijn ziekte, te kennen gegeven dat de vader van de 
onmondigen erfgenaam zou worden van al zijn vaste goederen.
En dat hij aan zijn zuster - g.m. Joost Smets zou geven ƒ 100,-
en aan zijn overleden broeders kinderen ook ƒ 100,-
Omdat e.e.a. niet beschreven is hebben de inventarisanten, alsook de erfgenamen
van ΘΘn der zusters kinderen om autorisatie moeten verzoeken enz. enz. 
Mede i.v.m. de lasten.
De onmondigen komt nu toe:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag 4 l.

1. kn Mattijs Aarts  
2. Goort Peters

- land den Berg 2 l.
1. weduwe Peter Marcelissen
2. het Beemtstraatje

- land de Camp 2╜ l.
1. Goort Peters

 2-3. kn Mattijs Aarts
- land den Dijkhoff 1 l.

1. den Dijk
2. Antoni van Dijk

- land den Bijl 1 l.
1. Antoni van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- den Dijkeracker 2 l.
1. Antoni van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- de voorste Busselacker 1 l.
1. Jan Berkers
2. Goort Peters

- groes of weiveld 4 l.
1. Jan Janse Smits 
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- groes het Gelintveltje - off Heytveltje
1. Jan Smits
2. de Aa

- groes de Kavel off Quaatvelt 5 l.
1. den Dijk

 2-3. Antoni van Dijk
- den Hoogendries 2 l.

1. weduwe Jan Paulus van Dijk
2. Antoni van Dijk

- een hooiveld 3 l.
1. Joost Verheyen
2. kn Mattijs Aarts

Belast met: ƒ  4-10-0/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar.
Verponding: ƒ 12-17-0/jr. 
Bede - ƒ  3-13-4/jr.
De goederen zijn door de voogden in huur gegeven aan Antoni Wilbert Koppens -
voor de tijd van 6 jaar α ƒ 43,-/jr. + de lasten - d.d. 10-2-1780. 
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Roerende goederen
Deze zijn, op 10-12-1779, publiek verkocht ƒ 384-05-04
Op 18-7-1780 is "de oogst te velde" publiek verkocht ƒ 102-10-00
Van verkochte haver, rogge, stro, klaver etc. ƒ    79-10-00  

ƒ 566-05-04

Schulden en betalingen o.a.
- Volgen een aantal posten welke te maken hebben met de 
  regeling van de erfenis, o.m. om de voors. post van 
  tweemaal ƒ 100,- te autoriseren ƒ  66-14-12
- Doktersrekening ƒ  21-00-00
- Aan de pastoor en kosteres voor de twee lijken, Jan en 
  Mattijs Andriessen ƒ  16-14-00
- Een schaap voor Martinus, ΘΘn der onmondige, zijnde sche-
  per bij Willem Verdijseldonk, te Vlierden ƒ   4-13-00
- Cornelis Peters, als wever ƒ   2-13-00
- Martinus Stevens, voor o.a. twee doodkisten ƒ   6-15-00
- Jan Coolen, voor schoenen ƒ   1-00-00
- Hendrien van Bree, de meid, als arbeidsloon ƒ  11-17-00
- Pieter Slaats voor de huur van groesvelden en een akker
  resp. ƒ 9-10-0 en 8 vat rogge
- En hebben de voogden de gelden van de 2/3e delen in de helft
  van de voors. vaste goederen van Jan Andriessen ingekocht
  en betaald aan Joost Smets - voor zijn 1/3e deel ƒ 100-00-00
  Idem aan Peter Aart van Bussel ƒ 50-00-00
  en aan de kinderen Hendrik van de Goor ƒ   50-00-00    
 ƒ   100-00-00

ƒ 396-19-08

R 147 13-01-1780 1/2

Willemyn Arnoldus Groenen - weduwe Leendert Lamberts - en Joost, Dirk en Anto-
ni, kinderen uit het eerste huwelijk van Leendert, wonende in de Stegen, verko-
pen "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen" - meubelen, melk- en an-
dere beesten, kar, ploeg en andere bouwmansgereedschappen o.a.:
- een paard
- drie koeien,
- twee karren

Opbrengst: ƒ 105,-.

R 147 25-07-1780 2/2
Willemyn Groenen - weduwe Leendert Lambers verkoopt "den oogst te velde" o.a.:
- een zijle rog bij den Oven,
- een zijle rog een lopense
- den horsik - rogge

Bruto opbrengst: ƒ 35,-
De netto opbrengst - ƒ 30,- was mede bestemd voor Antoni Lambers, soldaat
Nog ondertekenden: Joost Linders Lamberts - en

       - Dirk Leenders.

R 124 fol. 225vo 15-01-1780

- Hendrik Roymans - g.g.m. Jenneke Peter Koppens - en Peternel, Willem, Hen-
  drien en Maria, zijn kinderen - geass. met Joost Koppens, hun oom.
  Hendrik wil hertrouwen met 
- Maria Peter Cornelisse, deze geass. met Peter Cornelisse, haar vader.
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Zij maken huwelijksvoorwaarden.
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- Er zijn bij de bruidegom geen geld of goederen, deze zijn publiek verkocht,
  om de schulden te betalen.
  Van het restant zullen de kinderen - elk ƒ 4,- ontvangen.
Verder de bekende voorwaarde.

R 25 34 24-01-1780

Den drost, aanlegger - contra - Gerit Verberne en Nol van Gerwen, gedaagden. 
Deze zijn nog schuldig van gekocht gras - ƒ 6-4-0 - d.d. 20-7-1778.

Idem, aanlegger - contra - Nicolaas van der Westen en Gerrit van Hugten, ge-
daagden.
Deze zijn borg geweest voor Jan Verbogen terzake van gekocht gras - 20-7-1778.
Rest te betalen - ƒ 3-4-4.

Idem, aanlegger - contra - Gerrit van Hugten, gedaagde.
Deze moet nog betalen van gekocht gras - ƒ 3-3-0 - d.d. 20-7-1778.

Idem, aanlegger - contra - Johannes van den Eynden, gedaagde.
Deze is nog - ƒ 7-15-0 schuldig van gekochte oogst van Hendrik Roymans.

R 25 34vo 24-01-1780

Leendert van Riet, kerkmeester, aanlegger - contra - Arnoldus Aarts, op Voor-
deldonk, gedaagde.
Gedaagde is ƒ 10-18-4 schuldig aan kerkpacht over 1770 - '75.

R 28 fol. 104 24-01-1780 1/3

Gezien het request van Geertruy van de Goor - weduwe Jan Paulus van Dijk,
waarin zij laat weten dat haar met haar vijf kinderen is toebehorende:
- 1/5e deel van een camer en hof - in het Dorp
Het overig 4/5e deel komt toe aan Helena, Peter en Martinus van Dijk - ieder
1/5e deel en aan Maria van Dijk - weduwe Mattijs van Dijk en haar kind.
Zij wil haar deel graag verkopen en vraagt toestemming hiervoor.
Naschrift: "Fiat" 

R 33 - 52 24-01-1780 2/3
Maria van Dijk - weduwe Mattijs van Dijk, in het Dorp, verzoekt aan het Colle-
ge, om het:
- huis en hof - in het Dorp
en waarvan zij met haar kind, Paulus, voor 1/5e deel eigenares is, te mogen 
verkopen ter aflossing van schulden.   
De andere delen zijn van:
- Geertruy van de Goor - weduwe Jan Paulus van Dijk - en haar vijf kinderen,
- Peter, Helena en Martinus van Dijk.
Marge: wordt toegestaan - zie decreetboek, fol. 104 en 104vo.

R 100 fol. 155vo 08-03-1780 3/3 Ook: R 151 - 23-2-1780.
- Peter en Martinus van Dijk,
- Eymert Martens - g.m. Helena van Dijk,
- Geertruy van de Goor - weduwe Jan Paulus van Dijk - mede voor haar vijf onm.
  kinderen,
- Maria van Dijk - weduwe Mattijs van Dijk - mede voor haar kind, Paulus.
Zij verkopen aan Jan Willem Coolen:
- een camer of woning (zijnde een keuken en camer, groot 7 "gespan", 
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  met den hof - in het Dorp ╜ l.
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  gescheiden met de brandmuur van de weduwe Antoni Kuypers.
1. weduwe Antony Kuypers
2. Francis van Hoek

Koopsom: ƒ 181,-.  

R 28 fol. 105vo 24-01-1780 1/3 Ook: R 33 - 52 - 24-1-1780.

Gezien het request van: 
- Francis Walraven - g.g.m. Jennemaria Jaspers - waarbij vier kinderen m.n. 
  Willem, Antoni, Hendrien en Peternel - dus kindskinderen van Antoni Jaspers 
  (Baumans) - en Margrieta Jacob van Hugten,
- Jan Antoni Jaspers - en 
- Peter Antoni Jaspers - ook Peter Boumans - alias Jaspers,
- Antoni Peter Engelen - g.m. Alegonda Antoni Jaspers,
- Jan Janse Engelen - g.m. Jan (sic !!) Engelen (Jan moet zijn Elisabet). - te
  Someren,
- Peternel Antoni Jaspers, samen met 
- Francyna Jaspers, 23 jaar. 
Kinderen en erven van voorn. Antoni Jaspers - en Margrieta - die nagelaten heb-
ben:
- een huis, land en groes - in de Wolfsberg 12 l.
Zij zouden deze goederen, om de schulden te kunnen betalen, graag verkopen 
m.u.v. de Leenacker   5 l.
Zij vragen Uw toestemming.
Omdat Francyna nog niet meerderjarig is is dit verzoek mede namens haar voog-
den, Joseph Raskey en Mattijs Smits, gedaan.
Naschrift: "Fiat" - t.b.v. Francyna Bouwmans moet de rekening overlegd worden.

 Zie ook fol. 107, decreetboek fol. 105vo en de toestemming aan 
           Francis Walraven - decreetboek fol. 106vo.

R 100 fol. 156vo 08-03-1780 2/3 Ook: R 154 - 23-2-1780. 
- Jan Antoni Boumans,
- Peter Antoni Boumans,
- Peternel Antoni Boumans,
- Antoni Peter Engelen - g.m. Alegonda Antoni Boumans, te Someren,
- Jan Janse Engelen - g.m. Elisabet Boumans, te Someren,
- Francis Walraven - g.g.m. Jennemaria Antoni Boumans - voor zijn vier kinderen
  Willem, Antoni, Hendrien en Peternel - procuratie - d.d. 24-1-1780.
- Francyna, minderj., voor haar Joseph Reyskey en Mattijs Smits, procuratie
  d.d. 24-1-1780.
Kinderen en erven van Antoni Jaspers (of anders Boumans) - en Magrieta van 
Hugten.
Zij verkopen aan Willem Jan Daniels, in de Wolfsberg (is dezelfde man als Wil-
lem Marcelis Daniels):
- huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag - in de Wolfsberg 2 l.

1. de straat
2. kn Francis Plenders

Verponding: ƒ 0-17-14
Bede - ƒ 0-02-10
- Tijs Franse-acker 1 l. 3 cops.

1. kn Francis Plenders
2. kn Peter Kerkers

Verponding: ƒ 0-10-00/jr.
Bede - ƒ 0-08-12/jr.
- land het Copse 1 copse.

1. Willem Smits
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2. weduwe Jan Verberne
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Verponding: ƒ 0-2-0/jr.
Bede - ƒ 0-1-4/jr.
- Gijsbertacker 1 l.

1. Philip Reynders
2. de straat

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
- land de Loverboschacker 1╜ l.

 1-2. weduwe Joost Kerkers
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-8/jr.
- groes de Hazeldonk 1 l. 3 cops.

 1-2. Hendrik Haasen
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
- het Lindersvelt 1 l.    

1. weduwe Joost Kerkers
2. kn. Francis Plenders

Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
- het kleyn Lindert 1╜ l.

1. Gerrit Brunas
2. weduwe Jan Sauve

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
- land den Kerseboom off Berg 1 l. 1 cops.

1. Hendrik van Helmond
2. Reynier van der Linden

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
Belast met: de helft van ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten - weduwe Francis 

     Kerkers betaald de andere helft.
- de helft van ƒ 0-08-0/jr. aan den Armen van Asten - de andere helft

            betaald de weduwe Francis Kerkers.
- ƒ 0-4-6/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente met meer
       andere.

Koopsom: ƒ 340,-.  

R 100 fol. 165 15-06-1780 3/3
Peter Boumans, op Heusden, is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 57,- α 2,33%.
Marge: 5-10-1802 - gelost aan Antoni Losecaat, te Eyndhoven.

R 124 fol. 227 25-01-1780 1/2
   

Gerard Hampen, president schepen, te Deurne, stelt zich borg t.b.v. Jacobus
Losecaat wegens ontvangen van de 40e en 80e penning bij het passeren van trans-
porten en obligaties.

R 124 fol. 238 13-03-1780 2/2
Jacobus Losecaat stelt zich borg voor zijn zoon, Antony Losecaat, als "geswoo-
ren clercq" de secretarye Eyndhoven, Woensel, Gestel, Strijp, en Stratum waar-
nemende.
E.e.a. betreft de ontvangsten en afdrachten van de 40e en 80e penning.  

R 100 fol. 142vo 26-01-1780

Francis Donkers, te Geldrop, verkoopt aan Willem Jan Goorts, in de Steegen, de
onverdeelde helft in:
- huis, stal, hof en aangelag 3 cops.
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1. de koper
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2. weduwe Mattijs van Bussel
- de Kraystartacker 1 l.

1. de koper
2. Jan Peters

- land de Vlaas 1 l.
1. de koper
2. Peter Driessen van Bussel

- land de Oyevaarsnest 1 l.
1. de koper
2. Joost Buckums

- land den Hengst 3 cops.
1. Joost Buckums
2. Marten Zeegers

- den Camp 1╜ l.
1. Wilbert Koppens
2. weduwe Francis van de Vorst

- Dorperacker 2 l.
1. weduwe Jan Sauve
2. de pad

- het Eeuzel 1 l.
1. de koper
2. Paulus Verberne

- het Weyvelt 2 l.
1. de koper
2. Peter Driessen van Bussel

- het Hoogvelt 2╜ l.
1. de koper
2. weduwe Bendert Vervoordeldonk

- groes int Lindert 2 cops.
1. de koper
2.Wilhelmus Bruynen

Belast met: de helft van ƒ 0-7-8/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 0-2-8/jr. aan de Kerk van Asten.

Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn broer, Marcelis Donkers.
Koper betaald de schulden, - ƒ 150,-, van Marcelis Donkers en ƒ 25,- koopsom.

Koopsom: ƒ 175,-.

R 124 fol. 227vo 09-02-1780 1/3

Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan 
Maria Wilbers - weduwe Aalbert Verheyen:
- de neerhuizinge van het kasteel, zoals zij is bewonende, met schuur en stal.
Zij is geass. met Jan Daandel Coolen.
Zie: contract - 1772.

R 124 fol. 247vo 08-05-1780 2/3
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan Gerrit
Joost Kerkers en zijn moeder - de weduwe Joost Kerkers:
- de hoeve - de Polder
Zie cedulle - 27-12-1770.

R 183 13-11-1780 3/3
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, zal, op maandag, 
13-11-178, zitten t.h.v. Leendert van Riet, om de cijnsen, aan de Heer van As-
ten verschuldigd, te ontvangen - dit van 9 tot 11 uur in de morgen.
Van 2 tot 4 uur in de middag zal hij "zitten" om de cijnsen te winnen.
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Derhalve wordt iedereen aangemaand om op deze tijd zijn verschuldigde cijnsen
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te komen betalen en "winne" op de juiste naam.
Bij nalatenschap zal tegen hen proces worden gevoerd.  

R 100 fol. 146vo 11-02-1780

Jan Janse van de Leenzel, op de voorste Heusden, verkoopt aan Mattijs en Peter
Verreyt:
- huis, hof en aangelag - op de voorste Heusden 2 l.

1. Francis Loomans
2. de straat

  zijnde den akker - den Berg - waar het huis op getimmerd is -
  het aangelag waar het huis voorheen op gestaan heeft met den dries daarachter

2 l.
1. Pieter van Loon
2. Peter van Bussel
3. de straat

  Met het recht van "de dreef" zoals vanouds geweest is.
- de Voorsten acker 4 l.

 1-3. de straat
2. weduwe Francis Coolen

- den agtersten acker 2 l.
1. weduwe francis Coolen
2. Peter Verreyt

- land den Heycamp 1╜ l.
1. Jan Lomans

 2-3. de hei
- land de Vlinkert 1 l.

 1-2. Antoni van Bussel
3. de straat

- land den Willigenacker 3 l.
1. de koper
2. Hendrik Eysbouts

- land 3 l.
 1-3. Peter van Loon

- den Hulsacker 1 l. 1 cops.
1. de koper
2. weduwe Francis Berkers

- groes het Hoyvelt 6 l.
   1. weduwe Francis Coolen
2. Peter Verreyt  

- Weyvelt 8 l.
1. Jan Daandel Coolen
2. den drost

- een Euzel 2 l.
1. Antoni van Bussel
2. Peter Boumans

- Hoyvelt 5 l. 24 r.
1. den drost
2. Jan Lomans

- Nieuwe Erve off Heytvelt 1 l. 7 r.
1. Antoni van Bussel
2. de gemeente
3. de weg
4. de koper

- Nieuwe Erve - agter de Kamp van Jan Lomans
2 l. 12╜ r.
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1. nevens dezelve Kamp
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2. Philips van Hugten
3. de gemeente
4. Peter Canters

Belast met: ƒ 3-02-08/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente met 
        meer anderen.

- ƒ 5-12-08/jr. aan den Armen van Asten - in twee posten.
- ƒ 0-06-00/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-03-12/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-02-00/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 300,- α 3╜% aan Gerrit Verberne, te Someren - d.d. 22-10-1765 -

Asten.
- ƒ 300,- α 3 % aan Engel Reynier Smits, te Mierlo - d.d. 18-12-1759 

Asten.
- ƒ 500,- α 3 % aan de weduwe Francis Kerkers - d.d. 17-3-1773 -

Asten.
  Marge: 17-3-1787 gelost.
- ƒ 100,- α 3% aan de weduwe Francis Kerkers.
- ƒ 200,- α 3% aan Francis Timmermans - d.d. 17-4-1773.

Mede-gebruiker van de goederen was Jan Coolen.
Koopsom: ƒ 500,-.

R 124 fol. 232 11-02-1780 1/6
- Francis Jacobs Verberne, te Woensel,
- Nicolaas Jacobs Verberne, soldaat in het regiment van Generaal Kernel,
- Jan Jacobs Verberne, te Buul,
- Gerrit Jacobs Verberne, te Liessel.
Kinderen van wijlen Jan Jacobs Verberne - en Jenneke Hikspoors, gewoond hebben-
de in de Steegen.
Cornelis en Helena, de andere kinderen, zijn ook overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Gerrit Jacobs Verberne
- huis, schuur, stal, hof, aangelag en een akker 5 l.

1. het straatje
2. de gemeente  

- land Lijnekeacker 2 l.
 1-2. de verkrijger

- den Lottenacker 2 l.
 1-2. de verkrijger

- Teuniskeacker 3 copse.
            1-2-3. Willem Hoebergen

- land/groes Persvelt 9 l.
 1-2. Willem Hoebergen

- den agtersten acker 4 l.
1. Jenneke en Maria Kels
2. Willem Hoebergen

- hooiveld het Natvelt 2╜ l.
1. Willem Hoebergen
2. Jenneke en Maria Kels

- Stegensvelt 2 l.
1. Hendrik Verreyt
2. Peter Verreyt

- den Engelsebeemt 6 l.
1. Jenneke en Maria Kels
2. Arnoldus Zeegers

- land de vijff Copse 5 l.
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1. Gerrit Verberne
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2. kn Dirk Lambers
- den Heckacker 2 l.

1. kn Leendert Lambers
2. Gerrit Verberne

- de helft van groesveld - de Pootbeemt de helft is 2 l.
1. Francis van Bussel

- de Meulendijkseacker 2╜ l.
1. Gerrit Verberne 

2. kn Leendert Lamberts
- het Stegensvelt 1╜ l.

1. Willem Hoebergen
2. weduwe Francis Berkers

Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan ...(niet vermeld) iets meer of minder.

2e lot: Nicolaas en Jan
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 1 l.

1. Jenneke en Maria Kels
2. het straatje

- land den Horsik 1 l.
 1-3. de verkrijgers

- een Hoyveltje 1 l.
1. Jenneke en Maria Kels
2. Andries Walraven

- Antoni Vreynseacker 1 l.
1. Willem Hoebergen
2. Andries Walraven

- land den Bendert 1 l.
1. Jenneke en Maria Kels
2. Willem Hoebergen

- groes/hei den agtersten Del 1 l.
1. Willem Hoebergen
2. Hendrik Verreyt

- groes Hekelaarshoek 2 l.
1. Francis Deenen 

2. Willem Hoebergen
- de helft van de Pootbeemt de helft is 2 l.

1. Bottelsvelt
- land de ses copse 5 copse

1. Peter Lomans
2. Dirk Verdonschot

Belast met: ƒ 0-18-8/jr. , zo vermeend wordt, aan het Huis van Asten.

3e lot: Francis
- de helft in een akker gelegen op de Stoutheuvel, te Woensel 30 roeden

1. Antony van de Laar
2. Hendrik Vaassen 

- ╝e deel in "groes" op de Stoutheuvel, te Woensel geheel 1╜ l. 
1. Adriaan van de Luytelaar
2. Adriaan van den Berk

R 100 fol. 149 11-02-1780 2/6
- Nicolaas Verberne, soldaat onder het regiment van generaal Hertel - en
- Jan Verberne, te Buul.
Zij verkopen aan Cornelis Hikspoors, te Liessel:
- huis, schop, stal, hof en aangelag - in de Steegen 1 l.

1. Jenneke en Maria Kels
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2. het straatje
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- de Horsick 1 l.
 1-3. kn Leendert Lamberts

- Hoyveltje 1 l.
1. Jenneke en Maria Kels
2. Andries Walraven

- Antoni Vreynseacker 1 l.
1. Willem Hoebergen
2. Andries Walraven

- land den Bendert 1 l.
1. Jenneke en Maria Kels
2. Willem Hoebergen

- groes- en heiveld den agtersten Del 1 l.
1. Francis Deenen
2. Willem Hoebergen

- de helft van de Pootbeemt de helft is 2 l.
  deze helft naast het Bottelsvelt 
- land de ses Copse

1. Peter Lomans
2. Dirk Verdonschot

Belast met: ƒ 0-19-12/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 500,-.   

R 100 fol. 153 19-02-1780 3/6
Gerrit Jacobs Verberne, te Liessel, is schuldig aan Antoni Timmermans:
- ƒ 500,- α 3╜%.
Marge: 24-1-1789 gelost.

R 100 fol. 155 04-03-1780 4/6
Gerrit Jacobs Verberne, te Liessel, verkoopt aan Cornelis Hikspoors, te Lies-
sel:
- land het Heytvelt 3 l.

 1-4. de koper
2. de verkoper

3. Willem Hoebergen 
Dit perceel hoort nog onder transport - d.d. 11-2-1780 - het was de verkoper 
abusief toegewezen.

R 124 fol. 263 15-06-1780 5/6
Cornelis Hikspoors - g.m. Johanna Martens Hoeben.  
Zij testeren.
- Alles aan de langstlevende.

R 164 fol. 212vo 01-08-1780 6/6
Taxatie van de onroerende goederen van Johanna Hoeben - vrouw van Cornelis
Hikspoors - overleden - 22-6-1780.

De helft in: Waarde
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 1 l. ƒ 75,-

1. Jenneke en Maria Kels
2. het straatje

- land den Horsik 1 l. ƒ 10,-
 1-3. kn Leendert Lambers

- een Hoyvelt 1 l. ƒ 15,-
1. Jenneke en Maria Kels
2. Andries Walraven

- Antoni Vreynseacker 1 l. ƒ 10,-
1. Willem Hoebergen
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2. Andries Walraven
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- land den Bendert 1 l. ƒ 10,-
1. Jenneke en Maria Kels

2. Willem Hoebergen
- groes/hei den agtersten Del 1 l. ƒ  9,-

1. Francis Deenen
2. Willem Hoebergen

- den Pootbeemt 2 l. ƒ 20,-
1. het Bottelsvelt

- land de ses Copse 1╝e l. ƒ 15,-
1. Peter Lomans

2. Dirk Verdonschot
- land het Heytvelt 3 l. ƒ 20,-

1. Gerrit Verberne
2. het vorig perceel                    

       ƒ 184-00-00
De goederen zijn, voor het geheel, belast met:
- ƒ 0-19-12/jr. cijns aan het Huis van Asten - in kap. ƒ 24-13-12

         de helft is              ƒ    12-06-14  
       ƒ 171-13-02

20e penning is ƒ 8-11-12.  

R 28 fol. 107vo 14-02-1780 1/2 Ook: R 33 - 52 - 14-2-1780.

Gezien het request van: 
- Dirk van de Mortel, te Deurne - g.m. Anna Maria Bruystens,
- Jan Bruystens, te Rotterdam, 
- Maria Aart Tielen - g.g.m. Mattijs Bruystens, nog ΘΘn kind in leven - samen
  met:
- Antoni en Willem Bruystens - men weet niet waar die zijn, dood of levend,
  op zee of elders.
Zij zijn samen eigenaren van:
- een huis en aangelag - in het Dorp.
Dit door het overlijden, eerst van:
- hun moeder, Willemyn Jan Deenen - weduwe Laurens Bruysten - en mede door het 
overlijden van haar dochter, Willemyn.
Omdat het huis zeer bouwvallig is en nog enige schulden van hun ouders te 
betalen zijn - alsmede dat de weduwe Laurens Bruystens ons, op 5-11-1764, ge-
machtigd heeft om het huis en enige landerijen te verkopen ter betaling van de 
schulden.
Toen zijn enige goederen verkocht - doch nog ƒ 75,- aan de weduwe Aart Wilbers
onbetaald gebleven.
Deze schuld moet nu, met inbegrip van de lasten, betaald worden.
De supplianten zijn beducht dat bij "opveyling" het huis niet zoveel zal op-
brengen dat de schulden betaald kunnen worden.
Met de weduwe en haar kinderen is een accoord gemaakt - dat zij voor het huis 
boven de - ƒ 75,- met intrest - nog - ƒ 50,- zal betalen.
Zij vragen toestemming.
Naschrift: "Fiat" - Mits zij aansprakelijk blijven voor het deel van de nl af-

          wezige broeders.    
Marge: Drossard en schepenen hebben op dit verzoek "gedisponeert" niet int 
       decreetboek - fol. 107vo.  
 
R 100 fol. 151vo 15-02-1780 2/2
- Dirk van de Mortel - g.m. Anna Maria Bruystens, te Deurne,
- Jan Bruystens, te Rotterdam,
- Maria Aart Tielen - weduwe Mattijs Bruystens - mede voor haar kind.
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- Antoni en Willem Bruystens - lange jaren weg, met onbekende bestemming.
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Zij verkopen aan Paulus Aart Wilbers en Arnoldus van Geffen:
- huis, stal, hof en aangelag 1╜ l.

1. Tomas Bakers
2. den Armen
3. Willem van Dijk
4. de straat

Belast met: ƒ 1-17-10/jr. aan het Huis van Asten.
Zoals door hun ouders nagelaten.

Koopsom: ƒ 135-12-00
Zijnde ƒ 85-12-00 verlopen intrest aan de weduwe Aart Wilbers - en ƒ 50,-
tot betaling van de andere schulden.

R 124 fol. 235 21-02-1780 1/4

- Godefridus Sauve, chirurgijn - g.m. Pieternella Jansen,
- Catarina Jansen, te Weert,
- Willem Jansen.
Zij verdelen de goederen nagelaten door wijlen hun ouders Johannes Jansen - en
Catarina Lomans.

1e lot: Catarina
- huis, stal, schuur en een klein huisje met de schop en hof - in het Dorp

1 l.
1. weduwe Francis van Hout en de 

   kn Antoni Bluyssen 
2. Wilhelmus Bruynen en Mr. Sauve

 3-4. de straat
- den Heesacker 3 l. 14 r.

1. Francis Timmermans
2. Antoni Verreyt

Belast met: de helft van ƒ 05-0/jr. aan het Gemene Land. 
Verponding: ƒ 4-03-8/jr.
Bede - ƒ 0-16-4/jr.

2e lot: Willem
- de lange Logteacker 1╜ l.

1. Joost Buckums
2. Willem van Dijk

- land Cantersacker 2╜ l.
 1-2. weduwe Francis van den Boomen  

- een acker op de Logte 1 l. 40 r.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Joost Buckums

- een acker op de Logte 3 l.
1. Willem Verberne
2. Willem van Dijk

- groes het Bergslinder
1. Wilhelmus Bruynen

2. kn Aart Bruynen
- Vransmansvelt 4 l.

1. Pieter Lomans
2. weduwe Mattijs van Bussel

- Jan Muldersdries 3 l. 32 r.
 1-3. de straat en Peter Wagemans

2. de Pastory
Belast met: de helft van ƒ 0-5-0/jr. aan het Gemene Land.
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- ƒ 5,-/jr aan de Kempenaar - uit de Muldersdries.
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- ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar.
Verponding: ƒ 7-11-0/jr.
Bede - ƒ 1-17-8/jr.  

3e lot: Godefridus Sauve
- ƒ 400,- α 3% - hierop is gelost - ƒ 75,- t.l.v. de goederen Jan Aart Smits,

       op Voordeldonk, nu zijn weduwe en kinderen - schepenbrief -
       d.d. 10-12-1761.

R 124 fol. 237 21-02-1780 2/
- Willem Jansen, alhier- en
- Catarina Jansen, te Weert, zijn meerderjarig geworden.
Zij hebben afgerekend met hun momboiren, Pieter Verberne, te Eyndhoven en 
Antoni Lomans en bedanken hen voor de bewezen diensten.

R 100 fol. 162vo 26-04-1780 3/4
Pieter van Bussel, aan Voordeldonk, verkoopt aan Godefridus Sauve:
- een huis met de camer, hof en aangelag - in de Moolestraat - in het Dorp

╜ l.
1. de Kostery
2. Willem Verberne
3. de straat
4. Antoni Lomans

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 20-4-1773.
Koopsom: ƒ 700,-.

R 100 fol. 163 26-04-1780 4/4
Godefridus Souve verkoopt aan Pieter van Bussel:
- huis en hof - in het Dorp 20 roeden

 1-3. Catarina Jansen
2. de straat
4. Wilhelmus Bruynen

- wortelveltje 6 roeden
1. Willem Verberne  

2. weduwe Willem van den Eerenbeemt
3. de Jonge Schutters
4. de weg

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 7-2-1778.
Koopsom: ƒ 250,-.

R 147 24-02-1780

- Dirk van Helmond en Francis van Roymans - als voogden over Jennemaria en Jan,
  onm. kinderen van wijlen Jan Maas - en Magrieta Verhees, te Ommel - alsmede
- Pieter en Peternella Jan Maas, meerderj. kinderen, alhier, mede voor Anna, 
  hun zuster, te Mechel.  
Zij verkopen o.a.:
- een paard, een koe, een maal ƒ 61,-
- een hoogkar ƒ 10,-
- ketels, potten, pannen, bakken etc.   ƒ 45,-

Opbrengst: ƒ 126,-.

R 28 fol. 108vo 28-02-1780 1/2 Ook: R 33 - 52 - 28-2-1780.

Gezien het request van:
- Willemyn Hendrik Lambers, op Heusden - inhoudende dat haar man, Martinus
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  Dirks, in het najaar van 1779 is overleden en haar heeft nagelaten twee kin-
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  deren m.n. Jan en Hendrina.
Kort voor haar man is te Vlierden overleden zijn vader, Jan Dirks - die weduw-
naar was en na heeft gelaten - drie kinderen m.n.:
- Martinus - suppliantes man,
- Hendrien - g.m. Laurens Royackers - en
- Johanna - nu g.m. Francis van den Heuvel, te Vlierden, op de hoeve den Hasel-
  donk.
De nalatenschap van wijlen haar schoonvader, blijkt, na het opmaken van een 
schepen-inventaris - d.d. 15-2-1780 - Vlierden - een waarde te hebben van 
ƒ 1081-10-00 - na aftrek van alle schulden.
Inde minne is een accooord gemaakt om deze inventaris geheel te laten aan 
Francis van den Heuvel en dat deze aan de twee andere delers uitkeert elk -
ƒ 360-10-00.
Zij vraagt toestemming.
Naschrift: Fiat" - Voor elk der kinderen ƒ 180-5-0 te beleggen.
           Ook: register fol. 108vo.

R 32 fol. 67vo 30-06-1780 2/2
Hendrik Dirk van Helmond, te Soerendonk en Francis van den Heuvel, te Vlier-
den - g.m. Johanna Dirks - en aangestelde voogden over de twee onm. kinderen,
Johannes en Hendrien van wijlen Marten Dirks - en Willemyn Lambers, aanvaarden
de nagelaten goederen van de grootmoeder, te Deurne overleden. 
 
R 100 fol. 154 03-03-1780 1/2

Jacobus Losecaat verkoopt aan Jan Daandel Coolen, op Heusden:
- een wey- off hoyvelt - op de voorste Heusden 6 l.

1. Mattijs en Peter Verreyt
2. de sloot en laan van de Heren van Asten
   en aan de spitse einde de Loop

Koopsom: ƒ 150,-.

R 100 fol. 154vo 03-03-1780 2/2
Jan Daandel Coolen verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- hooiveld de Weye - op Heusden 5╜ l.

3. de Loop        
4. Peter Canters
1. Goort Slaats en Dirk Dirks van Helmond
2. Jan Lomans en Hendrik Eysbouts

Koopsom: ƒ 183,-.

R 124 fol. 238vo 18-03-1780

Willemyn Jan Lomans, wonende op Heusden bij haar vader, Jan Willem Lomans,
testeert.
Haar enige erfgenaam wordt haar zuster, Alegonda - g.m. Pieter Koopmans, bij 
hen wonende. Dit wegens haar goede en trouwe diensten.
Bij v≤≤r-overlijden worden haar man en kinderen erfgenamen.   

R 100 fol. 159vo 28-03-1780 1/2

Francis Smits, op Heusden, is schuldig aan Antoni Losecaat, te Eyndhoven:
- ƒ 200,- α 3╜%.
Marge: 10-11-1785 gelost.

R 100 fol. 160 28-03-1780 2/2
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Francis Smits, op Heusden, is schuldig aan Magrieta Goort Leenen - weduwe Ger-

34



rit Verberne, te Someren - ƒ 200,- α 3╜%.
Marge: 12-11-1784 gelost.

R 124 fol. 239vo 30-03-1780 1/2

Inventaris - opgemaakt door Adriaan Hurkmans - g.g.m. Anna Maria Verleysdonk -
t.b.v. hun kind, Hendrien.
Hij wil hertrouwen met Catarina Berkers.

vaste goederen 
- huis, stal en hof - in de Wolfsberg ╜ l.

1. weduwe Hendrik Peter Driessen
2. kn Peter Kerkers

- een aangelag 3 l.
1. Nicolaas van der Westen
2. de beemtstraat

- land den Hoek 1 l. 3 cops.
1. weduwe Jan Verberne
2. de Beemtstraat

- land de Reye 1 .
1. Paulus van Bussel
2. de straat

- land de Pat 1 l.
1. weduwe Jan Verberne

2. kn Peter Kerkers
- land den IJsereman 1 l.

1. kn Adriaan Lintermans
2. Hendrik Haasen

- hooiveld de Kant 1 l.
1. Claas van der Westen
2. Hendrik IJsbouts

- het Weyvelt 1 l.
1. Wilbert van Helmont
2. kn Peter Kerkers

- groes het Hoyvelt bij het kasteel 2 l.
 1-2. Wilbert van Helmont

- land de Wouterman ╜ l.
1. kn Peter Kerkers
2. de Patacker

Roerende goederen o.a.
- twee koeien of melkbeesten, twee ossen, resp 3 en 5 jaar oud, een kalf,
- een kast, een kist, tien stoelen, een huishorloge,
- twee bedden,
- zes "Delftse" borden,
- een weefgetouw,
- ketels, potten, pannen, "mooren", tobben enz.
- nogal veel tin- en koperwerk,
- vuurgerei,
- landbouwgereedschap

Schulden
- weduwe Peter Hoebergen, in de Steege, krijgt ƒ 45,-
- Adriaan van Duuren, als smid ƒ  4,40
- weduwe Antoni Fransen, wegens geleverde winkelwaren ƒ    6,-    

ƒ 55,40.

R 124 fol. 242 30-03-1780 2/2
Adriaan Hurkmans - g.g.m. Anna Maria Verleysdonk, in de Wolfsberg - wil her-

35



trouwen met Catarina Jan Berkers.

36



Mede aanwezig zijn Philips Verleysdonk, te Vlierden t.b.v. Hendrien, dr. Adri-
aan Hurkmans en Marten Berkers.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- Zij brengen beiden alle goederen hebbende en verkrijgende.
  De bruid brengt nu in - in geld ƒ 47,-
                - een "ijsere koeiketel"            ƒ  4,-

 - een halve beddekoets ƒ  1,50
 - een kist

- Mochten er kind(eren) in dit huwelijk geboren worden dan zullen zij gelijk
  behandeld worden als het v≤≤r-kind.
  De helft van de inventaris blijft echter gereserveerd voor het kind (Hen-
  drien).
Enz. enz.

R 124 fol. 243vo 01-04-1780

Inventaris - opgemaakt door Arnoldus van Gerwen - g.g.m. Josyna Lomans - t.b.v.
Willem, Maria, Laurens, Joseph en Antoni, de kinderen.
Hij wil hertrouwen met Dorotea Willem Doers, te Deurne.

Onroerende goederen
- een huiske, hof en aangelag en een akker - de Beckers - daaraangelegen

1 l.
            1-2-3. de wegen  

4. weduwe Francis van Hout
- den Meulenacker 1 l.

1. de gemeente
 3-4. de wegen

Roerende goederen o.a.
- vier stoelen, een tafel, een kastje, een bed,
- enige ketels.

R 100 fol. 161 08-04-1780  

Jan Goris van de Mortel - g.m. Antonetta, dr. Hendrik van de Mortel ziet af 
t.b.v. zijn twee kinderen, Gerrit en Pieter, uit zijn laatste huwelijk met
Catalijn Teunis Jansen, van het erfdeel - testament - d.d. 7-1-1749 - t.w.:
- 1/8e deel in huis, land en groes 6 l. waarde: ƒ 150,-.P
Hij is ten volle voldaan.

R 32 fol. 66 17-04-1780 1/2

Hendrik Hendriks en Huybert van Bussel zijn aangesteld als voogden over Willem
en Dirk, onm. kinderen van Joost Willem van Hugten - en Maria Hendriks, gewoond
hebbende op 't Zant.    

R 124 fol. 254 07-07-1780 2/2
Inventaris - opgemaakt door Hendrik Hendriks en Huybert van Bussel, als voogden
van Willem en Dirk, onm. kinderen van wijlen Joost Willem van Hugten - en Maria
Hendriks, gewoond hebbende op het Sant.
De boedel hoort nu toe:
- de helft aan Hendrik Hendriks, broeder van de kinderen moeder - en
- de helft aan de twee onm. kinderen en hun meerderj. broeder Jan.

Onroerende goederen  
- huis, hof, aangelag, land en groes - genaamd - het Sant 28 l.

 1-3. de gemeente
- groes en hei daaraan gelegen 60 l.
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1. het voors. aangelag en de 
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   gemeente
- groes de Haag 2 l.

1. de gemeente  
2. kn Francis Aarts
3. de Aa

- 1/8e deel van de kleyne Haag 3 copse.
1. kn Hendrik Jacob Martens
2. Eymert van Loon

- het A-veltje 1 l.
1. Jan Verberne
2. Lambert Hikspoors
3. de Aa

Roerende goederen
- een paard, vijf koeien, vijf jonge of lege beesten, 33 schapen, 22 lammeren,
- enige karren, 
- landbouwgereedschap,
- drie bedden, twee kisten, zes stoelen, een tafel,
- vuurgerei,
- diverse ketels, potten, pannen, emmers etc. 
- huishoudgerei,
- 19 l. met rogge bezaaid - en 
-  9 l. met boekweit.

Geld
Francis Smits is schuldig aan de weduwe Joost van Hugten - ƒ 400,- α 3% -
wegens het borgemeesterschap, 1769 - 1770 - acte d.d.4-3-1779.
Op 15-5-1780 is terugbetaald - ƒ 22-16-00 resteert ƒ 377-04-00.

R 124 fol. 244 24-04-1780 1/2

Inventaris - opgemaakt door Jan Meulendijks - g.g.m. Elisabet Jan Claus - 
t.b.v. Arnoldus en Catarina, de kinderen.
Hij wil hertrouwen met Anna Maria Antoni Zeegers - g.g.m. Hendricus Coolen.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Jacobus Smits   
2. kn Joost Voermans

- land de Loverbosch 2 l.
1. Gerrit Brunas
2. Willem Marcelis Daandels

- de Warandacker 1╜ l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. Hendrik Tijs Haasen

- den Heesacker 1 l.
1. Jan Timmermans
2. Evert van Geffen

- groes het Lindert 3 l.
1. kn Joost Voermans
2. Jan Timmermans

Roerende goederen
- twee kisten, een kast, vier stoele, een tafel, 
- dierse tinnen- en aardewerk schotels,
- vuurgerei
- diverse ketels, pannen etc.
- twee koeien, een os,
- landbouwgereedschap.

Schulden
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- aan de weduwe Jan Verberne - volgens obligatie ƒ 50,-.
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R 124 fol. 246 25-04-1780 2/2
Jan Meulendijks - g.g.m. Elisabet Jan Claus gaat hertrouwen met Anna Maria An-
toni Zeegers - g.g.m. Hendricus Coolen.
Dirk Jan Claus, zwager van Jan voorn. is aanwezig namens de kinderen.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- geen bijzonderheden.

R 32 fol. 67 27-04-1780 1/2

Jacobus Manders, schepen, te Bakel en Jan Sterken, te Milheese, zijn aangesteld
als voogden over Marcelis, onm. zoon van wijlen Antony Bluyssen - en Anna de 
Veth.

R 124 fol. 257 08-06-1780 2/2
Inventaris - opgemaakt door Jacobus Manders, te Bakel en Jan Sterken, te Mil-
heese, als voogden over:
- Marcelis onm. zoon van wijlen Antony Bluyssen - en Anna de Veth - en
- Jan, zijn broeder, die op 14-7-1780, meerderjarig hoopt te worden.
Deze dus ieder voor de helft.

Vaste goederen 
- Aan Antoni en zijn vrouw zijn bij hun leven verstorven door Jan, Jenneke en
  Maria de Veth:
  - een deel in een huis en verdere goederen - samen met andere erfgenamen.
  Er is echter geen schriftelijke bevestiging van gemaakt.
  Dit zal nader onderzocht worden
- huis en hof - te Bakel

1. pastoor van Grinsven
2. kn Jan de Veth

- huis en hof - in het Dorp
1. Catarina Jansen

 2-3. de weg of pad van de weduwe Mattijs van Bussel
4. de straat

Roerende goederen o.a.:
- drie bedden, twee kasten, twee kisten, twee tafels, acht stoelen, 
- twee spinnewielen,
- diverse potten, pannen, kannen, enz. 
- huishoudgerei,
- leerlooiersgereedschap (geen bijzondere),
- vrij veel vrouwenkleren.

Schuldboek
- Hierin is weinig ten voor- of nadele gevonden.
  E.e.e. zal door Jan Bluyssens worden verrekend.

R 164 fol. 206 06-05-1780

Taxatie van de onroerende goederen van Franciscus Hiacintus Baron de Dongelber-
gen - overleden 21-4-1780 - begraven te Blaarthem.

- ╝e deel in de volgende klampentienden - leenroerig aan het
  Huis van Asten.
  Gijsbert van Beresteyn heeft hierin ╝e deel en het Gemene
  Land de helft.
  Hebbende het Gemene Land in de even jaren de eerste zeven 
  klampen en de genoemde Heren de acht volgende klampen.
  In de oneven jaren is het omgekeerd.
  Van alle volgende klampen is dus over ╝e deel het "colla-
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  teraal" verschuldigd.
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 1. ╝e deel in de Leegendijk ƒ  250-00-00
 2. den Hoogendijk ƒ  500-00-00
 3. de Beek  ƒ  225-00-00
 4. de voorste Diesdonk ƒ  400-00-00
 5. de agterste Diesdonk ƒ  250-00-00
 6. Ostappen ƒ  500-00-00
 7. Ommelse Bosch ƒ  600-00-00
 8. hoog Ommel ƒ  750-00-00
 9. leeg Ommel ƒ  400-00-00
10. de Horst ƒ  225-00-00
11. de Steege ƒ  225-00-00
12. de Boetscholt ƒ  500-00-00
13. den Agterbosch ƒ  300-00-00
14. de Vork ƒ  250-00-00
15. Leensdonk ƒ  300-00-00
16 de smaltiende van alle voors. klampen ƒ    200-00-00   

ƒ 5875-00-00
Deze tienden zijn voor het ╝e deel belast met
21 vat rogge/jr., peelse maat, aan de Kempenaar ƒ    468-15-01    

ƒ 5406-04-15
20e penning is ƒ 270-06-02.

R 100 fol. 164 12-05-1780

Johannes Bartholomeus Moolemakers, te Gheel, verkoopt aan Anna Tielemans - 
weduwe Antoni Fransen:
- 1/20e deel in een klamptiende - de Witveltsche tiende
Hem aangekomen bij transport - schepenen Eyndhoven - d.d. 16-10-1766.

Koopsom: ƒ 450,-.

R 124 fol. 251 16-05-1780

Antoni Timmermans en Antoni Francis Berkers, borgemeesters, 1-1-1780 - 
31-12-1780, willen zelf niet de administratie van hun borgemeesterschap doen.
Zij doen dit over aan Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenrode, tegen het gel-
dende collecteloon.

R 124 fol. 252 18-05-1780

Inventaris - opgemaakt door Jan Cornelissen, te Ostaden - g.g.m. Antonetta
Antoni Kuypers - t.b.v. Antoni, Paulus, Helena en Antonetta, de kinderen.
Hij wil hertrouwen met Josyna Francis Zeegers.

Onroerende goederen
Jan Cornelissen en zijn vrouw hebben geen eigen goederen bezeten - doordat 
zijn vader, weduwnaar zijnde, en zijn overleden vrouws vader, lang v≤≤r haar
overleden zijnde, dezelve hun vader en moeder, de vaste goederen nog onver-
deeld bezitten.

Roerende goederen
- een paard, vier melkbeesten, drie kalveren,
- "18 stocken opsetten de bien         
  eenig honing om te voejeren
  en eenige bijekorve daartoe diende
  een heele en twee halve honingtonne"
- enig landbouwgereedschap
- diverse ketels, potten, pannen, kuipen, tobben enz.
- een bed, twee kisten, zeven stoelen, een tafel,
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- vuurgereedschap,
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- huishoudgerei.
Schulden

- aan zijn overleden vrouw moeder, wegens huur van huis 
  en goederen - ƒ 34-0-0
  en 12 vat rogge.
- aan zijn vader, wegens geleend geld - ƒ 56-8-0

R 100 fol. 164vo 22-05-1780

Adriaan Joggem Cornelissen, te Reythoven, is schuldig aan Antoni Verhees:
- ƒ 200,- α 3%.
Borg: zijn aandeel in de Braselse tiende.

R 164 fol. 208vo 24-05-1780

Taxatie van de onroerende goederen van Joost Muyen - overleden, 18-4-1780.
De helft in: Waarde

- huis, hof en aangelag - te Ommel 3 copse. ƒ 75,-
1. de straat

 2-3. Jan van Dijk
- groes ter plaatse voors. 1 copse. ƒ   5,-

1. Jan van Dijk
2. Jan Slaats

- land de Loo 4╜ l. ƒ  40,-
1. Jan Martinus Martens
2. Peter Berkvens

- land de Camp 2╜ l. ƒ  25,-
1. Jan van Dijk
2. Arnoldus Zeegers  

- groes den Dries 4 l. ƒ  40,-
1. Jan van Dijk

2. Arnoldus Zeegers         
ƒ 185,-

20e penning is ƒ 9-5-0.

R 164 fol. 210vo 29-05-1780 1/3

Taxatie van de onroerende goederen van de Heer Pieter Verhoysen - overleden,
28-4-1780, te Hees en aldaar begraven op 2-5-1780.
Jacobus Verhoysen, te Helmond, is broeder en mede erfgenaam van de overledene. 

Waarde
- de helft van ╝e deel in een klamptiende - de Laarbroekse ƒ 600,-
20e penning is ƒ 30,-.

R 124 fol. 268vo 21-08-1780 2/3
Johanna Smits - g.m. Anna Maria Lomans, te Woensel, geeft opdracht aan Alexan-
der Schoondermark, procureur, om namens hen, publiek te verkopen:
- 1/8e deel in de Laarbroekse tiende
Zoals hem is aangekomen namens zijn vrouw bij overlijden van de Heer Pieter 
Verhoysen, te Hees.
Verder geeft hij opdracht om in zijn naam in te vorderen "hetzij inder minne
off bij middele van regt":
- 1/8e deel in de nalatenschap van wijlen zijn vrouwe grootvader - en grootmoe-
  der, Jan Verhoysen - en Peternella van de Cruys.
Alsnog wordt opdracht gegeven om:
- Maria Verhoysen - weduwe Jan Tijssen een behoorlijke inventaris te laten for-
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  meren van alle goederen door wijlen Jan Verhoysen - en zijn vrouw Peternella
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  van de Cruys bezeten. En daarvan zijn, comparanten, deel in te vorderen.
Alsook de baten en profijten in te vorderen die hem, als comparant, aangekomen 
zijn van de Heer Pieter Verhoysen, als voor.     

R 100 fol. 172vo 23-10-1780 3/3
Gerardus Aarts, secretaris, te Grubbelvorst, voor hem als voor de onm. kinderen 
van wijlen Hendrik Verhoysen - g.g.m. Agnes Aarts, gewoond hebbende te Grubbel-
vorst.
De onmondige kinderen genaamd, Pero en Jan Verhoysen, zijn voor
- ╝e deel erfgenaam van Pieter Verhoysen, in leven pastoor te Heese.
- Jacobus Verhoysen, te Helmond, voor ╝e deel erfgenaam,
- Henricus Lomans, kapelaan, te Deurne - en
- Johannes Smits - g.m. Anna Maria Lomans - samen voor 1/4e deel      
Zij verkopen 3/4e deel van de Laarbroeker grove en smalle tienden aan Maria 
Verhoysen - weduwe Jan Tijssen.

Koopsom: ƒ 885,-. 
 
R 25 fol. 35 05-06-1780

Den drost, aanlegger - contra - weduwe Martinus van Hooff, gedaagde.
Gedaagde moet nog betalen ƒ 11,- intrest en een schouwboete.

Idem aanlegger - contra - Hendrik Timmermans, gedaagde.
Nog een rest verponding, 1772 te betalen ƒ  5-09-12

Idem aanlegger - contra - Dirk Verdonschot - g.m. Jenneke 
Kels en Maria Kels, gedaagden.

Nog te betalen aan oude lasten ƒ  6-15-00

Idem aanlegger - contra - Francis Goort van Bussel, 
op Voordeldonk, gedaagde.

Nog te betalen een rest van de lasten ƒ 10-19-12
(Uitstel tot sept. 1780)

Idem aanlegger - contra - Martinus Slaats, gedaagde.
Nog te betalen - twee jaar rente aan de Heren van Asten ƒ 11-13-04

Idem aanlegger - contra - Gerrit van Hugten, in het Dorp,
gedaagde.

Nog aan oude lasten te betalen ƒ  2-13-06  

R 124 fol. 259vo 15-06-1780 1/2

Inventaris - opgemaakt door Pieter Willem Slaats - en Joost van Hugten, als 
voogden over Jennemaria en Jan, onm. kn van wijlen Francis Plenders - en Maria
Slaats, gewoond hebbende in de Wolfsberg.

Onroerende goederen
- huis, stal, hof en aangelag - in de Wolfberg 1 l.

 1-3. Willem Daniels
2. de straat

- den Groenacker 2╜ copse.
1. weduwe Claas Voermans
2. Jan Verboogen

- land de Loverbosch 45 roeden
1. de straat

- groes het Lindert 1 l.
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3. Jan Meulendijks
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4. weduwe Joost Kerkers
- het Kleynveltje 1╜ l.

 1-3. weduwe Nicolaas Voermans
- een acker bij Hendrik Stevens

1. Lambert Cornelis
2. de weg

- de Kalveracker - agter 5 copse.
1. de Warandacker
2. kn Adriaan Lintermans

- de helft in een groesvelt - den Berg 22 roeden
1. Joost van Hugten   

2. Hendrik Haasen
De goederen zijn verhuurd aan Cornelis Lintermans.
Termijn: 6 jaar.
Huurprijs: ƒ 12,-/jr. + 12 vat rogge/jr.

Roerende goederen
Deze zijn, op 11-12-1779, publiek verkocht ƒ 116-12-12
Nog turf, stro, rogge ƒ  53-00-00

Schulden o.a. aan:
- de weduwe Antoni Nelisse voor schoenen voor de kinde-
  ren  ƒ  2-00-08
- Jacobus de Kuyper, als kuyper ƒ  0-06-00
- Arnoldus van Hoek - voor de rouwmantels ƒ  0-10-00
- Andries Bertens, als kleermaker ƒ  0-11-00
- Helena Verhees, kosteres, voor kaarsen ƒ  2-10-00
- weduwe Jan Verberne, voor levering van hemdlaken ƒ  3-06-00
- Jan Verkuylen, als smid ƒ    3-02-00  

ƒ 61-05-00

R 147 20-07-1780 2/2
Joost van Hugten en Pieter Willem Slaats, als voogden over de kinderen van 
wijlen Francis Plenders, aan de Wolsberg.
Zij verkopen "de oogst te velde, zijnde rogge en boekweyt" o.a.:
- drie akkers - in de Loverbosch,
- de Voeckeleracker

Opbrengst: ƒ 38,-.

R 100 fol. 166 27-06-1780

Mattijs Smets, aan de Diesdonk, verkoopt aan Joost Smets, schepen, de onver-
deelde helft in:
- huis, hof en aangelag - aan de Diesdonk 3 l.

1. Jan Jelis van Hugten
2. Joost Smets

- een acker bij het huis 4 l.
1. Joost Smets

- den Bergacker 1╜ l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. Jan van de Moosdijk

- de voorste-acker 2╜ l.
 1-2. het vorig perceel

- de Startjesacker 2 l.
1. Jan Jelis van Hugten  

2. de koper
- de Willigenacker 2 l.

 1-2. Jan van de Moosdijk
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- den Boschacker 4 l.

50



1. Jan van de Moosdijk
2. de koper

- den Heytveltacker 2 l.
 1-2. Peter Jan Smets

- land den Neerkampacker 3 l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. Hendrik Janse van Hugten

- de Venacker 4 l.
 1-2. Peter Smets

- den Oyevaarsacker 3╜ l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. de koper

- Willem Leendersdrieske 3 cops.
1. Jan van de Moosdijk
2. de koper

- het nieuw Hoyvelt 1 l. 1 cops.
 1-2. Jan Jelis van Hugten

- het Bosveltje 1╜ l.
1. den Bekerloop
2. de koper

- het Drieske 2 cops.
1. Jan van de Moosdijk
2. de koper

- het Hoyvelt over de Beek 2╜ l.
 1-2. Jan Jelis van Hugten

- het Hoyvelt aan de Aa 5 l.
1. Peter Jan Smets  

2. de Aa
- groes Beekerveltje 1╜ l.

1. Hendrik Verleysdonk
2. de koper

- het voorste Weyvelt 3 l.
1. Hendrik Verleysdonk
2. Peter Jan Smets

- groes het Weyvelt over de Beek 3 l.
1. Jan van de Moosdijk
2. Jan Jelis van Hugten

- het groot Weyvelt 16 l.
1. Peter Jan Smets
2. Jan van de Moosdijk

- het Deylvelt 1╜ l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. Peter Jan Smets

Belast met: de helft van ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 3-05-0/jr. aan het Gemene Land - deze is gelost 

(in kapitaal ƒ 40-12-8).
Nog voor de helft in:
- huis, hof en aangelag 5 cops.

1. de koper
- den agtersten acker 4 l.

1. Jan Jelis van Hugten
2. Willem Dirks

- den Beemtacker 4 l.
 1-2. de koper

- het Loopvelt 10 l.
1. Joost Buckums
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2. Hendrik Verleysdonk 
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- groes den Rietbeemt 2 l.
1. de Aa
2. den Beekerloop

De laatste vijf percelen zijn belast met:
- de helft van ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 4-00-0/jr. aan het Gemene Land
Verkoper aangekomen de eerste helft bij deling - d.d. 29-9-1761.

Koopsom: ƒ 900,-.

R 124 fol. 264 29-06-1780 1/2

Inventaris - opgemaakt door Jan Kerkhoff, te Lierop en Willem Lomans, als mom-
boiren over Willem, het onm. kind van Antonis Lomans - en Peternel van Bree.

Onroerende goederen
- geen.

Roerende goederen
- Deze zijn, op 30-11-1779, publiek verkocht ƒ 142-00-08
  Nog enige andere dingen: een koe, 59 vat rogge, hooi etc. ƒ    48-14-00  

ƒ 190-14-08
Schulden o.a. aan    

- Jan de Boer, in het oppassen tijden de ziekte de ziekte
  der ouders van de kinderen ƒ   2-00-00
- Johannes Slaats, voor het leveren van een doodkist voor
  de vader ƒ   3-03-00
- Arnoldus van Hoek, voor een paar schoenen ƒ   0-10-00
- Dirk Loverbosch, voor huur van de goederen ƒ  56-00-00
- Mattijs Smits, huur van de goederen waarop de overledenen
  gewoond hebben ƒ  41-12-00
- Willemyna Hoeben, huurloon en geleend geld ƒ  34-10-00
- de mulder, wegens geleverde rogge ƒ   6-18-00
- Willem Lomans, de tweede voogd, heeft aan zijn broeder,
  de vader van de onmondigen, van tijd tot tijd geleend ƒ  21-00-00
- Jan Kerkhoff, ook van geleend geld ƒ  23-06-00  

R 147 21-07-1780 2/2
Willem Lomans en Jan Kerkhoff - als momboiren over Willem, het onm. kind van 
Antoni Lomans, verkopen te Ommel "den oogst te velde" o.a. op:
- den ouden Hoff 
- den Horst
- de schoone Jan
- den Berg

Opbrengst: ƒ 92,-. 

R 124 fol. 266vo 01-07-1780

Pieter Klomp en Jan Timmermans verklaren ter instantie van Wilhelmus Knaape,
dat zij en veel meer andere zijn geweest in het Palmbroek, naar de zijde van 
Vlierden, alwaar een wolf ontdekt was.
Deze wolf is toen afgeschoten door Wilhelmus, zijnde geweest "een oude reyme-
laar".
De wolf is toen ook vertoond aan de drossard.
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R 164 fol. 211vo 15-07-1780 1/2

Taxatie van de onroerende goederen van Bernardus van Dijk - overleden te Achel
op 8-6-1780.

1/3e deel in Waarde
- land het kleyn Neutje 2 l. ƒ  7,-

1. Hendrik Halbersmit
2. Goort Lomans  

- land de Beckers 1╜ l. ƒ  6,-
1. Jan van den Heuvel

2. de gemeente       
ƒ 13,- 

20e penning is ƒ 0-13-0.

R 124 fol. 269vo 23-08-1780 2/2
Wilhelmus Bruynen geeft te kennen af te zien van de nalatenschap van zijn oom,
Bernardus van Dijk, gewoond en overleden te Aggelen, 8-6-1780.
Dit t.b.v. zijn broer, de Heer Joseph Bruynen, te Weert.  

R 152 19-07-1780

Verkoop van "de oogst te velde" t.b.v. de onm. kinderen Joost van Wetten, te
Ommel.
- 7 "kopen" Opbrengst: ƒ 53,-.

R 152 19-07-1780

Mattijs Muyen, te Ommel, verkoopt zijn "oogst te velde".
- 11 "kopen" Opbrengst: ƒ 93,-.

R 147 20-07-1780

Gerard Kerkers en Peter Timmermans, als momboiren over de kinderen van Peter
Kerkers, in de Wolfsberg, verkopen "den oogst te velde t.w. rogge en boekweyt"
o.a.:
- rogge - op den Berg
-       - op den Dungeacker
-       - den Doorebosch 
-       - de Wouterman
-       - den Os-acker
-       - de Venacker
-       - den Appert
-       - in de Loverbosch

Opbrengst: ƒ 86,-.

R 124 fol. 267 24-07-1780 1/6

Mattijs Herings, Adriaan van Duuren en Arnoldus Gragtmans verklaren ter instan-
tie van Peter Verheggen, te Weert en Hendrik Royackers, te Westerhoven - dat 
bij hun ondervinding, als naburen van Hendrien Vijken - weduwe Antoni Verreyt,
dat deze sedert de "gegraseerende siekte van den gepasseerde jaare niet wel bij 
haar sinne is geweest hetwelk van tijt tot tijt erger is geworden en nu nog on-
langs na het overlijden van haar man in soo ellendige staat is geworden dat de-
selve niet in staat is haar huyshouden gade te slaan, veel min haar selve en 
drie kinderen te besorge off te bestieren" - enz. enz. 
En dat het hoognodig is dat daarin wordt voorzien.
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R 28 fol. 109vo 25-07-1780 2/6 Ook: R 33 - 52 - 25-7-1780.
Gezien het request van:
- Peter Verheggen, te Weert - g.m. Maria Vijken,
- Hendrik Royackers - g.m. Catarina Verreyt, te Westerhoven - en
- Jan van Grotel - g.m. Elisabet Verreyt, te Valkensweert.
Allen zwagers van de onlangs overledene, Antoni Verreyt - en Hendrien Vijken.
Zij geven te kennen dat Hendrien voorn. na de ziekte van "de Rode Loop", die
vorig jaar hier heeft "gegrasseert" en waarvan ze hersteld is - "niet meer bij
haar vorige verstand is geweest, maar, van tijt tot tijt, innocent geworden is"
Op klachten van de buren en ter voorkoming van ongelukken behoort zij onder cu-
ratele gesteld te worden.
Dit omdat zij niet alleen in haar huishouden en bij haar kinderen gelaten kan 
worden.
Zij verzoeken haar onder curatele te stellen - gezien de verklaring van "den 
docter" en naburen.
Tevens om momboiren aan te stellen over de drie onm. kinderen m.n. Peternel,
Jennemaria en Helena. Te Asten wonen alleen neven en achterneven van Hendrien
Vijken. 
Naschrift: Toestemming wordt gegeven om de weduwe "geduurende haar sinneloos-
           heyt te besorgen en te secureere, opsluyten off te doen bewaare dat
           daarvan geen ongelucken te verwagten zijn".
    Van haar toestand willen wij op de hoogte gehouden worden.

 Tot voogden worden benoemd: Peter Verheggen - en
      - Jan van Grotel. 

  Register fol. 109vo.

R 32 fol. 68 25-07-1780 3/6
Peter Verhegge, te Weert en Jan van Grotel, te Valkensweert zijn aangesteld
als curatoren en voogden over de innocente Hendrien Vijken - weduwe Antoni Ver-
reyt - alsmede over Peternel, Jennemaria en Helena, de drie onm. kinderen.

R 147 14-08-1780 4/6
Peter Verhegge, te Weert en Jan van Grotel, te Valkensweert, als curatoren
over de innocente weduwe van Antoni Verreyt en haar drie kinderen.
zij verkopen "allerlei meubilen en huysraat, met beesten, karre, ploeg en ver-
der bouwgereetschap met hoy en stro" o.a.:
- vee ƒ 40,-
- rest ƒ   54,-    
 ƒ 94,-.
Op 26-7-1780 hebben zij de oogst te velde verkocht. Opbrengst: ƒ 46-9-0.

R 124 fol. 283 21-10-1780 5/6
Inventaris - opgemaakt door Peter Verhegge, te Weert en Jan van Grotel, te
Valkensweert, aangesteld als curatoren over de innocente Hendrien Vijken - we-
duwe Antoni Verreyt en als voogden over de drie onm. kinderen m.n. Peternel,
Jennemaria en Helena.

Onroerende goederen
- huis, schuur, stal en hof ╜ l.
- land den Heesacker 1 l. 2 r.

1. Mattijs Muyen
2. Joseph Sauve

- een acker in het Bergslant 1 l.
1. Gerrit Hoefnagels

2. Gerrit Verberne
- land den Heesacker 2╝ l.

1. Willem Jansen

55



2. Willem Verberne
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- groes int Rood 2 l.
1. weduwe Jan Tijssen
2. Francis Verberne

- een Weyvelt int Rood 3 l.
1. Willem Verberne
2. weduwe Willem Jan Tijssen

- de Weg 3 copse
1. den drossard
2. Joseph Sauve

De goederen zijn, op 14-8-1780, opgeveild om te verhuren, hebben echter niet 
meer mogen gelden dan - ƒ 12,- en zijn opgehouden op - ƒ 30,- ter presentie 
van Peter Aarts, schepen en Jan Simons, armmeester, te Nederweert.
De goederen zijn nu verhuurd voor ƒ 26-00-00
- de oogst te velde heeft opgebracht ƒ 46-09-00
- de inboedel heeft opgebracht ƒ 87-16-00.

De weduwe is gebracht naar Nederweert, haar geboorteplaats, alwaar zij door 
den Armen wordt gealimenteerd.

Schulden o.a. aan:
- dorpslasten   ƒ 16-14-00
- verklaring van innocentie ƒ 16-02-00
- Jan van Grotel, nog van uitkoop van het "goed" van zijn 
  vrouw ouders ƒ 30-01-00 
- Wilhelmus Bruynen, van winkelwaren ƒ  7-05-10
- Martinus Stevens, als timmerman, voor het aftimmeren van
  het huis in 1776 ƒ 24-10-00
- Adriaan van Duuren, als smid ƒ  3-14-00
- weduwe Antoni Fransen, van winkelwaren ƒ  1-04-06
- Arnoldus Gragtmans heeft in de ziekte en ook in de inno-
  centie opgepast α ƒ 0-12-0/dag 12 dagen ƒ 7-04-00
  en verhaald aan waren                 ƒ   0-05-00   

         ƒ             7-09-00
- Idem - Nicolaas van Stiphout 5╜ dag ƒ  3-03-00
         Reynder Muyen ƒ  3-00-00
         Hendrik Halthausen ƒ  1-08-08
- Marcelis van Bussels voor de vrouw naar Weert te brengen  ƒ  1-00-00
- president van Riet heeft twee flessen "rijnse" wijn gele-
  verd in de ziekte ƒ    0-14-00  

         ƒ 158-07-00
R 139 fol. 163 21-10-1780 6/6
Peter Verheggen, te Weert en Jan van Grotel, te Valkensweert, curatoren en
voogden over Hendrien Vijken, innocente weduwe van Antoni Verrijt, alsmede
over de drie onm. kinderen m.n. Peternel, Jennemaria en Helena.
Zij verhuren het aan de weduwe en kinderen toebehorende
- huis, schuur, stallen, wei en land.
Huurder: Laurens Verheyen.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 26,-/jr. + 1 vijm dakstro/jr.
Lasten: ƒ 7-16-0/jr.
De verhuring is gedaan in opdracht van Jan Simons, armmeester, te Nederweert.

R 124 fol. 267vo 04-08-1780 
 
Lucia van Bussel - g.g.m. Jan Sauve, in leven chirurgijn, alhier.
Jan Sauve is geweest een zoon van Marcus Sauve.
De weduwe, geassisteerd met haar twee zoons, Jan en Godefridus - en als moeder
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van haar minderj. dochter, Anna Magrieta en voor haar absente zoon, Antoni.
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Zij machtigen de Heer Goublom, notaris, te Antwerpen, om namens hen te ontvan-
gen het erfdeel, hen aangekomen bij overlijden van hun nicht, Elisabet Singen-
hoorn, te Antwerpen.   
 
R 124 fol. 270 09-09-1780 1/2

Inventaris - opgemaakt door Marcelis Peter Adriaans - g.g.m. Josyna Goris - 
t.b.v. Piet, zijn zoon.
Hij wil hertrouwen met Jennemaria Goort Roymans.

Roerende goederen
- een kastje, drie stoelen, een tafel, 
- enige ketels en pannen, 
- vuurgerei,
- enig landbouwgereedschap.

In te vorderen aan geld ƒ 40,-
Nog te betalen ƒ 80,-

Vaste goederen heeft hij en zijn vrouw niet bezeten temeer daar de vader van 
zijn overleden vrouw nog in leven is. 

R 124 fol. 272 09-09-1780 2/2
Marcelis Peter Adriaans - g.g.m. Josyna Goris - geass. met Willem Goris, groot-
vader van zijn zoon, Pieter.
Hij wil hertrouwen met Jennemaria Goort Roymans - geass. met haar zwager, Jan
Peter Adriaans.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- De goederen van de grootvader zijn bestemd voor Pieter.
  De goederen, komende van de zijde der bruid, zullen komen en blijven voor de
  kind(eren) uit dit a.s. huwelijk.

R 124 fol. 273 28-09-1780 1/2

Inventaris - opgemaakt door Anna Maria Antoni Michiels - g.g.m. Goort van Oos-
terhout - t.b.v. Anneke en Francis, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Laurens Verheyen.

Roerende goederen o.a.
- twee beesten - een melkbeest en een dragende maal,
- een tafel, twee kisten, vier stoelen,
- enig landbouwgereedschap,
- enige ketels en potten,
- vuurgerei.

- schulden ƒ 25,-

R 124 fol. 274vo 28-09-1780 2/2
Laurens Verheyen, geboren te Deurne, wonende te Asten, gaat trouwen met Maria
Antoni Michiels, geboren te Bakel, wonende te Asten - en weduwe van Goort van
Oosterhout - geass. met Willem van Oosterhout.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- geen bijzonderheden.

R 124 fol. 275vo 30-09-1780

Inventaris - opgemaakt door Dirk Leendert Lambers - g.g.m. Jenne Maria Peters -
t.b.v. zijn kind Johanna.
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Hij wil hertrouwen met Jenne Maria van Oosterhout.

60



Onroerende goederen
- Geen - alzo de vaders van wederzijde nog in leven waren en zijn vader, Leen-
         dert Lambers, nu, na zijn vrouw is overleden.

Roerende goederen o.a.
- een weefgetouw en toebehoren   
- een scheerraam met bank,
- een beddekoets, een kist, vier stoelen, een tafel,
- enige potten en ketels

Schulden
- aan de vader, Cornelis Peters ƒ 23,-.

R 100 fol. 169 11-10-1780

Magrieta Marcelis van Bussel - weduwe Jan Canters en haar schoonzoon, Laurens
Verleysdonk - bij elkaar wonende, te Ommel, zijn schuldig aan Leendert Joosten
van Hugten - ƒ 100,- α 3╜%.
Marge: 27-12-1811 gelost.

R 100 fol. 170vo 18-10-1780

Joost Hobergen verkoopt aan Anna Maria Hobergen - weduwe Peter Geven, te Some-
ren, "ter togte" en haar twee kinderen, Jan en Pieter Geven, te Someren, "ten 
erfregte" de onverdeelde helft in:
- huis, schuur, hof en aangelag - in de Steegen 1 l.

1. Jan Driessen
2. weduwe Mattijs van Bussel

- land de Karis 3 l. 11 r.
1. Wilbert Koppens

2. weduwe Mattijs van Bussel
- land de Karis 1╜ l.

1. Wilbert Koppens
2. Willem Goorts

- land de Speurickt 2 l.
1. Marten Zeegers
2. Willem Zeegers 

- land den Hengst 1╜ l.
1. weduwe Hendrik Berkers
2. Peter Vermeulen

- land den Berg 1 l. 3 kopse.
1. Marten Zeegers
2. Joost Buckums

- de Klinkacker 2╜ l.
1. Willem Zeegers
2. de weg

- land de Meulestraat ╜ l.
1. de Meuleweg
2. Joost Buckums

- groes den Dries 2╜ l.
1. Jan Slaats
2. Jan Reynders

- groes de Kruck ╜ l.
1. de Loop
2. Peter Berkvens

- groes het Weyvelt 4 l.
 1-2. Jan Zeegers

- Teunissedries 2╜ l.
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1. weduwe Francis van de Vorst 
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2. Marten Zeegers
- groes het Eeuzel 1 l.

1. Jan Peters
2. weduwe Mattijs van Bussel

Belast met: de helft van ƒ 2,-/jr. aan het Gemene Land.
Conditie: Jenneke Tomas Verleysdonk - weduwe Peter Hoebergen zal haar recht op
          de getransporteerde goederen behouden - volgens huwelijksvoorwaarden

- d.d. 16-1-1760 - voor ƒ 300,-.
Verkoper zijn de goederen aangekomen bij versterf van zijn ouders.

Koopsom: ƒ 300,- waarvan ƒ 100,- α 3%.

R 153 30-11-1780

Cornelis Lintermans, in de Wolfsberg, verkoopt "eenige gereede goederen" o.a.:
- twee koeien ƒ 29,-
- twee karren ƒ 23,-
- hooi - stro ƒ 30,-

Opbrengst: ƒ 87,-.

R 100 fol. 174 02-12-1780

Jan van den Eynden verkoopt aan Dirk Welten, te Vlierden:
- hooiland agter Ostappen  1 zille

1. kn Jan van Hugten
2. Jacobus Losecaat
3. de Aa

Koopsom: ƒ 52,-.

R 100 fol. 174vo 08-12-1780

Hendrik Hendriks Meulendijk, te Vlierden, verkoopt aan Antoni Ramaar, subs.
secretaris, te Vlierden:
- hooigewas de Luttelhees 1 zille
  Rijdende tegen een perceel hooiland genaamd - den Hoek - tegen de kinderen 
  Lambert Vervoordeldonk gelegen.

Koopsom: ƒ 80,-.

R 154 13-12-1780

Gerrit Brunas, in het Dorp, verkoopt roerende goederen o.a.:
- een paard ƒ  6,-
- vier koeien ƒ 82,-
- een ploeg ƒ  8,-
- twee karren ƒ 22,-
- stro ƒ 52,-
- hooi ƒ 12,-

Opbrengst: ƒ 217,-.

R 32 fol. 68vo 30-12-1780

Andries Timmermans en Jan van den Eynden worden aangesteld als borgemeesters 
over 1781.
Tot setters worden aangesteld: Willem Roymans en Peter Berkers.
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R 32 fol. 69vo 10-01-1781

Helena Steenbackers - g.m.Antonius van der Walle is aangesteld tot "wijse
moeder off vroedvrouw" dezer heerlijkheid.
Tractement: ƒ 80,-/jr.
Vrijdom van lasten voor haar en haar man van hoofdgeld, dranken, slagt- en
kleine speciδn alsmede voor de dorps-personele omslag.
Zij zal ten alle tijde tegen een "redelijke off ordinaire beloning" ten dien-
ste staan van alle ingezetene - enz. enz. 
De arme ingezetenen zullen "voor niet" geholpen worden - alzo onder het trac-
tement behorende.
Zij zal zich niet buiten het dorp begeven als er vrouwen zijn die op het "uy-
terste" gaan - e.e.a. zoals besproken.
Zij zal er acht op moeten geven of het "onegte of bastard kinderen en iemand
aantreffende al die soo in als na het verlossen moete afvragen wie de vader
van het kint is en daarvan ten eersten aan den drossard moeten bekent maken en
daarna attestatie te passeren".
Opmerking: Helena kon niet schrijven.     

R 107b. fol. 212vo 10-01-1781

- Arnoldus Tops - g.m. Christina van Hooff - weduwe Hendrik van Thil,
- Johanna van Thil, meerderj. - en enig nagelaten kind van Hendrik en Christi-
  na. 
Allen wonende te Velthoven.
Zij zijn schuldig aan Peter Tiele Coolen, te Asten - ƒ 150,- α 4%.
Onderpand:
- hun 1/12e deel in de Witveltse en Braelse tiende, te Asten. 
Voor schepenen Eyndhoven.

R 156 18-01-1781 1/3

Jan Joost van Hugten en Huybert van Bussel, als voogden over de onm. kinderen,
Dirk en Willem, van Joost van Hugten - en Maria Hendrik Joosten, beiden overle-
den, laten Francis Smits dagvaarden wegens het nalaten van een terugbetaling 
van ƒ 250,- met intrest uit een meerdere som van ƒ 400,-.
Het betreft een overeenkomst die gemaakt is tijdens het borgemeesterschap van 
Francis Smits en Joost van Hugten, 1769 - 1770.
Joost heeft toen ƒ 400,- t.l.v. het Corpus van Asten opgenomen van Hendrik 
Joosten.
Deze zouden in "hun jaar" afgelost worden.
Frans heeft echter dit geld onder zich gehouden.
Enz. enz.

R 16 fol. 226 22-01-1781 2/3
- Jan van Hugten,
- Huybert van Bussel en Hendrik Joosten, als voogden over de twee onm. kn.
  van wijlen Joost van Hugten - en Maria Hendrik Joosten, m.n. Dirk en Willem.
  Allen kinderen van Joost van Hugten - en Maria Hendrik Joosten, aanleggers
contra
- Francis Smits, gedaagde.

R 33 - 52 22-01-1781 3/3
- Jan van Hugten,
- Huybert van Bussel en Hendrik Joosten, voogden over Dirk en Willem, onm. kn.
  van wijlen Joost van Hugten - en Marie Hendrik Joosten,
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- Willem van Hugten, 
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Kinderen en erven van wijlen Joost van Hugten - en Marie Hendrik Joosten.
- contra
Francis Smits.
o.a.:
 4. Gedaagde is samen met Joost van Hugten borgemeester geweest van 24-6-1769 -
    23-6-1770 en geδxpireerd 24-6-1770.
    Joost van Hugten is komen te overlijden en gedaagde heeft "het borgemees-
    tersboek" verder alleen waargenomen.
 8. Aanleggers zeggen "dat er een kapitaal van ƒ 500,- t.l.v. het dorp van As-
    ten, herkomstig van Hendrik Joosten - aan Joost van Hugten competeerde.
 9. Dat gedaagde de ƒ 500,-, in het voors. borgemeestersjaar, gelost en in re-
    kening gebracht - de penningen echter onder zich heeft gehouden.
11. Gedaagde is daarna met nu wijlen Marie Hendrik Joosten - weduwe Joost van 
    Heugten, op 4-3-1779, overeengekomen om het borgemeestersboek "af te wer-
    ken" en dat hij aan haar zou betalen - ƒ 400,- t.w.:
    - ƒ 100,- binnen drie maanden - en
    - ƒ 300,- binnen de twee volgende jaren - alles α 3%.
E.e.a. is voor schepenen, op 4-3-1779, gepasseert.     
Tot nu toe is geen betaling gedaan.
Aanleggers zijn genoodzaakt de weg van "regten" te zoeken.

R 100 fol. 175vo 25-01-1781

- Hendrik Blommers - weduwnaar Alegonde Smits - voor de helft - en
- Johannes Blommers, zijn zoon - en diens
- twee absente zusters - voor ╝e deel van de wederhelft.
Zij verkopen aan Arnoldus Gragtmans - g.m. Alegonda Blommers, die ook ╝e deel
van de wederhelft bezit - hun deel in:
- huiske en hof - int Bergslant 1 copse.

 1-3. de straat
4. weduwe Francis van Hout en Goort Lomans

Koopsom: ƒ 40,-.

R 124 fol. 288vo 26-01-1781 1/2

Willem Aart Zeegers en Anna Maria Hoebergen - g.g.m. Pieter Geven, gewoond heb-
bende te Someren - geass. met Joost Hoebergen, haar broeder, mede namens haar
twee kinderen, Jan en Pieter Geven.
Zij willen trouwen en maken huwelijksvoorwaarden o.m.:
- Mochten uit dit huwelijk geen kind(eren) geboren worden en de man komt v≤≤r
  de vrouw te overlijden - dan zal deze ƒ 225,- uitkeren aan de broeders en 
  zuster van de man, dus ieder ƒ 75,-.

R 124 fol. 286vo 27-01-1781 2/2
Inventaris - opgemaakt door Annemarie Peter Hoebergen - g.g.m. Pieter Geven,
gewoond hebbende te Someren - t.b.v. Jan en Pieter de kinderen.
Zij wil hertrouwen met Willem Aart Zeegers.

Onroerende goederen
De helft van

- huis, schuur, hof en aangelag - in de Steegen ╜ l.
1. Jan Driessen
2. weduwe Mattijs van Bussel

- land de Karis 3 l. 11 r.
1. weduwe Mattijs van Bussel
2. Wilbert Koppens    

- land de Karis 1╜ l.
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1. Wilbert Koppens
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2. Willem Goris
- de Speurik 2 l.

1. Marten Zeegers
2. Willem Zeegers 

- land den Hengst 1╜ l.
1. Peter Vermeulen
2. weduwe Hendrik Berkers

- land den Berg 1 l. 3 cops.
1. Marten Zeegers
2. Joost Buckums

- den Klinkacker 2╜ l.
1. Willem Zeegers
2. de weg

- land de Meulestraat 1╜ l.
1. den Meulenweg
2. Joost Buckums

- den Dries 2╜ l.
1. Jan Reynders
2. Jan Slaats

- groes de Kruck ╜ l.
1. Jan Berkvens
2. de Loop

- het Weyvelt 4 l.
  1-2. Jan Zeegers

- Teunissedries 2╜ l.
1. weduwe Francis van de Vorst
2. Marten Zeegers

- het Euzel 1 l.
1. Jan Peters
2. weduwe Mattijs van Bussel

Roerende goederen
- zes stoelen, twee kisten, een "kaske", twee bedden,
- vuurgerei,
- diverse ketels, potten etc.
- twee melkbeesten,
- enig landbouwgereedschap.

Schulden
- aan haar broeder, Joost Hoebergen, als haar moeder overleden 
  is ƒ 45,-

De voorn. twee kinderen zijn de wederhelft in de vaste goederen competerende 
- zie transport - d.d. 23-10-1780.

R 25 fol. 37 04-02-1781

Den drost, aanlegger - contra - Francis Smits en Jan Aart Tielen, gedaagden.
Gedaagden zijn borg geweest voor Hendrik Peter Tielen, te Someren - wegens
gekocht gras in juli 1777 - rest ƒ 3-4-0.

R 124 fol. 290 07-02-1781

- Dirk van Helmond en Francis Roymans, als voogden over de twee onm. kinderen
  van wijlen Jan Maas - Jan en Jennemie,
- Pieter Maas,
- Pieternel Maas,
- Anna Maas.
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Zij verhuren aan Hendrik en Wilbert Vlemminx, te Mierlo:
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- de twee huizen, schuur en stallinge met alle landen daaraan horende - te
  Ommel.
Zoals gekomen van Jan Maas.
Huurtermijn: 5 jaar.
Huurprijs: ƒ 39,-/jr. + de lasten.

R 124 fol. 291vo 07-02-1781

Inventaris - opgemaakt door Christoffel Miltner - g.g.m. Goverdina Schippers -
t.b.v. zijn kinderen, Christoffel, Johanna en Antonetta.
Hij wil hertrouwen met Cornelia, dr. Peter Hendriks.

Onroerende goederen
- een acker aan de Meulen 3 l.

 1-3. de gemeente
3. de weg

1. Marcelis van Bussel     
Roerende goederen o.a.:

- Klompenmakersgereedschap, een trekzaag, een vijl, een distel, vier neffers,
  vier snijmessen en een "speeg",
- vijf stoelen, een tafel, een kist, 
- enige ketels,
- een koperen waag, een ijzeren waag,

- enig houtvoorraad "willig" en een partij gemaakte "blocken"
  en alsnog enig spek en vlees - geschat op ƒ 100,-.

R 32 fol. 70vo 21-02-1781

Francis van Bussel, op Voordeldonk, is aangesteld als voogd over Laurens, onm.
zoon van Arnoldus van Gemert - en wijlen Anneke Verleysdonk.
Hij en de vader zullen "gade slaan" het erfdeel, den onmondige aangekomen van   
zijn grootvader.

R 124 fol. 293 24-02-1781

- Dirk Dirks, schepen - en
- Francis Smits - g.g.m. Jennemaria, dr. Dirk Dirks.
Jennemaria is, in 1780, overleden.
Zij bezaten vaste goederen.
Bij huwelijksvoorwaarden - d.d. 15-1-1763 - is door de eerste comparant gere-
geld:
- dat de ene helft voor de eerste comparant zou zijn en de wederhelft voor zijn
  twee kinderen van hem - en zijn eerste overleden vrouw.   
  Hebbende de tweede comparant N.U. bekomen ╝e deel en ╝e deel bij transport 
  van Johannes Aarts - g.m. Elisabet, hebbende zij, comparanten, al jaren gele-
  den de vaste goederen verdeeld in twee gelijke delen.
  Er is echter geen wettige scheiding en deling van opgemaakt, hetgeen zij nu
  willen doen.

1e lot: Dirk Dirks
- het nieuwe huis, door hem zelf laten bouwen, met schuur, stal, hof en
  aangelag 3 l.

 1-3. Pieter Slaats
2. Francis Smits c.s.
4. de straat

- de helft van den acker aant eynde van het aangelag vant oude huys
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  zijnde het agterste dezer helft is 6 l.
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1. Willem Slaats
2. Francis Smits

- de helft in een acker voor de Mistweg deze helft is 2╜ l.
1. het Heytvelt off Marieacker
   gekomen van J. Losecaat.
   Deze akker is ook aan Dirk Dirks

   toegedeeld 1 l. 45 r.
   Zijnde nu samen ΘΘn akker.

 1-2. Francis Smits      
- den Vaarehoffacker 2 l. 1 copse.

1. Francis Smits
2. Martinus Slaats

- de helft van den Bergacker de helft is 2 l.
 1-2. Francis Smits

- de helft van een akker, staande in de legger, nevens Pater Dirk   
de helft is 1 l. 20 r.

- 1. de voors. Berg
   2. Francis Smits

  Deze twee percelen zijn nu ΘΘn
- een Heytvelt 2 l.

1. Francis Smits
2. Jan Bruystens en Peter Hoeben

- heytvelt en groes - nevens het erve voor en agter hetselve 20 l.
1. Francis Smits

- de helft in het Broekveltje de helft is 3 l.
1. Francis Smits
2. Jan Bruystens

Belast met: 13 vat rogge/jr. aan den Armen van Helmond - samen met het volgen-
                             de lot.

2e lot: Francis Smits en zijn drie kinderen
- Francis en de kinderen ieder de helft in:
  - het oude huis, schuur, stal en aangelag en aan het einde van het 
    aangelag een heiveldje van 2 l.

1. Dirk Dirks en weduwe Aart Vreynse
2. Francis Smits c.s.
3. de straat

- de voorste helft in de akker aan het einde van het aangelag 6 l.
1. Dirk Dirks

- de voorste helft in den akker voor de Mistweg 2╜ l.
1. Dirk Dirks   

2. Francis Smits c.s. 
- den Vaarehoffacker 2 l. 3 copse.

1. Dirk Dirks
2. weduwe Marten Jansen

- een akker nevens het Heytvelt 1 l.
1. Dirk Dirks
2. Francis Smits c.s.

- een heytveltje daarnevens 2 l.
1. het vorig perceel
2. Dirk Dirks 

- land nevens het aangelag en agter de schuur gelegen - zijnde 
  de helft van den akker nevens Pater Dirk de helft is 1 l. 20 r.

1. Dirk Dirks
- groes en hei - alwaar een weg door loopt 10 l.

1. de Loop
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2. de Behelpse ackers

73



3. de straat
4. Dirk Dirks

- groes en hei 15 l.
1. Dirk Dirks
2. Jan Bruystens e.a.
3. Peter Hoeben
4. weduwe Leendert van Hugten e.a. 

Belast met: de helft van 13 vat rogge/jr. aan den Armen van Helmond - de ont-
      vanger van het 1e lot betaald de andere helft.

R 100 fol. 176 06-03-1781 1/3

- Maria van den Broek - weduwe Marcelis Neerven,
- Jan Neerven, te Vlierden,
- Francis Neerven, te Liessel.
Zij zijn schuldig aan Antoni Timmermans - ƒ 200,- α 3╜% - om: 
- ƒ 100,- af te lossen op obligatie - d.d. 4-11-1776,  
- ƒ  50,- aan de weduwe Antoni van den Broek, te Vlierden - en 
- ƒ  50,- aan Jelis van Hugten, te Vlierden.
Marge: 23-11-1792 gelost. 

R 100 fol. 177vo 06-04-1781 2/3
Hendrik van de Mortel, in de Wolfsberg en Pieter, zijn zoon, zijn schuldig 
aan Antoni Timmermans - ƒ 200,- α 4%.
Marge: 12-7-1793 - gelost door Gerrit van de Mortel.  

R 100 fol. 180vo 28-05-1781 3/3
Catarina Troeyen vernadert de koop gedaan door Antoni Timmermans van haar 
broer, Pieter, op 25-4-l.l. t.w.:
- land in 't Dorp, aan den Berg, bij Antoni Timmermans -
  vooraf nevens de straat en dus nevens Antoni Timmermans.

1. weduwe Francis van de Vorst
2. de straat
3. den Berg 

Koopsom: ƒ 150,- α 3%.

R 156 14-03-1781 1/3

- Antoni Verleysdonk,
- Reynder Verleysdonk,
- Catarina Verleysdonk - weduwe Jan Haasen,
- Josyna Verleysdonk,
- Peter Roymans - g.m. Maria Verleysdonk,
- Arnoldus van Gemert - voor zijn zoon, Jan - en nog mede met Francis van Bus-
  sel - als voogd over zijn zoon Laurens, deze twee kinderen uit zijn huwelijk
  met Anneke Verleysdonk.
Allen kinderen van wijlen Laurens Antonis - en Peternel Benders van Hooff, ge-
woond hebbende aan Voordeldonk.
Zij verkopen roerende goederen alsmede een partij bomen o.a.:
- een paard ƒ 28,-
- vijf jonge koeien ƒ 62,-
- twee karren ƒ 14,-
- 15 "kopen"   80 bomen ƒ 58,-

Opbrengst: ƒ 218,-.

R 125 fol. 10vo 18-06-1781 2/3
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- Reynder Verleysdonk,
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- Anna van Hugten - g.m. Antoni Verleysdonk, welke wegens ziekte absent is -
  geass. met Laurens Jan Haasen, haar neef.
- Catarina Verleysdonk - weduwe Jan Tijs Haasen,
- Arnoldus van Gemert - namens zijn meerderj. zoon, Jan,
- Arnoldus van Gemert en Francis van Bussel, als voogden over de onmondige 
  Laurens van Gemert, zoon van Arnoldus - en Anna Vreynse Verleysdonk.
Dus vijf erfgenamen van Vreyns Verleysdonk - en Peternella van Hooff.
Alsmede:
- Peter Roymans - g.m. Maria Verleysdonk - ook een kind van de voorn. ouders.
Deze laatste is echter "van zijn moeder" bij testament - d.d. 17-3-1775 - met
de legitieme portie voldaan.
Nu dreigt tussen hem en de vijf overige erfgenamen "verschil en differente"
over de verdeling der nalatenschap te ontstaan alsook over een rente van 
ƒ 10,-/jr. in een meerdere rente van ƒ 20,-/jr. t.l.v. de goederen, gekomen van
Andries Verleysdonk - deling - d.d. 1-3-1690 - Asten.
Welke ƒ 10,-/jr. t.l.v. de goederen, geweest zijnde van Antoni Goort Verleys-
donk, en gelegen aan het Rinkvelt - "die op authorisatie van de rentmeester de
Kempenaar tot bekomen van eene rente ten selve comptoire verschult in den jaar
1765 bij executie, alhier, door den deurwaarder Rombout verkogt zijn. Los en 
vrij, zonder rente en dus daaruyt geworpen de voors. rente van tien gulden en 
de rente van die goederen aan den Armen, alhier, verschult en zedert welke tijd
de voors. rente van tien gulden door de gemelde laatste comparant, Peter Roy-
mans, is betaald geworden ten comptoire van de rentmeester Verster met de ande-
re tien gulden die voorheen geldende was, omdat hij daarvan ook de goederen was
bezittende en de ouders van de comparanten ook daarvan goederen waare bezitten-
de die daar ook voor verbonden zijn".
Er is nu een accoord gemaakt:
- De vijf eerste comparanten zullen behouden:
  - alle goederen, roerend en onroerend - zoals die door hun ouders zijn nage-
    laten.
  Zij zullen hieruit blijven betalen:
  - de rente aan den Armen van Asten.
  - alle lasten en schulden t.l.v. deze nalatenschap.
- Peter Roymans zal blijven betalen, zoals hij tot nu toe gedaan heeft:
  - de rente van ƒ 10,-/jr. hem aangekomen uit de goederen van Antoni Goort
    Verleysdonk.
De vijf eerste comparanten zullen aan hem voldoen, binnen vier maanden:  
- ƒ 200,-.
Marge: 3-7-1783 - Peter Roymans - en Maria Roymans, zijn vrouw, zijn voldaan 

        van de ƒ 200,-.   

R 156 10-07-1781 3/3
- Reynder Verleysdonk,
- Laurens Verleysdonk - namens zijn moeder, Catarina Veerleysdonk - weduwe Jan
  tijs Haasen - en
- Laurens Verleysdonk - mede namens zijn vader, Antoni Verleysdonk - en
- Arnoldus van Gemert - namens zijn twee kinderen.
Zij verkopen "den oogst te velde" staande op de erve van de kn. Laurens Ver-
leysdonk, aan Voordeldonk, o.m.:
- 21 "kopen" Opbrengst: ƒ 174,-.         

R 124 fol. 296 15-03-1781 1/3

Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Gerrit Hampen, te Deurne,
als collecteur van de landsverpondingen en bede, 1778 en 1779, legt beslag op
de vaste goederen van:
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- Hendrik Verleysdonk,                     tot verhaal van ƒ  9-06-00
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- Goort Roymans,                                  " ƒ 20-09-02
- Francis de Greeff, te Nunen,           "      ƒ  3-12-10
- Jan van den Eynden,           " ƒ 28-19-04
- Willem Roefs, nu zijn weduwe en kn.,           " ƒ 25-09-00
- Jan Goort Canters, nu zijn weduwe en kn.,       " ƒ 17-07-04
- Jan Peter Maas, nu de kinderen, " ƒ 21-16-14
- Dielis Hendriks van de Leensel, " ƒ 20-08-12
- Tomas Hendriks, " ƒ 12-19-00

R 125 fol. 39vo 04-12-1781 2/3
Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Gerrit Hampen, te Deurne, col-
lecteur van de landsverpondingen en beden, 1778 en 1779, in arrest de vaste
goederen van:
- weduwe Martinus van Hooff, aan den Dijk, tot verhaal van  ƒ 26-05-08
- Francis de Greeff, te Nunen, de goederen 
  aan den Ommelsche Bosch           " ƒ 11-09-00
- Jan Goort Canters, nu de weduwe "         ƒ 17-11-04
- Andries Walraven " ƒ  8-08-00
- Tomas Hendriks "         ƒ 13-01-00
- Antoni Lintermans " ƒ  7-15-08
- Antoni Jaspers " ƒ  9-12-00
- Goverdina Wouter de Groot " ƒ  8-02-08

R 125 fol. 41 08-12-1781 3/3
Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Gerrit Hampen, te Deurne, collec-
teur van de landsverpondingen en beden, 1778 en 1779, in arrest de vaste goede-
ren van:
- Marcelis Koppens, tot verhaal van ƒ 18-11-08
- Peter Joosten van Hugten         " ƒ  9-06-12

R 125 fol. 1 15-03-1781

Staat  en  inventaris  -  opgemaakt  door  Adriaan  van  Duuren,  als  momboir  over 
Willemyna en Catarina, onm. kinderen van Joost van Wetten - en Maria Roefs,
gewoond hebbende te Ommel, beiden overleden.
Tomas Coolen is toeziend voogd.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - met den Berg - te Ommel 3 l.

1. Jan van Dijk   
2. weduwe Jan Canters

 de Looacker 4 l. 1 cops.
1. Gerrit Evers
2. weduwe Francis van de Vorst

- de grooten Acker 1 l.
1. weduwe Francis van de Vorst
2. weduwe Jan Canters

- land de Galre 1╜ l.
1. Cotshausen
2. weduwe Francis van de Vorst

- den Bergacker 2 l.
1. Mattijs Muyen
2. weduwe Wilbert Wilbers

- land - een hoffstad geweest 1╜ l.
1. Gerrit Evers
2. de straat

- groes het Loopvelt 1 l. 3 cops.
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1. weduwe Willem Roefs
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2. den Dijk
- groes het Swartbroek 1 l. 3 cops

1. weduwe Willem Roefs
2. weduwe Francis van de Vorst

- groes het Ven 1 l.
1. weduwe Francis van de Vorst
2. Hendrik Verhees

- groes den Bogt 3 cops.
1. Goort Lomans
2. Mattijs Wilbers

- groes het Swartbroek 1 l.
1. Jan Martinus Martens

Verponding: ƒ  8-15-10/jr.
Bede - ƒ    2-08-08/jr.  

  ƒ 11-04-02/jr.
Belast met: ƒ 0-14-14/jr. aan de Heren van Asten.

- ƒ 0-03-12/jr. aan de Heren van Asten.
- de helft van ƒ 0-6-12/jr. aan de Heren van Asten.
  e.e.a. volgens deling - d.d. 20-3-1761.

Deze goederen zijn, sinds Pasen 1780, verhuurd aan Hendricus Verheyen.
Huurtermijn: 3 jaar.
Huurprijs: ƒ 14,-/jr. en 14 vat rogge/jr. + de lasten.

Roerende goederen o.a.:
- deze zijn, op 21-12-1779, publiek verkocht ƒ 174-05-04
- de oogst is, op 19-7-1780, publiek verkocht ƒ  46-07-08
- nog diverse kleine dingen verkocht ƒ    25-00-04   
 ƒ 245-13-00

Schulden - die betaald zijn o.a.:
- Francis Distelblom, als wever ƒ   2-18-00
- Johannes Slaats, voor twee doodkisten ƒ   6-03-00 
- dokter Daals ƒ   1-18-00
- Tomas Coolen, arbeidsloon tijdens de ziekte ƒ  10-18-00
- Adriaan van der Weerden, zijn pretentie ƒ   5-07-00
- Wilhelmus de Bruyn, wegens winkelwaren ƒ   3-06-08
- Martinus Stevens, als timmerman ƒ   7-04-00
- Lambert Sauve, als kuyper ƒ   1-08-00
- Adriaan van Duuren, als "smit" ƒ   3-17-00
- Gijsbert Bijstervelt, geleend geld ƒ   2-18-00
- weduwe Francis van de Vorst, wegens arbeidsloon ƒ   2-07-00
- Tomas Coolen, als decker ƒ   1-00-00
- Reynder Verleysdonk, voor baartscheere ƒ   1-04-00
- weduwe Jan Canters, geleend geld ƒ  25-00-00
- erven Jan Smits, wegens huur ƒ   4-06-00
- Joseph Raske, de kleermaker ƒ   1-02-08
- de rest is dorps- en landslasten ƒ
- kosten van deze inventaris ƒ     5-10-00   

ƒ 176-03-04
Ontvangen is: ƒ 245-13-00
Uitgegeven  : ƒ   176-03-04  
Resteert   : ƒ  69-09-12

R 164 fol. 214 24-03-1781

Taxatie van de onroerende goederen van Jan van Lil - overleden te Someren -
17-2-1781.

Waarde
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- een schepenbrief van ƒ 100,- α 3╜% t.l.v. Francis van Hoek -
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  d.d. 2-1-1772 ƒ 100,-
20e penning is ƒ 5,-.

R 164 fol. 215 30-03-1781

Taxatie van de onroerende goederen van Johan Francois Daumerie, Heer van Vlier-
den - overleden te Vlierden - 7-3-1781.

Waarde
- een hei, hooi- en bosveld - het Hazeldonksvelt 100 l. ƒ 400,-

1. de Aa en agter het Rinkvelt 
20e penning is ƒ 20,-.

R 125 fol. 4vo 03-04-1781

Jan Pieter van Riet, oud president, wonende t.h.v. Marcelis van Bussel, in het 
Dorp, ziek, testeert o.a.:
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Zijn erfgenamen worden zijn twee broeders, Gerrit en Wilhelmus en zijn zus-
  ter, Beaterix - g.m. Gerrit Pieter van Loon, thans nog in leven zijnde.
  Zij zullen moeten uitkeren aan Pieter, de zoon van Wilhelmus Knaape - g.g.m. 
  Maria van Riet, zijn, testateurs, overledene zuster - ƒ 150,-. Dit zonder te 
  korten op hetgeen al ooit aan zijn ouders betaald is geworden.
  Tesamen zal dit evenveel bedragen als de drie overige erfgenamen zullen ont-
  vangen.
- De testateur stelt als voogd over Pieter Knaape, dit terzake van de disposi-
  tie van de ƒ 150,-, Gerrit van Riet.
  De intrest van de ƒ 150,- zal getrokken kunnen worden door Willem Knaapen.
  Dit zolang hij zijn zoon, Pieter, zal onderhouden.
Enz. enz.    

R 100 fol. 178vo 06-04-1781

Wouter Sanders - g.m. Willemyn, dr. Hendrik van de Mortel - en Helena Jacobs 
van Hugten - testament - d.d. 7-1-1749 - langstlevende en bij meerderjarigheid
kinderen een uitzet - zie ook: R 100 - fol. 161 - 8-4-1780.
Zijn uitkering is de waarde van:
- 1/8e deel in huis, land, groes 6 l. ƒ 200,-.
Hij is ten volle voldaan. 
  
R 125 fol. 6vo 09-04-1781

- Jan Francis Timmermans,
- Elisabet Francis Timmermans, j.d.,
- Wilhelmus van den Heuvel - g.m. Helena Francis Timmermans, te Geldrop,
- Antoni Berkers - g.m. Peternella Francis Timmermans.
Zij zijn nog in het bezit van de onverdeelde goederen van wijlen hun ouders 
alsook van de "koopmanschappe" gedaan door de eerste comparant.
Zij maken een verdeling.

1e lot: Jan Francis Timmermans
- het huis, schuur, stal, hof en aangelag, waar hij nu woont - in het Dorp 

2 l.
1. Jan Slaats
2. de straat

- land de Heesacker 2╝ l.
1. Antoni Timmermans
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- land tusschen de Weege 1╜ l.
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- land tusschen de Weege 1╝ l.
- land den Berg 2  l.
- land de Lindersestraat        44 roeden
- den Elsenacker 1  l.
- de Loverboschacker 1  l.
- het Lindersvelt 3  l.
- een akkerke        3 copse.
- groes in de Steege 3  l.  
Omdat de condivident alle "affairens" heeft gedaan tot "gemeen en merkelijk
voordeel" van de boedel, alsook met de negotie van boter waarover nog veel te-
goeden zijn in te vorderen, zo voor- als nadelig, zullen deze evenals alle roe-
rende goederen aan hem toekomen.
Hij zal echter uitkeren aan het:

2e lot: Elisabet Timmermans  
- enige meubelen uit de boedel,
- ƒ 3000,-.

3e lot: Wilhelmus van den Heuvel
- enige meubelen uit de boedel,
- ƒ 3000,-.

4e lot: Antoni Berkers
- enige meubelen uit de boedel,
- ƒ 3000,-.

R 32 fol. 71 23-04-1781 1/4

Leendert van Riet, president schepen en commies van de Tol, bij testamentaire 
dispositie - d.d. 21-9-1772 - van wijlen zijn ouders, Gerrit van Riet - en Anna
Vervoren - samen met zijn broer, wijlen Willem van Riet, schoolmeester te Bu-
del, aangesteld tot voogden over de minderj. kindskinderen van wijlen zijn ou-
ders - met de clausule van "assumptie en surrogatie" in de dispositie vermeld.
Enz. enz. 
Omdat hij niet tegen zichzelf kan delen stelt hij voor om in zijn plaats te be-
noemen, Dirk Dirks - enz. enz.  

R 28 fol. 11vo 30-05-1781 2/4
President van Riet en Dirk Dirks, schepenen, als voogden van de onm. (kl.)kin-
deren van wijlen Gerrit van Riet - en Anna Vervoore, verkopen, op 5-6-a.s. de 
nagelaten roerende en onroerende goederen.
Zij verzoeken nog om authorisatie om dit ook te mogen doen namens het onm. kind
van wijlen Willen van Riet - en Allegonda Ravesteyn m.n. Anna Francisca.
Naschrift: Toestemming wordt verleend.

R 100 fol. 183 24-07-1781 3/4 Ook: R 156 - 19-6-1781.
- Jan van Riet, te 's Bosch,
- Diederick Noyen - g.m. Helena van Riet, te 's Hage,
- Gerrit van Dremmen - g.m. Anna van Riet, schoolmeester, te Someren,
- Gerrit van Riet, te Nispen,
- Balthazar van Schayk - g.m. Helena van Riet, te Deurne,
- Leendert van Riet, president, te Asten,
- Anna Francina, dr wijlen Willem van Riet - en Alegonda van Ravesteyn, in le-
  ven schoolmeester, te Buul,
De eerste vijf kinderen en de laatste twee kindskinderen van wijlen  Gerrit van 
Riet - en Anna Vervoore.
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Zij verkopen aan Antoni Timmermans:    
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- 1/10e deel van een clamptiende, de Witveltse tiende "rijdende" tegen de Bra-
  selse tiende, zijnde grove en smalle tiende.
Belast met: 5 cop rogge/jr. in een meerdere rente van 12 vat/jr. (Bossche 
maat) aan rentmester de Kempenaar.
Verponding: ƒ 6-2-8/jr. Koopsom: ƒ 975,-.
- land den Leenacker 2╜ l.

1. Wilhelmus Bruynen
 2-4. de weg

3. Mattijs van Bussel 
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede - ƒ 0-12-8/jr. Koopsom: ƒ 80,-.
Zij verkopen aan Antoni Ramaar, te Vlierden:
- groes of hooiland het Vondelvelt aan de Somerse brug 3 l.
Verponding: ƒ 1-16-0/jr.
- een hooiveld daarnevens gelegen  1╜ l.
  deze twee percelen tot ΘΘn gemaakt  4╜ l.

 1-3. lopende spits uit op de Aa
2. de weg of Dijk 
4. weduwe Jan Tijssen

Verponding: ƒ 0-11-2/jr
Koopsom: ƒ 170,-.

Zij verkopen aan Leendert van Riet:
- land het Delleke 1╜ l.

1. Gerrit Brunas
2. Ambrosius Bakens
3. de verkopers - nu Antoni Timmermans

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-0/jr. Koopsom: ƒ 51,-.

R 125 fol. 15vo 24-07-1781 4/4 
- J van Riet, te 's Bosch,
- Diederick Nooyen - g.m. Helena van Riet, te 's Haage.
- Gerrit van Dremmen - g.m. Anna van Riet, schoolmeester, te Someren,
- Gerrit van Riet, te Nispen,
- Balthasar van Schayck - g.m. Helena van Riet, te Deurne,
- Leendert van Riet, president, alhier - deze mede namens:
- Anna Francina, dr. Willem van Riet - en Alegonda van Ravesteyn, in leven
  schoolmeester, te Buul.
- Gerrit, zoon Willem van Riet voorn.
Allen kinderen en erven van Gerrit van Riet - en Anna Vervoore, beiden over-
leden.
Zij geven te kennen dat zij de boedel van hun ouders finaal geliquideert hebben 
- zoo ook het huis, door Leendert van Riet, bij testament aangenomen en de 
ƒ 1000,- voldaan.
Ieder der erfgenamen is tevreden.

R 156 23-04-1781

Pieter van Cotshausen, hofraad en secretaris, te Duytsberg, verkoopt een partij
zware eikebomen, staande aan den Ommelschen Bosch op de hoeve waar Pieter Pau-
lus woont - o.Wa.:
- 49 "kopen" 110 bomen Opbrengst: ƒ 274,-.
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R 100 fol. 180 02-05-1781 1/4

- Godefridus Sauve - g.m. Petronella Jansen,
- Willem Jansen,
- Catarina Jansen, te Weert.
Zij verkopen aan Goort Lomans, molenaar:
- de helft van een hooiveld - aan het Laarbroek 3 l.
  De andere helft is van de koper.
Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders.

Koopsom: ƒ 25,-.

R 125 fol. 9 22-05-1781 2/4
- Goort Lomans, 78 jaar - en
- Jan Smits, 40 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Cornelis van Hombroek en Cornelis Melchior van
Nievervaart, Heren van Asten, dat zij weten:
Goort Lomans, als pachter van de korenwindmolen, alhier en de korenwatermolen,
te Bergelen, onder Vlierden, welke hij omtrent 44 jaar in pacht heeft gehad, 
dat hij ca. 5 α 36 jaar geleden, met de kar, bij de ingezetenen te Vlierden
heeft laten halen, rogge en boekweit, om op de voors. watermolen gemalen te 
worden en daarna het meel weer thuis te laten brengen.
Temeer, omdat de weduwe Jan van den Broek toentertijd de windmolen te Vlierden 
bemalende dit ook deed.
Het betrof voornamelijk de uithoek Brouhuys. Omdat de weduwe dit niet meer deed
is hij, deponent, er ook mee opgehouden. Behalve zo nu en dan, bij zijn beste 
klanten, heeft hij nog wel eens granen opgehaald, gemalen en thuis laten bren-
gen.
De weduwe van den Broek heeft ook zo gehandeld - doch alles ongestadig en zel-
den.
Sedert Johannes Jansen, eigenaar en molenaar van de windmolen te Vlierden is 
geworden, nu ca. 17 jaar geleden is e.e.a. wel weer gedaan geworden, doch zeker
niet regelmatig.
Jan Smits, verklaart dat hij, in 1767, na het vertrek van Johannes Jansen, de
windmolen te Vlierden heeft bemalen tot 1774 en dat hij in die tijd "als goet
dagt" bij de ingezetenen de granen heeft laten halen en na gemalen te zijn weer 
thuis laten brengen.
E.e.a. zonder ooit gehoord te hebben "dat daar ontrent aan de wintmoolen meer-
der regt zoude wesen dan de watermoolen aldaar in de wintermaanden heeft".

Goort Loomans.
Dese teekening gedaan door Goort

       Lomans, mulder, die blint is.

R 125 fol. 26 20-11-1781 3/4
Goort Lomans, oud molenaar, geeft te kennen dat hij door zijn blindheid en hoge
ouderdom, 78 jaar, niet in staat in zijn "affairen" waar te nemen en deze door 
Antoni, zijn zoon - en zijn vrouw, welke bij hem wonen, laat waarnemen.
Comparant geeft nu:
- zijn goederen die aan het huis behoren waar hij woont - alsmede
- het huis en goederen waar de weduwe Jan Broens woont en gebruikt - en
- het huis en de goederen, in het Dorp, welke bij Paulus Verberne in gebruik
  zijn - en de twee bossen
gedurende zijn verdere leven in huur aan Antoni Lomans.
Volgen de voorwaarden o.a.:
Huurtermijn: 12 jaar - echter te verlaten na overlijden van de verhuurder.
Huursom: ƒ 100,-/jr. + de lasten. Hiervoor zal de huurder de verhuurder in 
         kost, drank en logement verzorgen, dit in een vrije kamer of in het 

87



         klein huiske.
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         Indien de verhuurder het niet naar zijn genoegen heeft zal het hem
         vrij staan elders te gaan wonen en moet de huur weer betaald worden.

R 125 fol. 28 23-11-1781 4/4
Antoni Goort Lomans, molenaar - en Maria Josephus Pellemans, zijn vrouw, teste-
ren.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.

R 33 - 52 14-05-1781 1/2

Jan Aart Royackers, te Vlierden, aanlegger - contra - Huybert van der Laak,
gedaagde.

Gedaagde is na afrekening van een lening van ƒ 200,- schuldig gebleven aan aan-
legger - ƒ 33,-.
De lening was van ca. zeven jaar geleden.       
De afrekening is ca. drie jaar geleden gedaan.
Ondanks aanmaningen is het niet meer tot "restitutie" gekomen.
Reden om te "dagen".

R 16 fol. 231 17-09-1781 2/2
Jan Aart Royackers, te Vlierden, aanlegger - contra - Huybert van der Laak,

gedaagde.
Gedaagde zegt aan aanlegger "geen duyt" schuldig te zijn. 
Hij wil daarvoor zijn eed afleggen. 

R 164 fol. 216 30-05-1781 1/4

Taxatie van de onroerende goederen van Jacobus Smits - overleden, 23-5-1781.
Waarde    

- huis, schuur, stal, hof en aangelag 1 l. 1 cops. ƒ 150,-
1. Jan Meulendijk
2. kn. Nicasius Simonis     
3. Peter Driessen van Bussel
4. de straat

Belast met: ƒ 2-8-0/jr. in een meerdere rente aan rentmeester 
 Tengnagel in kap.   ƒ    60,-   

           ƒ          90,-
- land Jan Tripkempke 1 cops. ƒ   6,-

1. Peter Driessen van Bussel
2. weduwe Antoni Fransen

- land het Cranenbroekse 3 cops. ƒ  16,-
1. Jan Timmermans
2. Jan Slaats

- het Beemtackertje ƒ   3,-
   1. Peter Driessen van Bussel

2. weduwe Antoni Fransen
- het Lindersveltje 5 cops. ƒ  40,-

1. kn Nicasius Simonis 
            2-3-4. weduwe Jan Sauve       

ƒ 155,-
20e penning is ƒ 7-15-0.

R 156 11-06-1781 2/4
- Jan van Asten - g.m. Josyn Kuypers, te Mierlo,
- Jan Ackers - g.m. Catarina Kuypers, te Mierlo,
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- Elisabet Smits, j.d. (wonende ??) - mede namens haar broeder
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- Philip Smits, te Hees,
- Maria Smits, alhier - mede namens haar zuster
- Johanna Smits,
- Jan Goort Hurkmans, te Someren - g.g.m. Maria Kuypers - voor hun nog in le-
  ven zijnde twee kinderen m.n. Helena en Jan.
Allen erfgenamen van Jacobus Smits, overleden, alhier.  
Zij verkopen zijn nagelaten roerende goederen o.a.:
- Allemaal "klein spul" Opbrengst: ƒ 52,-.

Jan Ackers ondertekende met: Dirk Ackers.

R 28 fol. 111 25-06-1781 3/4 Ook: R 33 - 52 - 25-06-1781.
Gezien het request van Jan Goort Hurkmans, te Someren - g.g.m. Maria Kuypers -
waarvan nog twee kinderen m.n. Jan, 9 jaar en Helena, 7 jaar, zijn, die, ab
intestato, voor 1/7e deel erfgenaam zijn van Jacobus Smits, alhier gewoond en 
overleden. Achterlatende een bouwvallig huis, land en groes
De overige zes erfgenamen hebben hun portie, op 11-6-l.l., reeds provisioneel
verkocht.
Toestemming wordt gevraagd om het aan de kinderen toekomende deel ook te mogen
verkopen.
Naschrift: "Fiat". Zie ook fol. 111.

R 100 fol. 188vo 30-07-1781 4/4 Ook: R 152 - 25-06-1781.
- Jan van Asten, te Mierlo - g.m. Josyna Kuypers,
- Jan Ackers - g.m. Catarina Kuypers, te Mierlo,
- Elisabet Smits, te Hees,
- Philips Smits, te Hees,
- Johanna Smits, te Horst,
- Maria Smits,
- Jan Goort Hurkmans, te Someren - g.g.m. Maria Kuypers - waarbij twee kinderen
  m.n. Helena en Jan.
Allen erven van Jacobus Smits.

Zij verkopen aan weduwe Antoni Nelissen:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in 't Dorp 1 l. 1 cops.

1. Jan Meulendijks
2. kn Nicasius Simonis
3. Peter Driessen van Bussel
4. de straat

Verponding: ƒ 1-4-4/jr.
Bede - ƒ 0-2-4/jr.
- het voorste gedeelte van een schop, zoals afgemaakt is, met de grond -
  doch deur en deurgebont komen aan Jan Hoefnagels toe. 
Belast met: ƒ 2-8-0/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente van 

 ƒ 7-10-0/jr. met andere.
Koopsom: ƒ 129,-.

Zij verkopen aan Dirk van de Sande, te Mierlo:
- groes het Lindersveltje 5 cops.

1. kn Nicasius Simonis
            2-3-4. weduwe Jan Sauve

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Koopsom: ƒ 54,-.

Zij verkopen aan Francis van de Loverbosch:
- akkerke Jan Tripkempke 1 cops.

1. Peter Driessen van Bussel
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2. weduwe Antoni Fransen
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Verponding: ƒ 0-2-0/jr.
Bede - ƒ 0-1-4/jr.
- akkerke het Cranebroekse 3 cops.

1. Jan Timmermans
2. Jan Slaats

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-4-0/jr.
- het Beemtackertje 6 roeden

1. Peter Driessen van Bussel
2. weduwe Antoni Fransen

Verponding: ƒ 0-1-0/jr.
Koopsom: ƒ 24,-.

R 125 fol. 12vo 23-06-1781 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Joost Jansen van de Warenberg - weduwnaar
Josyna Jansen van Hugten - t.b.v. Jennemaria en Johannes, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Jennemaria Jan Martens.

Onroerende goederen
- twee percelen hooiland, te Someren - gekomen van zijn vader - voor ╝e deel.
  De grootte is hem niet bekend.

Roerende goederen o.a.:
- twee kasten, een tafel, vijf stoelen, een kist, een trog,
- divers tin,
- enige ketels, potten pannen,
- vuurgerei,
- een bed met toebehoren,
- twee karren, een hoge en een lage,
- een ploeg, een eg,
- een paard,  drie mekbeesten en drie andere,
- enig klein landbouwgereedschap,
- 19 l. bezaaid met rogge en boekweit.

Schulden
- De huur van de goederen aan Mattijs Muyen - een jaar - ƒ 25,- en 25 vat rog-
  ge - alsmede de lasten over ΘΘn jaar en twee vijm dakstro.
- Aan Jan van Asten, te Lierop, wegens huur - ƒ 40,-.

R 125 fol. 14 23-06-1781 2/2
- Joost Janse van de Warenberg - weduwnaar van Josyna Jansen van Hugten, te
  Ommel - bruidegom - ter eenre zijde - en
- Jennemie Jan Martens, j.d. - geass. met haar vader, te Ommel - bruid - ter
  andere zijde.
Nog compareerde Hendrik van Hugten, te Ommel, broeder van Josyna Jansen van 
Hugten en dus oom van de twee nagelaten kinderen m.n. Jenne Maria en Johannes
van den Warenberg.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a:
- Zij brengen beide alle goederen in die zij bezitten.
  De helft van de goederen door de bruidegom ingebracht zullen blijven t.b.v. 
  de v≤≤r-kinderen.
  Evenals de goederen die te verwachten zijn van de overleden moeder der kin-
  deren.
  Hetgeen de bruidegom zal krijgen van zijn kant zal zijn voor zowel de v≤≤r-
  als nß-kinderen.
  Verder zullen de v≤≤r- en nß-kinderen in alles egaal behandeld worden.
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden zonder kind(eren) uit
  dit huwelijk na te laten zal de bruid in de boedel blijven zitten - mits de
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  v≤≤r-kinderen opvoedende als eigen kinderen. En als de kinderen mondig of tot
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  andere staat mochten komen en de weduwe of kinderen willen delen dan zal de
  weduwe de helft van de boedel gedurende haar leven "in togte" blijven bezit-
  ten.
- Als de vrouw v≤≤r de man komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit huwe-
  lijk na te laten dan zal haar nalatenschap komen aan de man. 
 
R 156 05-07-1781

Elisabet van den Eerenbeemt - weduwe Willem Roefs, te Ommel, verkoopt een par-
tij graan ten velde o.a.:
- 5 "kopen" Opbrengst: ƒ 55,-.

R 100 fol. 187 27-07-1781 1/3

- Peternel van Hugten - weduwe Meuwis Smits - en
- Marten Antonis van Deursen.
Zij zijn schuldig aan Willem Jan Lomans - ƒ 150,- α 4%.
Borgen: Jan Tijssen en Paulus Peters. 

R 100 fol. 193vo 14-09-1781 2/3
Catarina Hoebergen - weduwe Nicolaas Voermans, in de Wolfsberg, is schuldig
aan Willem Jan Lomans - ƒ 200,- α 3╜%.
 
R 100 fol. 199 21-11-1781 3/3
Hendrik van den Eynden, op Heusden, is schuldig aan Willem Jan Lomans:
- ƒ 300,- α 3╜%.

R 125 fol. 17 28-07-1781

Staat en inventaris - opgemaakt door Wilhelmus Knaape - weduwnaar Maria van 
Riet - t.b.v. Pieter, zijn onm. zoon.
Hij wil hertrouwen met Marian Cozijns, geboren te Woensel.

Roerende goederen
- een bed en toebehoren, drie paar lakens,
- een kast, een kist, zes stoelen, 
- zes tinnen schotels, een kommeke, tien lepels, zeven "forkette",
- enige potten en ketels,
- het gereedschap van een metselaar,
- de vrouw bezat nog:
  - een boek met zilveren sloten,
  - een paar zilveren schoengespen,
  - enig aardewerk enz.

R 125 fol. 18vo 13-08-1781

Staat en inventaris - opgemaakt door Philip Peters - weduwnaar Johanna van 
Hooff - t.b.v. Cecilia, zijn onm. dochter.
Hij wil hertrouwen met Elisabet Antoni van Bree.

Roerende goederen 
- drie melkbeesten, twee kalveren, een varken,
- een hoge kar,
- twee kisten, vier stoelen, een tafeltje,
- enige ketels, potten en een pan, twee emmers,
- een bed met toebehoren,
- twee schoppen en een "schup".

Schulden
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- Aan zijn vader, Peeter Paulusse ƒ 50,-.
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R 100 fol. 192vo 15-08-1781

- Wilbert Lintermans,
- Jan Lintermans, te Meyel,
- Peter Driessen, te Ostappen,
- Catarina Lintermans.
Zij zijn schuldig aan de onm. kn. van wijlen Joost Voermans - ƒ 250,- α 3%.

R 164 fol. 217 30-08-1781

Taxatie van de onroerende goederen van Antonet Cornelissen - overleden,
28-7-1781.

1/15e deel in Waarde
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 2 l. ƒ  20-00-00

 1-2. Peter van Dijk

- de Kruysacker 4 l. ƒ   6-00-00
1. Hendrik Verberne
2. het aangelag

- de Berkenacker 3 l. ƒ   4-00-00
1. kn Jan Coolen
2. Arnoldus van Geffen

- land de Hool 1 l. ƒ   1-04-00
1. Arnoldus van Geffen
2. kn Antony Kuypers

- het Haverlant 1 l. ƒ   1-12-00
1. kn Arnoldus tielen
2. Arnoldus Verhees

- het Weyvelt 6 l. ƒ   8-00-00
1. Goort Lomans
2. kn Antony Kuypers

- een Hoyvelt 3 l. ƒ   6-00-00
1. Peter van Dijk
2. de Aa

- het voorste Weyvelt 4 l. ƒ   6-00-00
1. Tomas Coolen
2. Willem Joosten

- het Kerkeveltje 1 l. ƒ   1-08-00
1. Willem Joosten  

2. weduwe Aart Wilbers
- groes het Stertvelt 2 l. ƒ   3-00-00

1. Willem Joosten
2. weduwe Aart Symons

- land de Streep 1╜ l. ƒ   2-00-00
1. Peter van Dijk
2. kn Hendrik Verberne

- land den Blockert 4 l. ƒ   6-00-00
 1-2. Dielis Verhoysen

- land de Magere acker ƒ   1-00-00
1. Peter van Dijk
2. kn Jan Coolen

- land ╜ l. ƒ   1-00-00
1. Peter van Dijk
2. kn Jan Coolen

- groes/land Kievitshoff 1 l. ƒ   2-00-00
1. kn Jan Coolen
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2. Peter van Dijk  
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- groes Kievitshoff 2 l. ƒ   3-00-00
1. Arnoldus Verhees
2. kn Jan Coolen

- een Hoyvelt 3 l. ƒ   3-00-00
1. kn Jan Coolen
2. Arnoldus Verhees

- Schrootvelt ╜ l. ƒ   0-16-00
1. Peter van Dijk
2. kn Jan Coolen

- het Hofke ╜ l. ƒ   1-00-00
1. het aangelag
2. de straat

- de Vosselse acker 1╜ l. ƒ   2-00-00
1. Antoni Evers
2. weduwe Aart Symons

- de Kruysacker 1╜ l. ƒ   2-00-00
1. kn Hendrik Verberne
2. Antoni van Bree

- groesbeemd aan de Keyserdijk 2 l. ƒ   4-00-00
1. Antoni Evers
2. kn Antony Kuypers

- land den Hennekras ╜ l. ƒ   0-16-00
1. Antoni van Bree
2. kn Antony Kuypers

- de Caatenacker 2 l. ƒ   2-00-00
 1-2. weduwe Steven Jansen            

ƒ  87-16-00
De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten - in kap. ƒ 62-10-00
- ƒ 0-15-0/jr. cijns aan de Heer van Asten

    - in kap. ƒ   19-01-04   
       ƒ 81-11-04

1/15e deel is ƒ     5-19-12  
ƒ  82-07-04

- huis en hof - in het Dorp ╜ l. ƒ  20-00-00
1. weduwe Luycas van der Loo

2. Jan Coolen
- de Meulenacker 1╜ l. ƒ   0-16-00

1. Peter van Dijk
2. Antoni van Bree

- het Leenackerke 3 cops. ƒ   2-00-00
1. Goort Lomans
2. Ambrosius Bakens

- het Leenveltje 3 cops. ƒ   1-04-00
1. weduwe Francis Martens
2. Goort Lomans

- huis, hof en aangelag - te Ostaden 4 l. ƒ  12-00-00
1. Laurens Jelisse
2. Jan Teunissen

- land Kievitshoff 1 l. ƒ   1-04-00
1. Jan Teunissen
2. Jelis Vreynsen

- land de Keyzer ƒ   1-04-00
1. kn Tomas van der Weerden
2. Jan Teunissen

- een Hoyvelt 3 l. ƒ   4-00-00
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1. kn Tomas van der Weerden
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2. Jan Teunissen
- het voorste Weyvelt 2 l. ƒ   3-00-00

1. Antoni Evers
2. kn Hendrik Verberne

- het Vroukesveltje 1 l. ƒ   1-12-00
1. Antoni Lomans
2. Mattijs Muyen

- het Drieske 3 cops. ƒ   1-04-00
1. Gerrit Verberne
2. Jan Teunis

- het Ostadensveltje 1 l. ƒ   3-00-00
1. Hendrik Verberne

2. weduwe Steven Jansen
Nog het 1/30e deel in

- groes de Hoffstad 1 l. ƒ   1-00-00
1. Antoni van Bree
2. kn Hendrik Verberne

- groes aan de Gragt 1 l. ƒ   1-00-00
1. Antoni van Bree
2. Jan Slaats

- groes het Busselke 5 cops. ƒ   1-00-00
1. Jan van den Boomen
2. Antoni van Bree

- groes het Weyvelt 2 l. ƒ   1-05-00
1. kn Antony Kuypers
2. Peter van Dijk

- het Lankveltje 1 l. ƒ   1-00-00
1. Peter Jelisse
2. Peter Lomans

- land den Agtegaal 5 cops. ƒ   1-00-00
1. Peter van Dijk
2. kn Tomas van der Weerden

- den Kruysacker 1 l. 3 cop ƒ  1-05-00
1. kn Antony Kuypers
2. weduwe Steven Jansen

- land den Kievitshoff 1╝ l. ƒ   1-00-00
1. kn Hendrik Verberne
2. Peter Jelisse

- land aan de Kievitshoff 3 cops. ƒ   1-00-00
1. Peter Jelisse
2. Jelis Verhoysen

- het Vosselsvelt 2 l. ƒ   1-10-00
1. kn Tomas van der Weerden
2. Dielis Verhoysen

- groes den Hoogendries 1 l. ƒ   0-15-00
1. Jelis Verhoysen
2. Nol Verhees

- een obligatie - d.d. 24-2-1752 - Asten - ƒ 100,- α 3% - 
  t.l.v. Jan van den Heuvel ƒ     6-13-06  

ƒ 151-19-10
20e penning is ƒ 7-12-0.
 
R 32 fol. 72vo 10-09-1781

Joost Smits, schepen, heeft verzocht om als schepen ontslagen te worden "om
redenen dat van tijd tot tijd zijn gesigt verduystert en genoegzaam blint is".
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In zijn plaats wordt aangesteld - Jan Carel Kuffer - fol. 73. 
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R 25 fol. 38 17-09-1781

Den drost, aanlegger - contra - Jelis van Hugten, gedaagde.
Gedaagde is, op 3-3-l.l., "bevonden" door Hendrik Halthausen "dat hij vlikke 
heeft gestooke in het Scheeffven binne teekens".
Boete - ƒ 4-10-0 volgens art. 30 van de Keuren. 

R 125 fol. 20 02-10-1781

Gerrit Pieter van Riet - en Jenneke Hoefnagels, zijn vrouw, in het Dorp, 
testeren.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen - speciaal het testament - d.d. 
  22-10-1767.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.

R 100 fol. 194vo 05-10-1781

Willem Verbaarschot - g.m. Maria Philip Lintermans, te Blaarthem, verkoopt 
aan Antoni Philip Lintermans, op Voordeldonk, 1/5e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk 10 l.

1. Huybert van Bussel
2. Peter Roymans
3. de straat

- 2/5e deel in Jan van Astenveltje 4 l. waarvan 2 l. land
 1-2. Antoni Leenen

3. het Broek
4. de straat

Koopsom: ƒ 35,-.
Wegens verdere uitkoop (gerede goederen) is de totaalsom ƒ 60,- α 3,3%.

R 100 fol. 196 06-10-1781

Hendrik Halbersmit, chirurgijn, verkoopt aan Johannes Petrus Antonis de Cock,
chirurgijn, te St. Oedenroode:
- huis, hof en aangelag - aan het huis van Peter Lomans gelegen 1 l.

1. Peter Lomans
2. de straat

- land het Nootje 1╜ l.
1. kn Hendrik Jan Gerrits
3. de volgende koop

- land den Driehoek ╜ l.
1. kn Jan Verberne
2. Antoni Losecaat   

- een huisplaats en aangelag - in de Steegen 1╜ l.
1. Peter Lomans
2. de straat

- land Busserpat 1 l. 20 r.
1. Mattijs Muyen
2. Dirk Loverbosch

Belast met: ƒ 8,-/jr. in een meerdere rente aan het Gemene Land - uit het huis.
          - ƒ 0-5-0/jr. uit de laatste akker.
Voorts alle meubilaire goederen, tafels, stoelen, tin, koper, de chirurgijns-
winkel met boeken enz.

Koopsom: ƒ 200,-.
Voor deze som wordt de verkoper zijn verdere leven verzorgd en onderhouden.

Hendrik Halbersmit 
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kon wegens zijn ouderdom niet tekenen. 
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R 125 fol. 21 13-10-1781 1/2
  
Staat en inventaris - opgemaakt door Mattijs Herings - weduwnaar Johanna Aarts.
wonende aan de Mart - t.b.v. Maria, Peternella, Adriana en Hendrina, zijn kin-
deren.
Hij wil hertrouwen met Willemyna Verleysdonk, j.d.

Onroerende goederen 
- huis, stal en hof, aan de Mart 3 copse.

1. de straat
2. Marcelis van Bussel

 3-4. de gemeente
Roerende goederen

- vijf bedden en toebehoren, zes paar lakens,
- zeven tinnen schotels, zes tinnen kommetjes, twintig kannen en pinten met 
  tinnen deksels,
- acht koperen koffiepotten, diverse koperen ketels, twee koperen lampen,
- een "huysorologie", twee kasten, zes tafels, 24 stoelen, 
- zes tafellakens, zes servetten,
- zes schilderijen,
- 24 tinnen lepels, 12 bier- als andere glazen,
- acht blikken "busschen" en vaatjes in de winkel,
- vuurgerei, een kachel,
De vader van zijn overleden vrouw is daarna, te Lieszel, overleden.
Zij kinderen hebben uit deze boedel nog te vorderen - ƒ 300,-.

Schulden
- Aan Reynder van Hugten, te Vlierden - ƒ 200,- α 3% dit t.b.v. de aankoop van
  zijn huis.
- Aan Hendrik Haasen, in de Wolfsberg - ƒ 50,- ook t.b.v. de aankoop van zijn 
  huis.

Tegoeden
- Van diverse personen nog in te vorderen als backer enige gelden, deze vallen  
  echter weg tegen kleine schulden die nog te betalen zijn.

R 125 fol. 23vo 13-10-1781 2/2
- Mattijs Herings - weduwnaar van Johanna Aarts - t.b.v. zijn vier kinderen,
  Maria, Peternella, Adriana en Hendrina is hij geass. met Bernardus Brunas -
  bruidegom - ter eenre - en
- Willemyna Verleysdonk, j.d. - bruid - geass. met Antoni Verleysdonk,  haar 
vader - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Zij brengen beiden al de goederen in die zij bezitten en nog verkrijgen.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden zullen deze ΘΘn zijn met 
  de v≤≤r-kinderen.
  Echter hetgene van de zijde der bruid komt zal gaan naar haar kind(eren)
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden zal zij in de boedel 
  mogen blijven zitten, mits de v≤≤r-kinderen opvoedende.
  Als deze volwassen geworden zijn zal gedeeld kunnen worden t.w. de helft van 
de boedel van de bruidegoms zijde op de inventaris - ieder voor de helft en 
  de geconquesteerde goederen "na proportie der kinderen".
Enz. enz.

R 125 fol. 25 18-10-1781

Petrus Aarts, Rooms pastoor, alhier, geeft te kennen dat zijn neef, de Heer   
Lambert Frere - g.m. Magriet Meys, te Maastrigt, is overleden.
Hij is samen met Egidius Frere aangesteld als testamentaire momboir over Barba-
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ra Frere, de onm. dochter van de overledene.
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Comparant is niet in de gelegenheid naar Maastrigt te gaan. Hij geeft procura-
tie aan Lamberts, priester en geestelijk coster, in de St. Jacobs-parochie, te 
Maastrigt, om namens hem op te treden.

R 25 fol. 39vo 29-10-1781

Den drost, aanlegger - contra - Hendrik van den Eynde en Jan Aart Tielen, ged.
Beiden zijn borg geweest voor Francis Walraven - wegens gekocht gras - ƒ 5-4-8
- koopdag 24-7-1780.

Idem, aanlegger - contra - Martinus Slaats, gedaagde.
Gedaagde is borg geweest voor Jan van Diepen, te Someren, wegens gekocht gras -
rest ƒ 2-19-8 - koopdag 24-7-1780.

Idem, aanlegger - contra - Willem Hoebergen, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te betalen wegens cijns ƒ  5-04-08

Idem, aanlegger - contra - Antoni Lintermans, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te betalen ƒ  6-17-04

Idem, aanlegger - contra - Hendrik Verreyt, gedaagde
Wegens achterstaande lasten, 1769 ƒ 11-03-12

R 164 fol.224 10-11-1781 1/2

Taxatie van de onroerende goederen van Willem Anthonis de Veth - overleden
te Deurne - 4-10-1781.

Waarde
-  1/9e deel in groes/hooiland - den Rondenbosch 4 l. ƒ  2,-
- 1/12e deel in een Hoylant agter Ostappen ƒ  5,-

1. de Aa         
-  1/3e deel in een hooiland ƒ  6,-

1. Jan de Boer       
ƒ 13,-

20e penning is ƒ 0-13-0.

R 164 fol. 225 13-11-1781 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Cornelis Keyzer - overleden te Deurne -
11-10-1781.

Waarde
-  1/9e deel in groes/hooiland - den Rondenbosch 4 l. ƒ  2,-
- 1/12e deel in een Hoylant agter Ostappen ƒ  5,-

1. de Aa
-  1/3e deel in een hooiland ƒ  6,-

1. Jan de Boer
20e penning is ƒ 0-13-0.  

R 16 fol. 232 12-11-1781 1/5

Jacobus Losecaat, aanlegger - contra - Hendrik Hendriks en Jan Joosten van Hug-
ten, gedaagden.

Gedaagden zullen binnen tien dagen betalen.

R 100 fol. 198 12-11-1781 2/5
Johannes Martens, op Heusden, is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 100,- α 4%
wegens boete, bij accoord, dat zijn zoon, Francis, op 21-10-1781, "op Heusden 
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is bevonden in het velt schietende twee patrijsen" volgens acte van calangie
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- d.d. 25-10-1781.
In de - ƒ 100,- zijn begrepen - ƒ 14,- die Johannes Martens nog van ouds schul-
dig was.
Marge: 5-4-1794 gelost.

R 100 fol. 200 21-11-1781 3/5
Johannes van den Eynden, aan den Ommelsche Bosch, is schuldig aan Jacobus Lose-
caat - ƒ 60,- α 3,3%.

R 125 fol. 48 14-12-1781 4/5
Jacobus Losecaat, stelt zich borg voor de opbrengst van de 40e en 80e penning
die zijn zoon, Antoni Losecaat, als gezworen klerk, de secretarie van Eyndho-
ven, Woenzel, Gestel, Strijp en Stratum waarnemende moet, ontvangen bij het 
passeren van transporten, obligaties of andere acten.

R 125 fol. 48vo 14-12-1781 5/5
Jan Willem van Nouwhuys, stadhouder van het kwartier van Peelland, Meyerij van
's Bosch, wonende te 's Bosch, stelt zich borg voor de opbrengst van de 40e en
80e penning die Jacobus Losecaat, als secretaris van Asten en Lierop, bij het 
passeren van transporten, obligatie of acten moet ontvangen.   

R 125 fol. 29 23-11-1781

Geertruy Snelders - g.m. Antoni Verkuylen, 33 jaar, verklaart ter instantie 
van Francis Zomers, koopman, te Helmond, dat zij, deponente, altijd heeft ge-
woond te Maarheeze, tot zondags voor de 1e november 1780 en wel in het huis van 
Theodorus Snelders, gelegen drie huizen van het huis van wijlen Jan Hoefnagels,
thans bewoond wordende door Hendricus Verweerden. Zij heeft daar zeer wel ge-
kend en is nog kennende Maria Hoefnagels - de vrouw van Francis Zomers.
Zij weet ook dat Maria Hoefnagels bij Jan Hoefnagels heeft gewoond en daar 
"allerley dienstmaagden werk" heeft gedaan sedert het overlijden van Catarina 
Guns, de vrouw van Jan Hoefnagels tot aan het overlijden van Jan Hoefnagels 
toe. Zonder dat in die tijd bij Jan Hoefnagels een andere dienstmeid was of 
woonde.  

R 100 fol 201 24-11-1781  

Willem Lomans - g.m. Maria van Hugten verkoopt aan Jelis van Hugten, te Vlier-
den:
- ╝e deel van de helft van een hooiland - in de Luttelhees
- ╝e deel van de helft van een hooiveld - in de Wolschot samen 2╜ zille
"rijdende" met hooigewas te Vlierden, in het Voortje, met Jan Jacobs van den 
Boomen.
De koop is gedaan in een groter transport te Vlierden - d.d. 2-11-1781.

R 125 fol. 30 26-11-1781 1/2

- Peter Smets - g.m. Helena Verhees,
- Jan Cornelisse - g.g.m. Antonetta Kuypers,
- Antoni Verhees.
Kinderen en erven van Antoni Jacob Kuypers - en Engel Peter Baltus, beiden 
overleden.
Nog compareerden:
- Pieter, Paulus en Antoni Verberne - en 
- Maria Verberne - weduwe Antoni Amijs - met
- Jan Vreynse - als vader en voogd over Goortje en Elisabet, kinderen uit zijn 
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  huwelijk met Jenneke Verberne, 
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- als ook nog in deze - de voorn. Pieter Verberne en Willem van der Zanden, te 
Deurne, als voogden over - Jan, Catarina en Maria, kinderen van Elisabet 
  Hendrik Verberne - en Jan van der Sanden.
Zij verdelen de vaste goederen die Antoni Jacob Kuypers en Hendrik Verberne     
samen hebben gekocht - d.d. 19-1-1758.

1e lot: de kinderen en kindskinderen van Antoni Jacob Kuypers
- de helft der goederen t.w.:
- groes het Busselke 5 cops.

1. Jan van den Boomen
2. Antoni van Bree

- groes het Weyvelt 2 l.
1. kn Antoni Kuypers
2. Peter van Dijk

- het Lankveltje 1 l.
1. Peter Jelisse
2. Peter Lomans

- land den Agtegaal 5 cops.
1. Peter van Dijk

2. kn Tomas van der Weerden
- de helft van de Kruysacker geheel 1 l. 3 cops.
  deze helft naast de verkrijger

2. kn Hendrik Verberne
- groes den Hoogendries 1 l.

1. Jelis Verhoysen
2. Arnoldus Verhees

Verponding: ƒ 2-19-9/jr.
Bede - ƒ 0-19-2/jr.

2e lot: de kinderen en kindskinderen van Hendrik Verberne
- de andere helft t.w.:
- een hofstad 1 l.

1. Antoni van Bree
2. kn Hendrik Verberne

- groes aan de Gracht 1 l.
1. Antoni van Bree
2. Jan Slaats

- de helft van de Kruysacker geheel 1 l. 3 cops.
1. weduwe Steven Jansen
2. kn Antoni Jacob Kuypers

- land Kievitshoff 1╝ l.
1. Peter Jelisse
2. kn Henrik Verberne

- land aan de Kievitshoff 1 l. 3 cops.
1. Peter Jelisse
2. Jelis Verhoysen

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

Verponding: ƒ 2-19-9/jr.
Bede - ƒ 0-19-2/jr.

R 125 fol. 33vo 04-12-1781 2/2
- Peter Smets - g.m. Helena Antoni Verhees,
- Antoni Verhees,
Kinderen en erven van Antoni Verhees - en Engel Baltus, beiden overleden, ge-
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woond hebbende te Ostaden.
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Zijnde  hun  vader  overleden  en  daarna  hun  moeder  hetrouwd  met  Antoni  Jacob 
Kuypers - uit welk huwelijk nog is geboren:
- Antonet - welke getrouwd is geweest met Jan Cornelissen, waarbij vier kinde-
  ren en dat staande dat huwelijk haar vader, Antoni Kuypers, is overleden en 
  daarna, in 1779, Antonet zelf, haar man met vier kinderen nalatende.
Op 28 juli l.l. is ΘΘn der kinderen, Antonet, overleden.
Jan Cornelissen woont te Ostaden en is mede gecompareert met zijn drie nog in 
leven zijnde kinderen m.n. Antoni, Paulus en Helena - voor 1/3e deel erfgenamen
van zijn overledene vrouwe ouders - "en sulx door deselve ouders bij acte van 
accoort met de alsdoen meerderjarige kinderen, waarbij wel expresselijk is ge-
reguleert en gewilt dat de drie v≤≤r-kinderen als doen in leven zijnde met het 
gemelde een nß-kint bij overlijden van hun echtgenooten egaal soude erve en 
deylen" - acte - d.d. 31-12-1755.
Nadien is komen te overlijden, Peter Antoni Verhees en dit jaar is overleden,
Engel Peter Baltus, waarvan nu erfgenaam zijn de voorn. twee kinderen uit het
eerste huwelijk en Jan Cornelisse en zijn drie kinderen.
Zij verdelen de nagelaten goederen - zowel die in het Dorp als te Ostaden.

1e lot: Peter Smets
- huis en hof - in het Dorp ╜ l.

1. weduwe Lucas van der Loo     
2. Jan Coolen
3. de straat
4. Pieter Verberne

- een "hantobligatie" van ƒ 150,- α 3% t.l.v. Philip van Hugten.
- een obligatie van ƒ 200,- α 3% t.l.v. de kinderen Mattijs van den Eynden.
- een obligatie van ƒ 100,- t.l.v. Jan van den Heuvel en Johanna Verreyt.
- ƒ 25-,- die Peter van Dijk van Antoni Kuypers te leen heeft ontvangen.
Hij zal verder uit de roerende goederen nog ontvangen - ƒ 100,-.

2e lot: Antoni Verhees
- een huis, schuur, stal, hof en aangelag - den Agtegaal 2 l.

 1-2. Peter van Dijk
de Kruysacker 4 l.

1. kn Hendrik Verberne
2. het voors. aangelag

- den Berkenacker 3 l.
1. kn Jan Coolen
2. Arnoldus van Geffen

- land den Hool 1 l.
1. Evert van Geffen
2. Antoni Verhees

- het Hoyvelt 3 l.
1. de Aa
2. Peter van Dijk

- het voorste Weyvelt 4 l.
1. Tomas Coolen
2. Willem Joosten

- het Kerkeveltje 1 l.
1. Willem Joosten
2. weduwe Aart Wilbers

- groes het Startveltje 2 l.
1. Willem Joosten
2. weduwe Aart Symons

- land den Bleekert 4 l.
 1-2. Dielis Verhoysen
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3. weduwe Aart Wilbers 
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- de magere Acker ╜ l.
1. Peter van Dijk
2. kn Jan Coolen

- land ╜ l.
1. Peter van Dijk
2. kn Jan Coolen

- groes/land den Kievitshoff 1 l.
1. kn Jan Coolen
2. Peter van Dijk

- groes Kievitshoff 2 l.
1. Arnoldus Verhees
2. kn Jan Coolen

- Schrootevelt ╜ l.
1. Peter van Dijk

2. kn Jan Coolen
- het Hofke ╜ l.

1. het aangelag
2. de straat

- den Vosselseacker 1╜ l.
1. Antoni Evers

2. weduwe Aart Symons
- een groesbeemt aan de Keyserdijk 2 l.

1. Antoni Evers
2. de Keyserdijk

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-15-4/jr. aan de Heren van Asten.

- het voorste Weyvelt 2 l.
1. Antoni Evers
2. kn Hendrik Verberne

- land den Agtegaal 5 copse.
1. Peter van Dijk
2. kn Tomas van der Weerden

- den Hoogendries 1 l.
1. Jelis Verhoysen
2. Arnoldus Verhees

Verponding: ƒ 14-08-14/jr.
Bede - ƒ  4-13-05/jr.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan Jan Cornelissen en zijn kinderen 
- ƒ 100,-.

3e lot: Jan Cornelissen en zijn drie kinderen
- een huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ostaden 4 l.

1. Laurens Jelisse
2. Jan Teunissen

- land in het Haverlant 1 l.
1. kn Arnoldus Tielen 
2. Arnoldus Verhees

- een weiveld 6 l.
1. Goort Lomans
2. het 2e lot

- land de Streep 1╜ l.
1. Peter van Dijk
2. kn Hendrik Verberne

- een hooiveld 3 l.
1. kn Jan Coolen
2. Arnoldus Verhees
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- den Kruysacker 1╜ l.
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1. kn Hendrik Verberne
2. kn Antoni van Bree

- land den Hennekras ╜ l.
1. Antoni van Bree
2. het aangelag

- land Caatenacker 2 l.
 1-2. weduwe Steven Jansen

- den Meulenacker 1╜ l.
1. Peter van Dijk
2. Antoni van Bree

- het Leenackerke 3 copse
1. Goort Lomans
2. Ambrosius Bakens

- groes het Leenveltje 3 copse.
1. weduwe Francis Martens
2. Goort Lomans

Deze twee percelen zijn leenroerig aan het Huis van Asten. De condivident moet
ze aldaar "verheffen".
- land Kievitshoff 1 l.

1. Jan Teunis
2. Jelis Vreynsen

- land de Keyser 1 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Jan Teunis

- een hooiveld 3 l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Jan Teunisse

- het Vrouwkesveltje 1 l.
1. Antoni Lomans
2. Mattijs Muyen

- het Drieske 3 copse.
1. Gerrit Verberne
2. Jan Teunisse

- groes het Ostadesveltje 1 l.
1. kn Hendrik Verberne
2. weduwe Steven Jansen

- groes het Busselke 5 copse.
1. Jan van den Boomen
2. Antoni van den Boomen

- de helft van de Kruysacker geheel 1 l. 3 copse.
1. Antoni Verhees
2. weduwe Steven Jansen

- het Weyvelt 2 l.
1. Peter van Dijk
2. de verkrijger van dit lot

- het Lankveltje 1 l.
1. Peter Jelisse
2. Peter Lomans

Verponding: ƒ 14-08-14/jr.
Bede - ƒ  4-13-05/jr.
- ƒ 100,- te ontvangen van Antoni Verhees, verkrijger van het 2e lot.
- ƒ  25,- staande t.l.v. Jan Andriessen, op Ostaden.  
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R 156 29-11-1781

- Jan Sauve - g.m. Jenneke van Asten - mede voor 
- Elisabet en Maria van Asten, minderj.
Allen kinderen van wijlen Jan van Asten - en Anna Lomans.
Hij verkoopt o.a.: 
- negen koeien ƒ 184,-
- timmergereedschap
- turf op het veld aan de Wammesbaan
- idem op de Spiert
- hooi - stro

Opbrengst: ƒ 348,-.
 
R 154 05-12-1781

Adriaan van de Mortel, aan de Leensel, verkoopt "roerende goederen" o.a.:
- twee koeien ƒ 55,-
- hooi ƒ 17,-
- stro ƒ  8,-

Opbrengst: ƒ 97,-.

R 164 fol. ... 10-12-1781

Taxatie van de onroerende goederen van Willem Mattijs Kuypers - overleden,
13-10-1781.

1/16e deel in      Waarde   

- huis, schuur, hof en aangelag 1 l. 30 r.     ƒ  8-02-08
1. Willem Daandel Coolen
2. Johannes Lomans

- land aan de Hey      ƒ  2-00-00
1. de straat

2. Jan Coolen  
- land den Eykacker 1╜ l.      ƒ  3-02-08

1. Mattijs Verreyt 
2. Willem Coolen

- Willemkesacker 1 l.      ƒ  2-00-00
1. Philip van Hugten
2. Jan Bruystens

- land het Buske 1╜ l.      ƒ  3-02-08
1. Willem Coolen
2. Mattijs Verreyt

- den Hapacker 1 l.      ƒ  2-00-00
1. Hendrik Eysbouts
2. de straat

- huis, stal, hof en aangelag 1╜ l.      ƒ 10-00-00
1. Dirk Peter Martens
2. Hendrik Eysbouts

- den Reybeemt 2╜ l.      ƒ  3-02-08
1. Jacobus Losecaat
2. Dirk Claus

- het A-veltje 2 l.      ƒ  4-00-00
1. Dirk Peter Martens
2. Antonis van Bussel

- groes de Schilmeer 4 l.      ƒ  6-05-00
1. de Heren van Asten
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- groes aan den Eekelhoff      ƒ  1-05-00
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1. Jan Verreyt
2. Jan Lomans

- een Euzel 1╜ l.      ƒ  3-02-08
1. Philip van Hugten
2. Pieter van Loon

- den Eekelhoff 1╜ l.      ƒ  2-10-00
1. Peter van Bussel
2. Willem Daandel Coolen

- land de nieuwe Camp 2 l.      ƒ  3-02-08
1. Willem Coolen
2. Peter van Bussel

- land den Hoydries 2 l.      ƒ  4-00-00
1. Philip van Hugten
2. Willem Coolen

- groes de Schilmeer 6 l.      ƒ  7-10-00
1. Eysbout Hendriks

2. de Heren van Asten                          
     ƒ 65-05-00

De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 8-10-0/jr. aan de Kempenaar - in kapitaal ƒ 212-10-00

      1/16e deel is ƒ                    13-05-00
     ƒ 52-00-00

20e penning is ƒ 2-12-0.

R 125 fol 42 13-12-1781

- Joost van Hugten - g.m. Maria Janse Verberne,
- Pieter Klomp - g.m. Peternella Janse Verberne,
- Mattijs Slaats - g.m. Hendrien Janse Verberne,
- Peter Troeyen - g.m. Willemyna Janse Verberne.
Kinderen en erven van Jan Verberne - en Anna Magrieta Lomans, beiden overle-
den, gewoond hebbende in de Wolfsberg.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Joost van Hugten
- het oude huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg  1 l. 3 cops.
  Waaronder dat van Claas Voermans is gekomen.

1. Hendrik van de Mortel
2. Peter Troeyen en 

      de weduwe Willem van den Eerenbeemt
3. de straat
4. Pieter Troeyen

- land de Witteman 2╜ l.
1. kn Marcelis Jansen
2. weduwe Peter Berkers

 3-4. de straat
- land de Wanbraake 2╜ l.

1. Jan Verbooge
2. Joost van Hugten 

- land den Dungen 2╜ l.
1. Adriaan Hurkmans
2. Hendrik Haasen

- groes den Brant 2╜ l.
1. Paulus van Bussel
2. Jan van Gog

- de helft van het Eeuzel deze helft is 3╜ l.
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1. weduwe Francis van den Boomen
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2. Pieter Troeyen - die de andere helft heeft
Verponding: ƒ 5-18-0/jr.
Bede - ƒ 2-05-0/jr.
Dit lot zal uitkeren aan Pieter Klomp - ƒ 200,- (zijn betaald)

2e lot: Pieter Klomp
- den agtersten Heesacker 3 l. 1 cops.

1. Antoni Timmermans
2. weduwe Hendrik Peter Driessen 
3. de straat

- den Bremboschacker 2 l.
1. kn Peter Kerkers
2. kn Adriaan Lintermans
3. de weg

- land in de Sneyerskamp 1╝ l.
1. de straat
2. Francis Verberne

- groes den Haseldonk 2╜ l.
1. Hendrik Haasen
2. Jan Timmermans
3. de Aa

- het Hoyvelt 3 l.
1. Hendrik van Helmond
2. Wilbert van Helmond

Verponding: ƒ 4-05-8/jr.
Bede - ƒ 1-15-2/jr.
Dit lot zal nog ontvangen van Joost van Hugten - ƒ 200,- 
Marge: 19-3-1798 voldaan.

3e lot: Mattijs Slaats
- de Loverboschacker 2 l.
 staat bekend als - den Driehoekacker

1. de weg
2. Adriaan Hurkmans

- den Driehoekacker off Toornacker 1╜ l.
1. Hendrik Haasen
2. de weg

- huis en hof - in de Toorenstraat ╜ l.
1. Ambrosius Bakens

2. Gerrit Verberne 
- land het Aangelag 3 copse

1. Goort Lomans
2. Pieter Troeyen

- de helft van den Berg 31 roeden
1. Goort Lomans
2. Pieter Troeyen

- de helft van den Grootenacker 1 l. 1 cops.
1. Francis Verberne
2. Peter Lomans

- land in den Deursense-acker 1╜ l.
1. Ambrosius Bakens
2. Hendrien Verberne

- hooiland de Weert ╜ l.
1. Jan Brunas
2. Willem Aart Smits en de kleyne Aa

- het Rootsewweyvelt 5 cops.
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1. Ambrosius Bakens
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2. Jan Slaats
- groes in de Haseldonk 2 l.

1. Evert van Geffen
2. weduwe Mattijs van Bussel

Belast met: de helft van ƒ 2-0-6/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de 
  Kempenaar. De weduwe Martinus van der Linden betaald de andere 

helft.
Verponding: ƒ 3-14-00/jr.
Bede - ƒ 1-16-10/jr.

4e lot: Pieter Troeyen
- land den kleynen Apart 1 l.

1. Nicolaas van der Westen
2. kn Hendrik van de Goor

- de Venacker 2 l.
1. weduwe Hendrik Peter Driessen
2. Jan van de Gog
3. de weg

- groes het Ven 2 l.
1. de voorn. reengenoten

- de Pastoryacker 2 l.
1. Francis van de Loverbosch
2. Goort Lomans

- groes het Venneke ╜ l.
1. Nicolaas van der Westen 
2. de straat

- groes de Haseldonk 2 l.
1. Jan Timmermans
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- de helft van een Eeuzel 3╜ l.
1. Hendrik van de Mortel
2. Joost van Hugten

- het oude brouwhuis, zijnde nu twee woningen met hof en aangelag en een hofke
  daarachter - gekomen van Claas Voermans ╜ l.
  Zijnde de grond tussen het huiske en hofke toehorend aan de eerste condivi-
  dent doch Pieter Troeyen heeft het vrije gebruik achter over Joost van Hug-
  tens grond.
Belast met: ƒ 0-7-4/jr. aan de Heren van Asten.

- ƒ 1-2-8/jr. in een meerdere rente van ƒ 2-5-0/jr. samen met Adriaan
  Lintermans.

Verponding: ƒ 4-18-04/jr.
Bede - ƒ 1-09-12/jr.

R 125 fol. 46 13-12-1781

Marcelis Koppens, aan den Ommelschen Bosch, geeft zijn goederen in huur aan 
Hendrik Royackers:  
Huurtermijn: 5 jaar - waarvan, als het Pasen 1782 is, reeds twee jaar verstre-

            ken zijn.
Onder deze huur zijn niet begrepen:
- huis, stal en hof
- de Voorste acker 1╜ l.
- de Grootenacker - langs door 3  l.
- het Busservelt        3  l.
- het Mortelke   1  l.
- groes - het Mortelke 1  l.
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Verponding der goederen ƒ 14-02-12/jr.
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Bede        ƒ  4-04-12/jr.
en het "bezayt" van al die goederen is  ƒ    1-13-00/jr.  

ƒ 20-00-08/jr.
Voor rekening huurder ook nog de reδle dorpsverponding.
Huursom: ƒ 13-13-0/jr. + 22 vat rogge/jr en 1╜ vijm dakstro.

R 152 13-12-1781

Catarina Tielens - weduwe Jan Broens, wonende aan de Molen, geass. met haar
zoon, Jan, verkoopt o a.:
- drie koeien ƒ 98,-
- twee karren ƒ 16,-
- hooi ƒ 35,-
- vlas ƒ 13,-

Opbrengst: ƒ 193,-.

R 100 fol. 201vo 15-12-1781

Maria Hendrik Verberne - weduwe Antoni Amijs is schuldig aan Jennemaria Aarts -
weduwe Francis van Hout - ƒ 100,- α 3%.

R 125 fol. 49 27-12-1781

Hendrik Jan Verberne, te Eyndhoven, geeft in huur aan Jan Willem Coolen:
- huis, hof en een akker - bij het Kerkehuys.
Huurtermijn: 12 jaar.
Huurprijs: ƒ 36,-/jr. en twee paar schoenen.

R 32 fol. 73vo 31-12-1781

Wilbert Peter Coolen en Joost Verheyen worden aangesteld als borgemeesters over
1782.
Tot setters worden aangesteld: Peter Smets en Hendrik Eysbouts.
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R 125 fol. 50 03-01-1782

Gerrit Hoefnagels - laatst weduwenaar Jenneke Vos - wil hertrouwen met Jennemie
de Leuw, j.d., te Someren.
Comparant heeft t.b.v. de kinderen van hem en zijn eerste vrouw, Elisabet Bos,
waarvan nog in leven zijn, Jacobus, Maria, Francis en Joost. 
Bij het aangaan van zijn tweede huwelijk - d.d. 22-7-1774 - heeft hij een staat 
en inventaris opgemaakt waarnaar hij verwijst - met deze verandering dat zijn 
vader, Adriaan Hoefnagels, enige jaren geleden is overleden en waarvan alleen 
is overgebleven:
- het huiske met hof en aangelag - en een akker
in de inventaris vermeld en die aan hem en Goort Geven, bij transport zijn op-
gedragen geweest en waarvan aan zijn kinderen ╝e deel is aangekomen.
Blijvende bij de voorn. inventaris zonder daaraan iets af of toe te doen.

R 100 fol. 202vo 04-01-1782 1/2

Hendrik Roymans, aan het Laarbroek, is schuldig aan Jan Willem Coolen:
- ƒ 100,- α 3% om af te lossen een obligatie aan Marcelis Koppens - d.d. 
13-7-1778.
Marge: 2-4-1788 gelost.

R 100 fol. 209vo 23-02-1782 2/2
Jan Antonis Driessen, op Ostaden, geeft, voor drie jaar, in belening aan Jan 
Willem Coolen:
- groes het agterste Weyvelt 1 l.

 1-4. Peter Paulus van Dijk  
2. Willem Joosten
3. Arnoldus Verhees

Beleensom: ƒ 56,-
Marge: 21-1-1785 gelost.

R 165 fol. 1 04-01-1782

Taxatie van de onroerende goederen van Jennemie Walraven - overleden te Strijp,
26-11-1781.

╝e deel in Waarde
- huis, stal, schop of een klein huiske en aangelag 1 l. ƒ 100,-

1. Willem Goris
2. weduwe Peter Aarts

- land den Gooracker 3 l. ƒ  50,-
1. weduwe Francis van de Vorst
2. Peter Verreyt

- den Boessetacker 1 l. ƒ  12,-
1. Peter van Bussel
2. Willem Hoebergen

- land het Nieuwvelt 1╜ l. ƒ  20,-
1. kn Jacobus van de Kruys

- een Weyvelt 2 l. ƒ  40,-
1. Antoni Timmermans
2. weduwe Mattijs van Bussel

- het Hoyvelt 2╜ l. ƒ  40,-
1. weduwe Goort Jan Aarts
2. Andries Walraven

- het Boessetveltje 2 l. ƒ  40,-
1. Hendrik Verreyt
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2. Gerrit Verberne
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- het Busserveltje 1 l. ƒ  20,-
1. Dirk Loverbosch
2. Peter Verreyt

- land den Boessetacker 1 l. ƒ  12,-
1. AAndries Walraven

2. akker nr. 3.         
ƒ 334,-

╝e deel hiervan is ƒ 83,50
20e penning is ƒ 4-3-8.

R 100 fol. 203vo 05-01-1782 1/3

Joseph Sauve verkoopt aan Adriaan van Duuren:
- een klein huiske met de helft van het aangelag - in de Moolestraat 3 cops.
  Gekomen van zijn vader.

1. Jacobus van Ravesteyn
2. Marcelis van Bussel    
 3-4. de straat

Koopsom: ƒ 225,-.

R 125 fol. 55 16-01-1782 2/3
Joseph Sauve, ziek - en Maria Lomans, zijn vrouw, gezond, in het Dorp, teste-
ren.
- Zij bevestigen dat de huwelijksvoorwaarden - d.d. 22-11-1754 - na hun over-
  lijden hun effect zullen sorteren - met deze verandering:
  - indien het mocht gebeuren dat de testateur v≤≤r zijn vrouw komt te overlij- 
den dat dan de -  ƒ 200,- die de vrouw dan aan zijn vrienden zou moeten uit- 
keren niet zal plaats vinden.
     Hij "vermaakt" deze aan zijn vrouw. 

R 165 fol. 2vo 20-03-1782 3/3
Taxatie van de onroerende goederen van Joseph Sauve - overleden, 18-2-1782.

De helft in Waarde
- een hof den Berg agter Timmermans ╝ l. ƒ  10,--

1. Jan Timmermans
2. Jan Willem Coolen 

- land de Pastoryacker 3╜ cops. ƒ  20,--
1. Gerrit Verberne
2. Jan van den Heuvel

- een acker aan de voorste Velden 1 l. 6 r. ƒ  30,--
1. Marcelis van Bussel
2. Francis Verberne

- een acker tusschen de Weege 1 l. 17 r.ƒ  30,--
 3-4. de wegen

- land de Biehal 2 l. ƒ  70,--
1. Gerrit Verberne
2. Jan Timmermans

- groes Vroukesveltje 2 l. ƒ  60,--
1. Hendrien Verberne
2. Antoni Lomans

- groes het Busvelt 3 l.      ƒ  80,--
1. Maria Verhoysen
2. weduwe Francis van Hout                 

ƒ 140,--
De laatste twee percelen zijn belast met:
- ƒ 2-5-0/jr. aan den Armen -                 in kapitaal - ƒ    56,25  

129



130



ƒ            83,75
ƒ 243,75

De helft is ƒ 121,87╜.
20e penning is ƒ 6-1-14.

R 100 fol. 204 07-01-1782 1/4

Jan van Riet verkoopt aan Pieter Verberne, te Eyndhoven:
- groes de Beemt - te Asten 2 l.

1. weduwe Aart Wilbers
2. weduwe Mattijs Bruystens
3. Jan van den Boomen
4. de Loop

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 28-4-1778.
Koopsom: ƒ 125,-.

R 100 fol. 205 07-01-1782 2/4
Pieter Verberne, te Eyndhoven, verkoopt aan Wilhelmus van Riet:
- een huis, staande voor een half huis, met hof - in het Dorp ╜ l.

1. Paulus Verberne
2. weduwe Jan Nijssen
3. de straat
4. weduwe Francis van Hout

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 312-10-0.

R 100 fol. 206 07-01-1872 3/4
Wilhelmus van Riet is schuldig aan Pieter Verberne, te Eyndhoven: 
- ƒ 187-10-0 α 3%.
Marge: 15-10-1785 gelost.  

R 165 fol. 4 28-03-1782 4/4
Taxatie van de onroerende goederen van Jan van Riet - overleden, 10-2-1782.

Waarde
- een heivelt 14 l. ƒ 40,-
  zijnde ten dele met mast of dennen bezaaid.

1. Johannes Aarts
2. weduwe Mattijs van Bussel

20e penning is ƒ 2,-.  

R 125 fol. 51 10-01-1782 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrik Jansen van Bussel - weduwnaar van
Catarina Jelis van Helmond, op Heusden - t.b.v. zijn kinderen, Jan, Jenneke, 
Catarina, Maria, Jelis, Francis en Hendrik.
Hij wil hertrouwen met Hendrien Goort Kuypers - weduwe Francis Berkers.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag, stal en schop 3 l.

1. de straat
2. Dirk Dirks     

- land het Heytvelt ╜ l.
 1-2. Peter Hoeben

- groes/land den Nieuwenacker 2 l.
1. het straatje
2. Marten Berkers

- Goortjesacker 1╜ l.
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1. Marten Berkers
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2. weduwe Marten Dirks
- groes/land den Bleek 1╜ l.

1. de gemeente
2. Jan van den Eynde

- land den kleynen Heykamp ╜ l.
1. Jan Bruystens
2. Antoni van Bussel

- land den Willigenacker 1╜ l.
1. Jan Aart Tielen

2. Willem Slaats
- den Langenacker 2 l.

1. Mattijs Slaats
2. Marten Berkers

- groes het Nieuwvelt 2 l.
1. Dirk van Helmond
2. Marten Berkers

- het Weyvelt 3 l.
1. Marten Berkers
2. Peter Hoeben

- de groote Weyde 4 l.
1. den drost
2. Peter Kanters

- groes de Weye 1 l. 20 r.
1. weduwe Leendert van Hugten
2. Jan van den Eynde

- groes de Weye 3╜ l.
1. Dirk van Helmond
2. Peter Canters

Belast met: ƒ 6-12-8/jr. in twee posten - aan den Armen van Asten.
- ƒ 5-12-8/jr. in een meerdere rente van ƒ 15,-/jr. aan de rentmees-

  ter der Beursen - dit samen met Dirk van Helmond en 
  Marten Berkers.

- ƒ 0-16-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
Roerende goederen o.a.:

- een "veere" bed met toebehoren, twee "linne" bedden met hun toebehoren.
- enige ketels, potten en pannen, zowl koper als ijzer,
- acht tinnen lepels,
- een tafel, vier stoelen, een kastje, een kist,
- vuurgerei,
- een ploeg een eg, enig klein landbouwgereedschap
- een hoge en een lage kar,
- een trek-os, vier melkbeesten, twee jonge beesten,
- 20 vijm rogge en 8 l. bezaaid met rogge. 

R 125 fol. 53vo 10-01-1782 2/2
- Hendrik Janse van Bussel - weduwnaar Catarina Jelis van Helmond, op Heusden,
  bruidegom, ter eenre - en
- Hendrien Goort Kuypers - weduwe Francis Berkers, bruid, ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Zij brengen beiden al de goederen in die zij bezitten.
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden, zonder kind(eren) uit
  dit huwelijk na te laten dan zal de bruid niets van de na te laten boedel 
  hebben of blijven bezitten. Alles latende aan de kinderen. Deze zullen aan 
haar uitkeren - ƒ 125,- en hetgeen zij zelf in de boedel gebracht heeft.
- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden dan zal hij alles ont-
  vangen wat zij in de boedel gebracht heeft en wat van haar zijde gekomen -
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  zonder dat haar nagelaten vrienden iets kunnen pretenderen.
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R 33 - 52 14-01-1782 1/5

Adriaan van Erp, winkelier en smid, te St. Oedenrode, aanlegger.
- contra
Johannes Petrus Antonius de Cocq, chirurgijn, gedaagde.
Betreft: - Betaling van, sedert 15-1-1780, gedane leverantie - als brood, zout,
           zeep, olie ƒ 40-03-6
         - 1233 "coehoey" α ƒ 1,-/100 ƒ 12-06-0
         - nieuwe banden om een waskuip ƒ  3-00-0
         - geleend geld ƒ    5-16-0   

ƒ 61-05-6
E.e.a. volgens "schultboek" van aanlegger.
Bij "aangewende minnelijke devoire" is tot nu toe niet betaald geworden.

R 16 fol. 233 21-01-1782 2/5
Adriaan van Erp, "smit", te St. Oedenrode, aanlegger.
- contra
Johannes Petrus Antonis de Cocq, chirurgijn, gedaagde.
Betaling van ƒ 61-5-6 wegens geleverde winkelwaren, hooi etc. volgens specifi-
catie.

R 33 - 52 21-01-1782 3/5
Jan Kemps, brouwer, St. Oedenrode, aanlegger.
- contra 
Johannes Petrus Antonis de Cocq, chirurgijn, te Asten, gedaagde.
Betreft: Nagelaten schulden in zijn vorige standplaats door gedaagde - bierle-
         verantie en huurpenningen ter somme van ƒ 41,-.    

R 16 fol. 232 21-01-1782 4/5
Jan Kemp, brouwer, St. Oedenrode, aanlegger.
- contra
Johannes Petrus Antonis de Cocq, chirurgijn, gedaagde.
Betaling van ƒ 41,- zijnde een restant huishuur en geleverd bier.
Gedaagde wordt opgelegd te betalen.

R 100 fol. 220vo 21-08-1782 5/5
Johannis Petrus Antonis de Cocq, chirurgijn, wonende te Asten en St. Oedenroo-
de, is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 130,- α 4%.
Marge: 21-5-1783 gelost.     

R 28 fol. 111vo 20-01-1782 1/ Ook: R 33 - 52 - 20-1-1782.

Gezien het request van Elisabet Jelis Hendriks - weduwe Antoni Lintermans.
Haar man is onlangs overleden, haar nalatende: 
- met zeven kinderen, de oudste, Philip, 23 jaar, de jongste, Jacobus, 7 jaar. 
- een huis en enig land en groes - aan Voordeldonk.
Zij is niet in staat de schulden te betalen - die meer dan ƒ 150,- zijn.
Dirk van der Sanden, te Mierlo, bezit in het voors. huis en landerijen 1/10e
deel - en het geheel is belast met ƒ 60,- aan Willem Verbaarschot, alhier - 
obligatie - Asten.
De ƒ 150,- schuld bestaan uit - ƒ 92,- aan Antoni Leenen wegens achterstaande 
landhuur, dorps- en andere lasten, winkelwaren enz.
Suppliante heeft ook "nootwendig nodig een koey".
Reden waarom zij aan Antoni Leenen heeft verzocht om nog - ƒ 58,- bij zijn pre-
tentie te voegen en dan een schepen-obligatie te passeren op het voorn. vaste
goed.
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E.e.a. is overlegd met de naaste vrienden, Hendrik Jelis Hendriks en Willem   
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Lintermans.
Zij vraagt toestemming.
Marge: "Fiat" 

R 100 fol. 207vo 04-02-1782 2/2
Elisabet Jelis Hendriks - weduwe Antoni Lintermans, op Voordeldonk - geass. met
haar broer, Hendrik Jelis, wonende op de Leensel, is schuldig aan Antoni Leenen
- ƒ 150,- α 3╜%.

R 100 fol. 208vo 04-02-1782

- Johannes Cox, te Mierlo - g.m. Catarina Jacobus Baassen - en
- Joost Baasen.
Zij verkopen aan den Armen van Asten:
- huis, stal, hof en aangelag - in de Wolfsberg aan de Bergen 1 l.

         1-2-3-4. de hei of gemeeente
Gekomen van hun ouders.

Koopsom: ƒ 30,-.

R 100 fol. 209 20-02-1782  

Petrus Aarts, pastoor, verkoopt aan Peter Ommen, te Venroy:
- heiveld het Meuleneuzel, zijnde nu bos 3 l.

            1-3-4. J. Losecaat
2. een veld van de hoeve Ruth 

- heiveld 38 roeden
 1-3. Joost Koppens en de gemeente

2. Jan Peters van Bussel
3. den Dijk

Dit perceel is nu een visvijver, gekomen van de gemeente bij transport - 
d.d. 4-7-1768.

Koopsom: ƒ 50,-.

R 125 fol. 56vo 28-02-1782

- Peter, Paulus, Antoni Verberne en Maria Verberne - weduwe Antoni Amijs,
- Willem van de Sande, te Deurne - als momboir (samen met de eerste comparant)
  over Jan, Catarina, Maria en Willemyn, kinderen van Elisabet Verberne - en 
  Jan van der Sanden, beiden overleden,
- Jan Vreynsen - weduwnaar Jenneke Verberne - namens zijn twee kinderen, Goor-
  tje en Elisabet.
De vier eerste comparanten dus kinderen en de volgende zes kindskinderen en 
erfgenamen van Hendrik Paulus Verberne - en Willemyn Dirk Lambers, beiden over-
leden en gewoond hebbende op Ostaden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Pieter Verberne
- land de Streep 1 l.

1. kn Tomas van der Weerden  
2. Jan Cornelis
3. Nol Verhees
4. de straat

- den Kievitsacker 1╝ l.
1. weduwe Antoni Amijs
3. Antoni Verhees
4. de gemeente
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Bij deze akker komt nog ΘΘn copse van den akker - de Kievitshoff - uit het der-
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de lot - dus nu 1╜ l.
- de helft van den Heyacker geheel 1╜ l.

 1-4. Antoni Peters van Bree
2. weduwe Antoni Amijs
3. Jan van den Boomen

- 1/3e deel uit een land/groesveld 2 l.
1. het straatje
2. weduwe Mattijs Bruystens

3. Antoni van Bree   
- groesbeemd Hedriksveltje 2 l.

1. Antoni van Bree
2. weduwe Steven Jansen
3. de Aa
4. Peter Jelisse

- de helft van een weiveld - het Pastoryvelt geheel 4 l.
  langs op te delen

1. kn Jan Coolen
2. weduwe Antoni Amijs
3. den drost
4. de Loop

Verponding: ƒ 2-09-10/jr.
Bede - ƒ 0-19-14/jr

2e lot: Paulus Hendrik Verberne
- land de Kievitshoff 1 l. 3 cops.

1. weduwe Antoni Amijs
2. weduwe Aart Wilbers c.s. 
3. kn Tomas van der Weerden 

- de helft van den Heyacker geheel 1╜ l.
 1-4. Arnoldus Verhees

2. kn Jan Vreynsen 
3. de gemeente

- 2/3e deel in een land/groesveld - het Nieuwvelt geheel 2 l.
1. de gemeente
2. Pieter Verberne
3. Antoni van Bree
4. weduwe Mattijs Bruystens

- het Vosselsvelt 2 l.
 1-3. Jelis Verhoysen
 2-4. Dirk van der Weerden

- de helft van een groesbeemd - het Hoyvelt geheel 4 l.
1. Jan van den Heuvel

2. kn Jan Vreynsen
3. weduwe Peter Berkers
4. Antoni Verberne

- groes aan het Gragt 1 l.
1. Jan Slaats
2. Antoni Verberne
3. Tomas Coolen
4. de weg

Verponding: ƒ 3-02-14/jr.
Bede - ƒ 0-17-02/jr.

3e lot: Maria Verberne - weduwe Antoni Amijs
- huis, stal, hof en de helft van het aangelag geheel 1╜ l.

1. weduwe Steven Jansen
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2. kn Jan Vreynsen
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- land den Kievitshoff 1╜ l.
  alzo hiervan is 1 copse t.b.v. het eerste lot - was dus eerst 1 l. 3 cops.

1. kn Tomas van der Weerden
2. Paulus Verberne
3. Antoni Verhees
4. de gemeente

- de helft van den Heyacker geheel 1╜ l.
1. weduwe Mattijs Bruystens

            2-3-4. Jan van den Boomen
- de helft van den Kruysacker geheel 1 l. 3 cops.

1. weduwe Steven Jansen
            2-3-4. Jan Cornelissen

- de helft van een drieske - den Oudenhoff geheel 1 l.
1. de weg
2. kn Jan Vreynsen
3. Antoni van Bree
4. het straatje

- groesbeemd het Leegveltje 2 l.
1. Francis Verberne
2. Antoni van Bree
3. Marcelis van Bussel
4. het straatje

- de helft van een weiveld - het Pastoryvelt geheel 4 l.
  langs op te delen.

1. Tomas Coolen
2. Pieter Verberne
3. den drost
4. de Loop

Verponding: ƒ 2-14-04/jr.
Bede - ƒ 0-17-08/jr.

4e lot: Jan Vreynse t.b.v. zijn kinderen
- de schuur en schop van het oude huis en de helft van het aangelag

deze helft is 3 cops.
1. de weg

2. weduwe Antoni Amijs   
3. weduwe Steven Jansen
4. de straat

- land de Becker 1╝ l.
1. Peter Jelisse
2. Antoni van Bree
3. de weg

- de helft van den Heyacker geheel 1╜ l.
1. Antoni van Bree
2. Paulus Verberne
3. Arnoldus Verhees
4. de gemeente

- den Dense off Duytsecampacker 3 copse.
1. Laurens Jelisse

 2-3. weduwe Peter Berkers
4. de weg

- de helft van het Hoyvelt geheel 4 l.
1. Antoni Verhees
2. Paulus Verberne
3. Laurens Jelisse
4. weduwe Peter Berkers
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- groes de Hoffstad 1 l.
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  met de helft van den Oudenhoff - geheel 1 l.
  zijnde nu ΘΘn perceel 1╜ l.

1. weduwe Antoni Amijs
2. Antoni van Bree 

 3-4. de weg en het straatje
Verponding: ƒ 2-10-02/jr.
Bede - ƒ 0-16-12/jr.

5e en 6e lot: Antoni Verberne - en
            - de kinderen van Jan van der Sanden
- huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag 4 l.

 1-3. Marcelis van Bussel
2. Jan Cornelissen
4. de straat

- land 6 l.
1. Jan Antoni Driessen
2. weduwe Steven Jansen
3. weduwe Peter Berkers
4. Jan Cornelissen

- den Duytsencampacker 2 l.
1. weduwe Mattijs Bruystens 
2. weduwe Peter Berkers
3. Paulus Verberne
4. de straat

- den Kruysacker 1 l. 3 cops.
1. weduwe Steven Jansen
2. Antoni van Bree

 3-4. de weg 
- groes het Eeuzel 4 l.

1. Peter Jelisse
2. Jan Antoni Driessen
3. de straat
4. Arnoldus Verhees

- het Ostadesveltje 1 l.
1. Goort Lomans
2. Joseph Sauve
3. Willem Verberne
4. Peter Jelisse

- het Smalveltje 1 l.
1. kn Arnoldus Tielen

2. Francis Verberne
3. weduwe Francis van Hout
4. de Loop

Verponding: ƒ 6-9-10/jr.
Bede - ƒ 2-8-12/jr.

R 125 fol. 62 01-03-1782

Gijsbert van Bijstervelt, te Ommel, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Zijn erfgenamen worden zijn kinderen m.n. Johanna, Antonetta en Dirk uit het
huwelijk met zijn eerste vrouw en de kinderen uit zijn tweede huwelijk m.n. 
Anna, Maria, Huybert en Adriana - alsof het ΘΘn kinderen zijn.
Er wordt geen onderscheid gemaakt, omdat daarvan weinig nagelaten is, met de
goederen van moederszijde gekomen.
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R 100 fol. 210vo 07-03-1782

Jacobus Losecaat verkoopt aan Jan Cornelissen en zijn drie v≤≤r-kinderen, Anto-
ni, Paulus en Helena, uit zijn huwelijk met Antonetta Kuypers:
- groes te Ostaden ╜ l.

 1-3. de koper
2. Peter Paulus van Dijk
4. kn Nol Tielen      

Koopsom: ƒ 52-10-0

R 125 fol. 63 13-03-1782

Goort Lomans, aan de Moolen, onpasselijk, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Aan Antoni, zijn jongste zoon, molenaar, zal het vrij staan om in eigendom
  te blijven behouden: 
  - huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag - waar de testateur en de weduwe
    Broens, met het klein huiske en wat daar verder toe hoort.
    Mits aan de erven te betalen ƒ 1400,-
  Antoni Lomans kan ook behouden, doch zal na het overlijden van de
  testateur, hiervoor moeten voldoen:
  - het bosje aan den Astense Dijk ƒ  100,-
  - de Braselseweg ƒ  200,-
  - het dennebosch met al de weilanden daaraan gelegen - te Ostaden ƒ  400,-
  - de twee weivelden - te Ostaden ƒ  300,-
  - den Dries - te Ostaden ƒ  400,- 
  - de twee velden aan het Laarbroek ƒ  200,-
  - het Swartbroek ƒ  100,-
  - den akker naast de westzijde 6 l. met den akker aan Cornelia
    toebehorende voor ƒ 12,-/l. ƒ   72,-
  - 8 l. akker voor ƒ 10,-/l.  ƒ     80,-  

ƒ 3252,-
  Antoni zal of de goederen behouden en de voormelde som in de nalaten-
  schap brengen - of de goederen in de nalatenschap brengen.
  Indien Antoni Lomans de goederen geheel of gedeeltelijk aanneemt
  zal hij - ƒ 1000,- α 3% uitzetten, waarvan de intrest moet gaan aan
  zijns, testateurs, zoon Joost, dit gedurende zijn leven. Na zijn 
  dood zullen de - ƒ 1000,- gaan naar de hierna te noemen erfgenamen.
  Indien het echter mocht gebeuren dat Joost Lomans buiten staat mocht 
  geraaken om een ordentelijk bestaan te hebben dan zal naar proportie 
  van de nood meer dan de intrest uitgereikt moeten worden.
  Dit meerdere echter niet dan met goedvinden van de executeuren of de
  erfgenamen - enz. enz.
  Marge: 4-7-1793 - de erfgenamen van wijlen Joost Lomans zijn voor hun

          aandeel voldaan door of vanwege Antony Lomans - ter-
                    zake van de - ƒ 1000,-. w.g. Joannes Loomans

     C. Purmaels
               Jan Timmermans

     Antoni Loomans.
- De testateur legateert aan:
  - de drie kinderen van zijn overleden dochter, Catarina - g.g.m. Johannes
    Jansen t.w.:
    - Peternella - g.m. Godefridus Sauve, chirurgijn,
    - Catarina Jansen - en
    - Willem Jansen
    met het "uytzetsel" als hun ouders heben gehad - tesamen een som van 
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    ƒ 550,- waarvan af zal moeten hetgene hun ouders reeds uit de boedel gehad
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    hebben - ƒ 534-6-0, dus rest te voldoen - ƒ 15-14-0.
- Hij legateert aan Willem Clephas, zoon van zijn dochter Maria - g.g.m. Johan-
  nes Clephas - boven hetgene zijn moeder uit de boedel gehad heeft - ƒ 510,-
  dus ook - ƒ 550,-.
  Marge: 8-3-1799 - Willem Clephas is voldaan van de gelegateerde som.
- De testateur wil dat zijn erfgenamen worden - Joost, Pieter, Helena, Jan, 
  Cornelia en Antoni, zijn kinderen, allen egaal.
  Omdat deze kinderen, de een meer de ander minder heeft genoten uit de boedel 
wil de testateur dat dit tot egaliteit gebracht wordt.
  - Helena heeft reeds ontvangen ƒ  419-07-00
  - Pieter Lomans, pastoor te Hoogerheyde ƒ  320-00-00
  - Jan Lomans ƒ  258-10-00
  - Cornelia ƒ  157-18-00
  - Antoni ƒ  100-00-00
  - Johannes Jansen - of zijn vrouw ƒ  534-06-00
  - Maria Lomans      ƒ     40-00-00   

ƒ 1830-01-00
- Tot executeuren worden benoemd:
  - Pieter Lomans, pastoor, te Hoogerheyde,
  - Jan Lomans, moolenaar, te Westwezel,
    ook worden deze voogden over het onm. kind Willem Clephas.

R 100 fol. 211 25-03-1782

- Arnoldus Francis Zeegers, 
- Jan Cornelissen - g.m. Francyn Zeegers,
- Peter Jelisse - g.m. Geertruy Zeegers.
Zij verkopen aan Dirk Zeegers, deze bezit al ╝e deel, 3/4e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - aan Voordeldonk 3 l.

1. weduwe Marten Vermeulen
2. Goort Kuypers

- land het Leegvelt 3 l.
1. Pieter Canters
2. kn Antoni Jacob Martens

- land het Hoogvelt 3 l.
1. Goort Kuypers
2. kn Antoni Jacob Martens

- land het Nieuwvelt 2 l.
 1-2. weduwe Marten Vermeulen

- land de Bogert 1 l.
1. weduwe Marten Vermeulen
2. Goort Kuypers

- de helft van een heytvelt bij het Palmbroek 6 l.
  zijnde Nieuwe Erve - transport in 1768.

1. de gemeente
2. de koper e.a.

Belast met: 3/4e deel van ƒ 200,- α 4%  aan de Kerk van Asten.
- 3/4e deel van ƒ 100,- α 3╜% aan den Armen van Lierop.

Koopsom: de lasten.

R 100 fol. 212vo 02-04-1782

Willem en Hendrik Schaaps, te Nederweert, verkopen aan Hendrik en Elisabet 
Goossens, onm. kinderen van Peter Goossens, die een zoon was van Jan Peter
Goossens:
- groes in de Schuurbeemteeuzel - bij Meyl 1 l.
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1. Jan van Calis
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2. Francis van Bree
3. de Loop

4. de steeg van de Nieuwe Erve
Verkopers aangekomen van hun moeders vader.

Koopsom: ƒ 80,-.

R 125 fol. 71 05-04-1782 1/3

- Jan Willem de Groot, j.m., bruidegom - ter eenre - en
- Willemyn Hendrik Lambers, laatst weduwe Martinus Dirks, op den agterste 
  Heusden - zijnde geass., zo voor haar als voor haar twee kinderen uit haar
  laatste huwelijk - met Hendrik van Helmond, te Zoerendonk en Francis van den
  Heuvel, te Vlierden - bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - hieruit o.a.:
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten.
- T.o.v. de kinderen van het eerste huwelijk blijft alles hetzelfde volgens de
  huwelijsvoorwaarden.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen deze ΘΘn zijn met 
  de vier v≤≤r-kinderen. en dit zolang de kinderen van Hendrik van Hugten de 
  boedel bij elkaar laten - als deze hun deel toch opnemen - zal daarna de boe-
  del bij elkaar blijven en de kinderen die er dan nog zijn zullen egaal behan-
  deld en opgevoed worden.
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden, nalatende kind(eren)
  dan zal de weduwe als langstlevende in de boedel blijven zitten en de kinde-
  ren opvoeden en bedelen, als voor.    
- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden, zonder uit dit huwelijk
  kind(eren) na te laten - dan zal haar man uit de boedel gaan, binnen het eer-
  ste jaar, met - ƒ 100,-, in het tweede jaar met - ƒ 200,- en in het derde en
  vierde jaar met resp. - ƒ 300,- en - ƒ 400,- maximaal.
  De boedel blijft dan verder aan de kinderen uit het eerste en tweede huwe-
  lijk.
  Blijft aan hem de goederen die hij heeft ingebracht.     

 
R 125 fol. 68 06-04-1782 2/3
Staat en inventaris - opgemaakt door Willemyn Hendrik Lambers, laatst weduwe 
Martinus Dirks, op den agterste Heusden - t.b.v. haar kinderen, Francyn en 
Dirk uit haar eerste huwelijk met Hendrik van Hugten - na diens overlijden zijn
nog twee kinderen m.n. Jennemaria en Hendricus overleden.
Ui haar tweede huwelijk zijn twee kinderen nagelaten m.n. Jan en Hendrien.
Zij wil hertrouwen met Jan Willem de Groot, j.m.
Uit de inventaris o.a.:
- Dat de inventaris, opgemaakt voor haar tweede huwelijk - d.d. 27-6-1777 -
  zijn geldigheid nog bezit.
  Er is daarvan alleen - huis, land en groes in huur gegeven.
  Van de vier kinderen van haar eerste man zijn er twee overleden en die ge-
  deelten zijn dus aan haar, als moeder, gekomen.
- De roerende goederen zijn gewijzigd:
  - de 25 el "grooff laaken" en de 70 el "fijn linnen laaken" zijn gebruikt
    in het huishouden.
  - de paarden en het getuig zijn vervangen door twee trek-ossen.
  - het aantal beesten op de stal is nu 20, oude, jonge en kalveren.
  - op de zolder is nu 40 vat rogge en 20 vat boekweit.
- In de vorige inventaris was opgegeven dat - ƒ 1900,- uitstond. Nu is dit nog:
  - ƒ 200,- α 3% aan Francis Smits - wegens geleend geld.
  - ƒ 100,-      aan de weduwe Marcelis Neerven.         
  - ƒ 250,- α 3% aan Mattijs Slaats.
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- De schulden op de boedel zijn de lopende lands- en dorpslasten - alsmede 
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  de huur van twee knechts.
- Nog brengt de inventarisante op - voor haar twee kinderen uit het huwelijk 
  met Martinus Dirks - ƒ 360-10-0 aan hen, bij versterf van hun grootvader, Jan 
  Dirks - ieder voor de helft - aangekomen. 
  Deze gelden blijven op intrest staan tot de kinderen mondig zijn - dit met
  goedkeuring van drost en schepenen - d.d. 28-2-1781 - waarvan:
  - ƒ 100,- staat bij Jan Willems, te Deurne - zijnde een overoom van de kin-
  deren.
  De resterende som staat bij Francis van den Heuvel.
  De voors. - ƒ 100,- zijn gelost en staan nu ook bij Francis van den Heuvel -
  dus te samen - ƒ 180-05-00.
  Zijnde de helft en de andere helft zijn van de moeder 
  der kinderen.
  Nog voor deze kinderen aangekomen bij erfenis van Hendrik 
  Willem Melis, hun vaders oom   ƒ   113-06-00  

ƒ 294-11-00
Naschrift: Door de naaste vrienden van de kinderen van Martinus Dirks t.w.:
           - Hendrik van Helmond, te Zoerendonk - en
           - Francis van den Heuvel, te Vlierden - met de a.s. bruidegom en 
             bruid - geass. met Jan Bruystens en Jacobus van Hugten hebben een 

   taxatie gemaakt van alle goederen, binnens- en buitenshuis, en ge-
             waardeerd op - ƒ 677-10-00.

R 125 fol. 99 26-08-1782 3/3
- Hendrik van Helmond, te Zoerendonk,
- Jan Bruystens - en 
- Jacobus Haasen - die samen de oogst te velde van Willemyn Hendrik Lambers -
  laatst weduwe Martinus Dirks, op de agterste Heusden, hebben nagezien - en 
  deze, rogge en boekweit, geschat op - ƒ 180,- welke op de inventaris van 
  voorn. Willemyn Marten Dirks - d.d. 6-4-1782 - gebracht moet worden.  

R 12 fol. 73vo 05-04-1782 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Francis Smits - weduwnaar Jennemaria 
Dirks, op Heusden - t.b.v. zijn kinderen m.n. Pieter, Elisabet en Dirk.
Hij wil hertrouwen met Anneke Janse Verhindert, j.d., op Heusden.

Onroerende goederen
- het oude huis, schuur, stal en aangelag 3 l.
- aan het einde van het aangelag nog - een heiveldje 2 l.

 1. Dirk Dirks en de weduwe Aart Vreynse
2. Dirk Dirks
3. de straat

- land - aan het einde van het aangelag 6 l.
1. Dirk Dirks

- de voorste acker aan de Mistweg 2╜ l.
1. Dirk Dirks

- de Vaarehoffacker 2 l. 3  cops.
1. Dirk Dirks
2. weduwe Marten Dirks

- een akkertje naast het Heytvelt 1 l.
 1-2. Dirk Dirks

- een heiveldje daarneven 2 l.
1. het vorig perceel
2. Dirk Dirks

- den Bergacker 2 l.
1. het vorig perceel

150



2. Dirk Dirks
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- land neven het aangelag en agter de schuur    1 l. 20 r.
1. Dirk Dirks

- groe/hei 10 l.
3. de straat
4. Dirk Dirks
1. de Waterloop
2. de Behelpseackers

- groes/hei 15 l.
1. Dirk Dirks
2. Peter Hoeben e.a. 

Belast met: de helft van 13 vat rogge/jr. aan den Armen van Helmond.
Roerende goederen

- 18 tinnen schotels, 18 tinnen lepels, een tinnen waterfles, vier tinnen pin-
  ten, een tinnen trekpot, twee tinnen kannen.
- een bed met toebehoren,
- een kastje, een kist, twee tafels, acht stoelen, een sieraadkastje, een huis-
  "orologie", twee spinnewielen,
- diverse ketels, potten en pannen, zowl koper als ijzer,
- een hoge kar, een aardkar, een ploeg, een eg,
- divers klein landbouwgereedschap,
- nog enig koperwerk, zoals koffiemolen, lamp, lantaarn enz.
- 12 runderbeesten.

Schulden
- ƒ 200,- α 3╜% aan Antoni Losecaat, te Eyndhoven - schepen-
  obligatie - d.d. 28-3-1780 - + 2 jaar intrest ƒ  214-00-00
- P. Moolegraaff, predicant, te Oostelbeers - obligatie -
  d.d. 5-2-1779 - ƒ 400,- α 3╜% + intrest ƒ  428-00-00
- weduwe Gerrit Verberne, te Someren, obligatie - d.d. 
  28-3-1780 - ƒ 200,- α 3╜% ƒ  200-00-00
- weduwe Martinus Dirks - een handobligatie - ƒ 200,- α 3%
  + intrest ƒ  212-00-00
- weduwe Mattijs van Bussel ƒ  200-00-00
- aan de secretaris ƒ     16-12-00  

ƒ 1270-12-00

R 125 fol. 77 05-04-1782 2/2
- Francis Smits - weduwnaar Jennemaria Dirks, op Heusden - geass. met Dirk 
Dirks, grootvader van zijn kinderen en Johannes Joseph Aarts, te Liessel, oom 
van de kinderen - bruidegom - ter eenre - en
- Anneke Janse Verhindert - geass. met Jan Teunis Verhindert, haar vader - 
  bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten. 
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk kind(eren) worden geboren dan zullen zij
  ΘΘn zijn met de v≤≤r-kinderen.
- Indien de bruid eerst zal komen te overlijden dan zal de bruidegom ook de 
  eventuele kind(eren) uit dit huwelijk opvoeden en verzorgen.  
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid mocht komen te overlijden, nalatende 
  kind(eren) dan zal zij in de boedel blijven en de kinderen opvoeden tot hun 
meerderjarigheid.
- Nog is overeengekomen "dat soo den voorn. brulydegom voor zijne gemelde 
  bruyt mogte komen te overlijden zonder kint off kinderen van dit, zijn huwe-
  lijk, na te laten. Zal in dat geval uyt de boedel uytgaan en genieten hetgee-
  ne heeft ingebragt en daarenboven uyt den boedel sal genieten - 200 gulden,
  indien de schulden niet te hoog zijn dat sulx lijden kan en anders na propor-
  tie na aftrek der schulden off sal het aan haar vrij staan om de helft te ge-
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  nieten van hetgeene alsdan bij taxatie bevonden zal worden den boedel ver-
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  meerdert zal weesen en al hetgeene verder is zal zijn en blijven voor de 
  v≤≤r-kinderen van den bruydegom".  

R 100 fol. 213 25-04-1782

Marcelis Peter van Bussel - in het Dorp, is schuldig aan Antoni Francis Berkers
- ƒ 300,- α 3╜%.
Marge: 27-4-1805 - gelost aan de onm. kinderen van Antoni Berkers.

R 165 fol. 5 02-05-1782

Taxatie van de onroerende goederen van Dirk van der Sanden - overleden te Lies-
sel - 29-3-1782.

Waarde
- 1/16e deel in een stuk groes - de Mastkoy 3 l. nihil

1. de Aa
2. Jan Bollen

R 25 fol. 44vo 13-05-1782 

Den drost, aanlegger - contra - Peternella Roefs - weduwe Francis van de Vorst,
namens haar minderj. zoon, Jan van de Vorst, bij haar wonend, gedaagde.
- Volgens resolutie - d.d. 5-2-1781 - is het o.m. verboden - dat jongelui op 
  Nieuwjaarsnacht- of dag langs de straat lopen en om geld gaan vragen om te 
drinken.
  Ook is het niet toegestaan op Vastenavond met paarden rond te rijden.
  E.e.a. kan, wanneer in de herbergen veel verteerd is, aanleiding geven tot 
baldadigheden en ongelukken.
  Bij overtreding kan beboet worden met ƒ 3,-.
  Terwijl de ouders voor hun kinderen en "meesters" voor hun dienstboden aan-
  sprakelijk zijn.
  Desondanks is Jan van de Vorst, op Nieuwjaarsdag, bij Antoni Goort Lomans, 
  molenaar, geweest om ΘΘn gulden en 16 stuivers af te vorderen - onder dreige-
  ment dat ze anders met hun graan "buyten ter moolen" zullen gaan.
  Aanlegger dit "ter oore gekomen zijnde" is ambtshalve genoodzaakt geworden om
  de voormelde boete op te leggen.

Idem, aanlegger - contra - Marcelis Goort Cornelis, meerderjarig, gedaagde.
Gedaagde heeft, tezelfdertijd, twee gulden - van de molenaar geδist.

Idem, aanlegger - contra - Peter Peters van Bussel, meerderjarig, gedaagde.
Gedaagde heeft, op dezelfde tijd en plaats, twee gulden twee stuivers geδist. 
R 125 fol. 79 16-05-1782

- Cornelis Peters - g.m. Jenneke Jelisse,
- Hendrik Jelisse - en 
- Hendrik Stevens - g.m. Anneke Jelisse.
Kinderen en erven van wijlen Dielis Hendriks van de Leenzel - en Jenneke Lam-
bert Tijssen, beiden overleden, gewoond hebbende aan de Leenzel.
Zij verdelen de nagelaten goederen:

1e lot: Hendrik Stevens
- een tinnen schotel met vier lepels.
- ƒ 700,- α 3% te betalen door de ontvangers van het 2e en 3e lot, ieder 
  ƒ 350,-.
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2e lot: Hendrik Dielisse
- het oude huis met de stal, hof en aangelag tot de schaapskooi - en vandaar
  uitschietende op de Aa 4 l.
  Waaronder de helft van - het Heitvelt nevens het aangelag

1. de Aa
2. Tomas Hendriks

- de helft van de Nieuwe Erve - met de hei daaraan 16 l.
  zijnde deze helft verdeeld in twee percelen t.w.:
  - het eerste perceel, zaailand 3 l. en 2 l. groesen hei

 1-2. Cornelis Peters
3. de gemeente

  - nog daarachter - een stuk hei 3 l.
1. Cornelis Peters
2. de gemeente

- de helft van de Waterlaat de helft is 2 l.
1. Cornelis Peters
2. Tomas Hendriks

- de helft van de Langenacker 2╜ l.
1. Tomas Hendriks
2. Antonis Hoefnagels

- de helft van een akker - in het Eeuzel de helft is 2 l.
1. Paulus Peters
2. Peter van Hugten

- de achterste helft van - het Weyvelt 2╜ l.
1. Cornelis Peters
2. de Heer van Vlierden

- het Lankveltje 1╜ l.
1. Paulus Peters
2. de Aa

- een drieske 3 copse.
 1-2. Paulus Peters

Te betalen aan de ontvanger van het 1e lot - ƒ 350,- α 3%.

3e lot: Cornelis Peters
- het nieuwe huis, schuur, stal, hof en aangelag met de schaapskooi

1 l. 16 r.
1. de Aa
2. Jan Tijssen

- de helft van het agterste Heyvelt deze helft is 3 l.
1. Hendrik Dielisse
2. de Aa

- de helft van een stuk land/groes/hei - de Nieuwe Erve deze helft is 8 l.
  in twee percelen - het ene 4 l.

1. de gemeente
                   - het tweede 4 l.

 1-2. Dielis Hendriks
- land in de Waterlaat de helft is 2 l.

1. Peter van Hugten    
2. Dielis Hendriks

- de helft van de Langenacker de helft is 2╜ l.
 1-2. Goort van Doorn

- de helft van een akker - het Eeuzel 2 l.
  met het Eeuzelgroes 1╜ l.

1. Paulus Peters
2. Jan Tijssen

- de voorste helft van een hei- weiveld de helft is 2╜ l.
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1. Jan Tijssen 
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2. Hendrik Jelissen
- het Weyvelt 1╜ l.

1. Paulus Peters
2. Antoni Hoefnagels

Te betalen aan de ontvanger van het 1e lot - ƒ 350,- α 3%.

R 125 fol. 82 16-05-1782

Marcelis Peter Koppens, aan den Ommelsche Bosch, geeft te kennen dat hij vol-
gens schepenobligatie - d.d. 8-5-1776 - schuldig was aan Cazijn van Zelm, pre-
dicant, te Someren - ƒ 400,- α 3╜%.
Hij zou deze, volgens opzegging, op 8-5-l.l., hebben moeten lossen.
Hij was niet in staat om hieraan te voldoen - en heeft nu - ƒ 100,- voldaan en 
de intrest bijbetaald.
Om van Zelm te verzekeren van zijn resterende - ƒ 300,- heeft hij deze gemach-
tigd om:
- de jaarlijkse huur, zowel rogge als geld, die Hendrik Royackers volgens huur-
  cedulle - d.d. 13-12-1781 - aan hem, comparant, schuldig is - in te vorderen.
- comparant zal nog - ieder jaar, uiterlijk in mei - ƒ 50,- aflossen.
Hij stelt als onderpand zijn vaste goederen.

R 125 fol. 83 23-05-1782         

Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Jan Willem van Nouhuys, te St. 
Oedenroode, colecteur van de de landsverponding en bede - resp. 1-1-1781 -
31-12-1781 en 17-9-1779 - 16-9-1780, in arrest:
- de vaste goederen van Francis Slaats - tot verhaal van ƒ  2-10-08
- idem van - weduwe Jan Goort Canters ƒ 17-05-04
- idem van - Jenneke en Anna Maria Kels ƒ 12-19-06
- idem van - Arnoldus Aarts ƒ  8-07-06 
- idem van Tomas Hendriks ƒ  6-04-08

R 32 fol. 74vo 29-05-1782

Lambert Cornelis en Joost van Hugten, in de Wolfsberg, worden voor de tijd van 
drie jaar aangesteld als armmeester.

R 125 fol. 84vo 15-06-1782 1/5

Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat in arrest:
- de vaste goederen van Peter van Hugten om daaraan te verhalen - ƒ 250,- en
  achterstaande intrest, conform schepenobligatie - d.d. 12-5-1777.

R 16 fol. 248 24-06-1782 2/5
Den drossard, aanlegger - contra - Peter van Hugten, gedaagde.
Gedaagde heeft, op 27-6-1782, bij acte, hier gepasseert, aangenomen om zijn 
roerende goederen binnen drie maanden te verkopen en dan zijn schulden aan aan-
legger te voldoen.
fol. 249 - Gedaagde woont nu te Helden.
           Hij heeft zijn vaste goederen verkocht doch zijn schulden nog niet 
           betaald.

R 125 fol. 85 27-06-1782 3/5
Peter van Hugten is, op 15-6-l.l., gedaagd door J. Losecaat, drost en secreta-
ris, alhier, om op de 24e dezer voor het gerecht te verschijnen, om voldoening
te bekomen van een kapitaal van ƒ 250,- volgens obligatie - d.d. 12-5-1777.
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Hij is nu nog niet in staat om deze voormelde som te voldoen.
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Te dien einde wil hij zijn vaste goederen, zowel hier als te Vlierden gelegen,
verkopen.
Echter omdat zijn vrouw is overleden en Jan Martinussen, te Ommel - g.m. Jenne-
maria van Hugten, enig kind van Peter van Hugten - van moederszijde - enig 
recht en eigendom op een gedeelte van die goederen competeert.
Mede compareerde nu Jan Martinusse welke toestemming geeft om de voors. goede-
ren te verkopen tot verhaal van de ƒ 250,- en intrest.

R 101 fol. 7vo 21-10-1782 4/5
Peter van Hugten, te Helden, verkoopt aan Gerrit van Hugten, zijn broer:
- een groes- of hooiveld - aan de Leensel 4 l.

1. de koper en Nol van Gemert
3. de Heer van Vlierden
4. Tomas Hendriks

Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 21-1-1778.
Koopsom: ƒ 125,-.

R 101 fol. 8vo 16-12-1782 5/5 Ook: R 151 - 21-10-1782.
Peter van Hugten, te Helden, verkoopt aan Joost Verheyen, te Deurne:
- huis, schuur, stal met daarachter nog een huiske, hof en aangelag - aan
  de Leensel 1 l.

1. Tomas Hendriks
2. Hendrik Dielis

- een hoyvelt in het oude aangelag - aan de Leensel
7 l.

1. Tomas Hendriks
 2-3. het vorig en volgend perceel

- hooiveld/groes aan de Leensel 2 l.
1. Tomas Hendriks

 2-3. de gemeente  
- in de oude en nieuwe Erven 7 l.

1. Gerrit van Hugten
2. de koper
3. de gemeente
4. Tomas Hendriks

- land de Waterlaat - onder Vlierden 1 l.
1. de Waterlaat
2. het Heufke en Paulus Peters

- de Langenacker - te Vlierden 2 l.
1. Dielis Hendriks
2. Paulus Peters en Hendrik Dielis

- land in de corte Zeylkens 2╜ l.
1. Hendrik Dielis
2. Jan Tijssen

- het Heufke - te Vlierden 1 cops.
1. Tomas Hendriks

 Deze laatste vier percelen moeten te Vlierden worden getransporteerd.
Belast met: 3/5e deel van 6 vat rogge/jr. in een meerdere rente aan Verster en

Visser.
- 2/5e deel van deze 6 vat rogge/jr. komen van Tomas Hendriks.
- 3/5e deel van ƒ 0-6-0/jr. aan den Armen van Asten - 2/5e deel

komt van Tomas Hendriks.
- iedere drie jaar, samen met Tomas Hendriks, ƒ 0-2-8 aan het Huis 

van Helmond.
Koopsom: ƒ 660,-     
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R 10 fol. 213vo 02-07-1782

Heylke Paulus van den Berg, in het Dorp, verkoopt aan Willem Reynders, haar
neef, de onverdeelde helft in:
- huis en hof 1 l.

 1-3. gemeente
2. Willem van Dijk 

- de Meulenacker ╜ l.
1. Jan Sauve
2. Goort Lomans

- groes Stegensvelt 1╜ l.
1. Joost Buckums
2. Jan Zeegers

- huisplaats of hof - in de Steege 1 cops.
1. de straat
2. [Joost] Willem Zeegers

Koopsom: ƒ 50,-.
Voor deze koopsom krijgt de verkoopster gedurende haar verdere leven oppas,
onderhoud enz.

R 125 fol. 86 03-07-1782

Corstiaan, Dirk en Aalbert van der Weerden bezitten nog de goederen, gekomen
van wijlen hun ouders, Tomas van der Weerden - en Jenneke Coolen.
Zij verdelen deze.

1e lot: Corstiaan  (ook Adriaan) 
- het voorste deel van het huis, zijnde de camer, keuken, neere met de schop
  en schuur achter het huis - en de helft van het aangelag 3 cops.

1. de weg
2. Aalbert van der Weerden

- den Beemtacker 1╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. Dirk van der Weerden

- den Stootboomacker 1 l.
 1-2. kn Jan Coolen

- land den Stootboomacker 1╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. Antoni Evers

- den Hoff 1 cops.
1. weduwe Aart Wilbers
2. kn Jan Coolen

- groes het Pastoryvelt 2╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. weduwe Peter Berkers

- de helft van het Voorste velt 3 l.
1. kn Jan Coolen
2. Peter Jelisse

- den Heyacker 1 l.
1. kn Hendrik Paulus Verberne
2. de gemeente

- den Dries ╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. de straat

- beemd het Startvelt 2 l.
  hierin berepen een akertje
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1. Jan Jansen van den Boomen
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2. Arnoldus van Geffen
Belast met: 1/3e deel van ƒ 1-0-0/jr. aan den Armen van Asten - het ander

     2/3e deel is voor de loten 2 en 3.
- 1/3e deel van ƒ 0-5-2/jr. cijns, samen met de loten 2 en 3.

          - ƒ 0-9-0/jr. (min of meer) samen met de kn Jan Coolen - aan rent-
     meester de Kempenaar.

Verponding: ƒ 5-2-12/jr.
Bede - ƒ 1-7-12/jr.

2e lot: Aalbert
- het achterste deel van het huis, neere en schuur, zoals bij hem in bewoning
  is - met de helft van het aangelag 3 cops.  

1. Adriaan van der Weerden
2. de gemeente

- land de Strijp 3╜ l.
1. Antoni Evers
2. Peter Hendrik Verberne

- Leuwenvelt 1 l.
1. weduwe Peter Berkers
2. Aart Wilbers

- ╝e deel van het Voorste velt 1╜ l.
1. kn Jan Coolen 
2. Peter Jelisse

- de helft van een groesveld - de Veldekens deze helft is 1 l.
1. kn Jan Coolen
2. de Keyserdijk

- het Laarbroeksvelt 1╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. Antoni Verleysdonk

- de groote off Marie-acker 5 l.
1. Arnoldus van Geffen
2. weduwe Aart Wilbers

- het Drieske ╜ l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. Corstiaan van der Weerden 

- groes te Ostaden 1 l.
1. kn Jan Coolen
2. de Loop

Belast met: ƒ 1-0-0/jr. en nog 1/3e deel van ƒ 1-0-0/jr. aan den Armen van As-
ten - in een meerdere rente van ƒ 4,-.

Verponding: ƒ 5-2-6/jr.
Bede - ƒ 2-2-4/jr.

3e lot: Dirk
- land de Harkhoebe 2╜ l.

 1-2. kn Jan Coolen
- land de Hoffstad ╜ l.

1. kn Aart Wilbers 
2. Antoni Verhees

- groes Effersvelt 5 l.
1. kn Jan Coolen
2. weduwe Aart Wilbers

- ╝e deel van een groesveld - het Voorste velt 1╜ l.
1. Peter Jelisse
2. kn Jan Coolen

- de helft van een groesveld - de Veldekens de helft is 1 l.
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1. de straat
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2. de verkrijger
- Christenvelt 6 l.

1. Nol van Geffen
2. Paulus Verberne

- den Hoff off Beemtacker 1 l.
1. Corstiaan van der Weerden
2. Nol van Geffen

- Jan Coolenacker 1 l.
1. Antoni Verhees
2. Nol van Geffen

Belast met: ƒ 1-0-0/jr. en 1/3e deel van ƒ 1-0-0/jr. aan den Armen van Asten -
in een rente van ƒ 4,-/jr.

Verponding: ƒ 5-15-14/jr.
Bede - ƒ 0-18-12/jr.

R 125 fol. 89vo 27-07-1782 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Joost Buckums - weduwnaar Peternel Martens,
in de Steegen - t.b.v. Gerdina en Jan, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Catarina Coolen, j.d., geboren te Deurne, wonende te As-
ten.

Onroerende goederen
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in de Steege   2╜ l.

1. de straat
2. weduwe Francis van de Vorst

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

- land de kleyne Hengst 3 copse.
1. Willem Goorts
2. kn Hendrik Berkers

- land het Keske 3 copse.
1. Jan Zeegers
2. de weg

- land den Hollander 2 l.
1. weduwe Francis van den Boomen
2. Willem Goorts

- land aan den Ommelse weg 2 l.
1. weduwe Francis van den Boomen
2. de weg

- den Bergacker 2 l.
1. Willem Zeegers
2. Jan Zeegers

- een ackertje aan het eynde van het Drieske 1 l.
1. Willem Zeegers
2. Francis van den Eerenbeemt

- land de vijff Copse  
1. kn Hendrik Berkers
2. weduwe Francis van den Boomen

- het Hoyvelt 2 l.
1. weduwe Francis van den Boomen

2. weduwe Jan Sauve
- groes het Swartbroek 1 l.

1. Willem Hoefnagels
2. Goort Lomans

- land bij het Keske 3 l.
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1. Willem Zeegers

165



2. den Armen van Asten
- land op de Logten 3 l. 4 r.

1. weduwe Francis van den Boomen
2. Willem Jansen

- groes in het Lindert 1 l.
1. Gerrit Brunas
2. Huybert Joosten

- groes in de Steege 1╜ l.
1. weduwe Mattijs van Bussel
2. Joost Buckums

- groes op Diesdonk 1╜ l.
1. Peter Aart van Bussel
2. Willem van Dijk

- groes Stegensvelt 3 l.
1. Jan Timmermans
2. Peter van Bussel

- 1/3e deel in een keuke van een huis - en hof - in het Dorp 8 roeden
1. Joseph Raskey
2. Jan Verberne

- 1/3e deel van een akker - op de Logten 1 l.
1. Willem Jansen
2. Willem Verberne

- 1/3e deel van een groesveld - Hekelaarshoek 1 l.
1. Pieter van Bussel
2. Willem Goorts

Belast met: ƒ   5,-/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 200,- aan Goort Lomans - schepenbrief - Asten - d.d. 7-1-1711.
- ƒ 100,- aan Francis Buckums, zijnde geweest ƒ 200,-  

    - d.d. 19-1-1779.
- ƒ   5,-/jr. aan den Armen van Asten - volgens transport van zijn 

ouders.
Roerende goederen o.a.

- twee kasten, twee kisten, acht stoelen, een tafel, 
- drie bedden met toebehoren, drie slaaplakens, drie tafellakens,
- diverse ketels,
- zes tinnen schotels, acht "Delftse" schotels,
- een koperen "moor", een tinnen trekpot,
- zes theekoppen en schoteltjes,
- vuurgerei,
- vijf melkbeesten, een kalf, een paard en getuig,
- een kar met huif en kistje,
- een ploeg en een eg,
- enig klein landbouwgerei.

De inventarisant heeft nog een schuld van - ƒ 200,- aan zijn zuster, Helena,
i.p.v. intrest geeft hij aan haar, gedurende haar leven, kost, drank en loge-
ment.
Zij kan, indien zij hiermee geen genoegen neemt, op zichzelf gaan wonen en hij
zal dan moeten zorgen voor een kamertje of woning aan zijn huis - en dan alsnog 
- ƒ 15,-/jr. aan haar betalen, dit gedurende haar leven, waarmee dan de ƒ 200,- 
gelost zullen zijn.
Zie acte van koop - d.d. 19-1-1779.

R 125 fol. 93 27-07-1782 2/2
- Joost Buckums - weduwnaar Peternella Martens - bruidegom - ter eenre - en
- Catarina Coolen, j.d., geboren te Deurne, wonende te Asten - bruid - ter an-
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  dere zijde.
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Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden zullen zij ΘΘn zijn met de
  twee v≤≤r-kinderen.
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden en daarbij kind(eren)
  heeft - dan zal zij in de boedel blijven zitten en de kinderen opvoeden -
  dit zolang zij ongetrouwd blijft.

R 165 fol. 5vo 31-07-1782 1/2

Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet Meulendijks - overleden,
23-5-1782.

De helft in Waarde
- huis, hof en aangelag 2╜ l. ƒ  80,-

1. Antoni Lomans   
2. Antoni van Bussel
3. Mattijs Wilbers
4. de straat

- land de Nieuw erff 3 l. ƒ  36,-
1. kn Jan Maas
2. Antoni Lomans

- groes den Bogt 1╜ l. ƒ  25,-
1. kn Jan Maas

2. weduwe Jan Canters        
ƒ 141,-

De helft is ƒ 70,50
20e penning is ƒ 3-10-8.

R 101 fol. 3.1 18-09-1782 2/2
Jan Meulendijks - g.g.m. Elisabet, dr. Antoni Zeegers is eigenaar geworden van
de helft en 1/3e deel van de helft van de goederen van Antoni Zeegers die wor-
den gebruikt en bezeten door Leendert van Gerwen - g.m. Henneke Verbaarschot -
geweest zijnde de tweede vrouw van Antoni Zeegers.
Vanwege de geringe waarde der goederen wordt in de minne geregeld dat Jan 
Meulendijks aan Jenneke Verbaarschot zijn deel verkoopt in:
- huis, hof en aangelag 2╜ l.

1. Antoni Lomans
2. Antoni van Bussel

- land de Nieuwe Erve 3 l.
1. kn Jan Maas
2. Antoni van Bussel

- groes den Bogt 1╜ l.
1. weduwe Jan Canters
2. kn Jan Maas

Koopsom: ƒ 54,- in drie jaar te betalen.

R 100 fol. 215 06-08-1782
 
Antoni Roymans, op Ostappen, verkoopt aan Jan Peter Adriaans, zijn zwager, bij
elkaar wonend, de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag ╜ l.

1. weduwe Andries Peter Driessen
2. het volgende perceel

- Nieuwe Erve 3 l.
 In 1768 van de gemeente gekocht.

1. de gemeente
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- het land in de Campen - 15╜ l.
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 Aaneengelegen, zijnde drie percelen geweest
1. Dirk Jan Wilbers
2. de straat

- land de Heuff en Waterlaat aaneen 4 l.
1. Goort Roymans
2. de Keyzerstraat

- groes het Wielkempke 14 l.
1. de Aa
2. weduwe Aart Zeegers

- groes den Eerenbeemt met de hey -
  en weyvelt aant Aa-hout 5╜ l.

1. de Aa
2. weduwe Andries Peter Driessen

- groes aant Aa-hout  2 l.
  De andere helft hoort aan de kn Gerrit Ansems.
Belast met: de helft van ƒ 0-10-0/jr. in een meerdere rente van ƒ 3-00-0/jr.

     aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 1-12-0/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 400,-.
Voor deze koopsom wordt de verkoper gedurende zijn verdere leven onderhouden in 
kost, drank, kleren enz.

R 100 fol. 216vo 08-08-1782 Ook: R 152 - 8-8-1782. 
   
- Hendrik van Dijk, te Geldrop - mede namens:
- Catarina van Dijk - weduwe Franciscus Henot, te Antwerpen,
- Christiaan Daris, te Weert.
Hij verkoopt uit de nalatenschap van Bernardus van Dijk aan Francis Tielen: 
- land het kleyn Veltje 2 l.

1. de weg
2. chirurgijn de Cocq

Koopsom: ƒ 14-10-0.
- land de Beckers 1╜ l.

1. Jan van den Heuvel
2. de weg

Koopsom: ƒ 22-00-0.

R 125 fol. 94vo 10-08-1782

- Peter Canters, schepen, op Voordeldonk - en 
- Jan Canters, op Heusden.
Kinderen en erven van Peter Canters - en Ida Peter Molle, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Peter
- de goederen op Voordeldonk, bestaande uit huis, hof en aangelag, waar hij
  woont 2 l.

1. Francis van Bussel
2. de verkrijger

- land den Agterbosch 6 l.
1. Francis van Bussel
2. Aart Hendrik Aarts en 
   de weduwe Jan Smits

- land 5 l.
1. Francis van Bussel
2. Peter Hendrik Martens
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- land het Nieuwvelt 3╜ l.
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1. Dirk Zeegers
2. Francis van Bussel

- de Mannekensacker 1 l.
 1-2. Mattijs Bollen  

- het Bus- of Biesvelt 3 l.
1. Francis van Bussel

2. weduwe Jan Smits
- groes den Brant 4 l.

 1-2. weduwe Joost van Hugten
- hooiveld Aartjesvelt 4 l.

1. Laurens Jelisse  
2. de hey

- den Pootbeemt 10 l.
1. Laurens Jelisse
2. weduwe Marten Vermeulen

- groes de Weert 1 l.
1. Claas van der Westen
2. Jan Brunas

- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk 2╜ l.
1. Peter Martens
2. de straat

- land aan den Dries 2╜ l.
1. Peter Martens
2. de straat

- groes het Broekveltje 2 l.
1. het Broek
2. Huybert Joost van den Eynden

- een heiveld de Nieuwe Erve 3╜ l.
  in 1768 van de gemeente gekocht.

1. de verkrijger
2. de gemeente

- land agter het Clooster - te Ommel 1╜ l.
1. Gerrit Evers
2. weduwe Francis van de Vorst

Belast met: ƒ 1-02-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.

2e lot: Jan
- de vaste goederen op Heusden - zoals bij hem in bewoning en gebruik zijn -
  t.w. huis, hof en aangelag 1╜ l.

1. Jan Daandel Coolen
2. kn Mattijs van den Eynden

- de Straatacker 4╜ l.
1. weduwe Leendert van Hugten
2. Goort Slaats

- land den Beekenacker 1 l. 3 cops.
1. Jan Daandel Coolen
2. Mattijs Slaats

- land den Heycamp 1 l. 1 cops.
1. Antoni van Bussel
2. kn Mattijs van den Eynden

- den Grootenacker 2╜ l.
1. Jan Daandel Coolen
2. Antoni van Bussel

- groes/land een acker bij Wouters 1╜ l.
1. Peter Boumans
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2. de straat
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- den Beekenacker 2 l.
1. de verkrijger
2. Jan Daandel Coolen

- groes het Weyvelt 3 l.
1. Willem Coolen
2. Mattijs Slaats

- groes het Nieuwvelt 1 l. 3 cops.
1. Dirk Peter Martens
2. Pieter Slaats

- groes Veesvelt 1 l.
 1-2. de verkrijger

- groes de Wey 1 l.
1. Marten Berkers
2. Dirk van Helmont

- groes den Brant 2 l.
1. Jan Coolen
2. de verkrijger

- groes de Weye 1 l. 1 cops.
1. Jan Bruystens
2. Hendrik van Bussel

- Nieuwe Erve - gelegen agter de Camp
    van Jan Lomans 2 l. 12╜ r.

  in 1768 gekocht van de gemeente.
1. Philip van Hugten
2. de gemeente

Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan de Heren van Asten.

R 100 fol. 218 15-08-1782 1/2

Jan Verbeek, te Dommelen - g.m. Jenneke Lomans verkoopt aan Pieter Coopmans -
g.m. Alegonda Lomans 1/3e deel onverdeeld in de goederen hem aangekomen van 
zijn overleden schoonvader, Jan Lomans.
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Willem Coolen
2. kn Mattijs van den Eynden

- de Stalacker - zijnde twee
aaneengelegen akkers 4 l.

1. Jan Bruystens
2. Willem Coolen

- den Heycampacker 3╜ l.
1. Peter Canters en Jan van de Leenzel
2. Jan Aart Tielen

- groes den Heycamp 4 l.
1. Jan Aart Tielen

- een weiveld 4 l.
 1-2. Dirk Peter Martens

- groes het Heytvelt of Weye 2╜ l.
1. Jan Daandel Coolen 

2. den drost
- den Hoydries ╜ l.

1. Jan Verreyt
2. Goort Slaats

- groes of land 1 l. 43 r.
1. Pieter van Loon
2. Jan van de Leenzel

Belast met: ƒ 1-17-08/jr. aan het Gemene Land.
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- ƒ 0-15-00/jr. aan de kerk van Asten.
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- ƒ 0-02- 7 duiten/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-12-12/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom, met inbegrip van de meubilaire goederen - ƒ 260-10-0 waarvan ƒ 150,-
α 3%.

R 125 fol. 98 15-08-1782 2/2
Willem Wouter Lomans geeft te kennen dat onlangs, alhier, is overleden zijn
grootvader, Wouter Lomans en zijn grootmoeder is al enige jaren overleden.
Hij zou daardoor mede-erfgenaam van hen geworden zijn - maar dat ╝e deel van 
die goederen zijn "vermaakt" aan Pieter Coopmans, dus dat zijn aandeel of 
kindsdeel maar zou zijn ╝ deel in 3/4e deel. En ondervindende dat zijn vader 
uit dezelfde boedel van zijn ouders heeft ontvangen - ƒ 250,- met belofte die
som weer in te brengen of anders niet te erven of mee te delen.
Alles volgens acte - d.d. 1-4-1763.
Comparant verklaart, na behoorlijk onderzoek, van de voors. nalatenschap af te
zien - de ƒ 250,- niet te zullen inbrengen en de erfenis voor zoveel hem aan-
gaat over te laten aan Pieter Coopmans - g.m. Alegonde Lomans, op Heusden.      

R 101 fol. 1  29-08-1782

Willem Antoni Dirks, Claas Driessen en Jan van de Cruys zijn schuldig aan Maria
Verhoysen - weduwe Jan Tijssen - ƒ 425,- α 3╜%.
Marge: 15-10-1784 gelost.

R 101 fol. 2 29-8-1782

Paulus Aart Wilbers en Arnoldus van Geffen verkopen aan Jan Willem Loomans:
- huis, stal, hof en aangelag - in het Dorp 1╜ l.

1. Tomas Bakers
2. den Armen
3. Willem van Dijk 
4. de straat

Belast met: ƒ 1-17-10/jr. aan het Huis van Asten.
Verkopers aangekomen bij transport - d.d. 15-2-1780.

Koopsom: ƒ 250,-.

R 28 fol. 112vo 16-09-1782 1/2 Ook: R 33 - 52 - 16-11-1782.

Gezien het request van:
- Helena Smits - weduwe Martinus van Hooff,
- Jan Roymans - g.m. Elisabet van Hooff,
- Catarina van Hooff, meerderj. j.d.,
waarin zij te kennen geven dat zij met Willemyn, minderj. dochter van Martinus
van Hooff bezitten:
- een huis, land en groes - aan den Dijck.
Belast met: ƒ 175,-.
De verachterde intrest, lands- en dorpslasten bedragen ƒ 100,-.
Zij verzoeken, om deze schulden te delgen, enige percelen, die zij best kunnen 
missen, te moen verkopen.
Naschrift: "Fiat". Zie decreetboek fol. 2vo.

R 101 fol. 6vo 18-10-1782 2/2 Ook: R 154 - 14-10-1782.
- Helena Smits - weduwe Martinus van Hooff,
- Jan Roymans - g.m. Elisabet van Hooff, ook voor
- Catarina van Hooff - wonende aan den Astense Dijk - en voor
- Willemyn van Hooff, mindkrj. dr. Helena smits - en Martinus van Hooff.

176



Zij verkopen aan Peter Smets:   
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- het agterste Busselveltje 1 l.
1. Jelis van Hugten
2. de verkoper
3. Willem Joosten
4. de Beekerloop

Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Bede - ƒ 0-13-8/jr.
- het 2e Busselveltje 1 l.

1. het vorig perceel
2. de verkopers

3. Willem Dirks
4. de Beekerloop

Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Koopsom: ƒ 46,-.

R 101 fol. 3 17-09-1782 1/2

Cornelis Hikspoors verkoopt aan Jan Brunas, te Helmond:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in de Steegen 1 l.

1. Dirk Verdonschot
2. het straatje

- land den Horsik 1 l.
 1-3. kn Leendert Lambers

- een hoyveltje 1 l.
1. Dirk Verdonschot
2. Andries Walraven

- Antoni Vreynseacker 1 l.
1. Willem Hoebergen
2. Andries Walraven

- land den Bendert 1 l.
1. Dirk Verdonschot

2. Willem Hoebergen   
- groes/hooiveld de agterste Del 1 l. 

1. Francis [      ]
2. Willem Hoebergen

- den helft van den Pootbeemt de helft is 2 l.
  deze helft naar de zijde van het Bottelsvelt
- land de ses Copse 5 copse

1. Peter Lomans
2. Dirk Verdonschot

- heiveld 3 l.
 1-4. de koper

2.Gerrit Verberne
3. Willem Hoebergen

Belast met: ƒ 0-19-12/jr. "zoo vermeend wordt".
Koopsom: ƒ 525,-. 

R 1526 05-12-1782 2/2
Cornelis Hikspoors, in de Steegen, verkoopt zijn inboedel o.a.:
- een koe ƒ 22,-
- twee karren ƒ  7,-
- rogge ƒ 63,-

Opbrengst: ƒ 122,-.
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R 101 fol. 5vo 23-09-1782

- Tomas van Bree - g.m. Helena Verkuylen, te Gestel,
- Maria Paulus van Bussel - weduwe Jan Verkuylen.
Zij verkopen aan Antoni Verkuylen 2/3e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg 1 l.

1. de straat
 2-3. de pad

4. Adriaan Hurkmans 
Belast met: ƒ 0-7-10/jr. samen met Adriaan Hurkmans, aan het Huis van Asten.
Blijvende de helft van het smidsgereedschap voor de kinderen van wijlen Jan 
Verkuylen hetwelk Antoni twee jaar zal gebruiken en waarvoor hij een kind, ge-
naamd Paulus, zal onderhouden in kost en logement.

Koopsom: ƒ 106,-.

R 32 fol. 75 02-10-1782 1/4

Andries Verheyen en Dirk Jan Wilbers worden aangesteld tot voogden over Jan,
Jennemaria en Anneke, onm. kn van wijlen Aalbert Verbeyen - en Maria Wilbers,
deze is onlangs overleden en heeft gewoond op de neerhuizing van het kasteel.

R 125 fol. 99vo 12-10-1782 2/4
Staat en inventaris - opgemaakt door Andries Verheyen en Dirk Jan Wilbers, als
voogden over Jan, Jennemaria en Anneke, onm. kn van Aalbert Verheyen - en Maria
Wilbers, beiden overleden, gewoond hebbende op de neerhuizing van het kasteel.

Onroerende goederen
- 1/6e deel in huis en hof - aan de Kerk - in het Dorp ╜ l.

 1-4. Mattijs Muyen
2. weduwe Joseph Sauve
3. de straat

        Roerende goederen o.a.:
- twee bedden met toebehoren ƒ   25,-
- twee dito ƒ   10,-
- 32 slaaplakens ƒ   30,-
- twee gordijnen ƒ    2,50
- een koperen koeketel ƒ   25,-
- divers koperwerk ƒ   20,-
- twee kisten ƒ    5,-
- divers tin ƒ    1,-
- zes "Delftse" schotels en acht borden ƒ    3,-
- drie ijzeren ketels ƒ    3,-
- drie spinnewielen ƒ    4,50
- enige kasten ƒ   11,50
- drie biervaten en een olievat ƒ    3,-
- vuurgerei ƒ    4,-
- tien tafellakens en tien servetten ƒ    5,-
- nog aan geld ƒ  200,
- een paard en getuig met de kar ƒ  120,-
- zeven melkbeesten ƒ  210,-
- twee ossen ƒ   50,-
- acht jonge beesten ƒ   70,-
- divers landbouwgereedschap ƒ   12,85
- de oogst in de schuur - 80 vijm ƒ  332,-
- zestig vat booekweit ƒ   30,-
- acht vijm gerst α ƒ 1-10-0/vijm ƒ   12,-
- 36 karren hooi ƒ  180,-
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- 25 vijm haver ƒ   37,50

180



Uitstaand geld
- aan Jelis van Lierop - α 3% ƒ  150,-
- aan Peter Jelisse ƒ   50,-
- aan Paulus Peters, op de Leenzel ƒ   50,-
- aan Andries Verheyen - α 2╜% ƒ  125,-
- aan Jan van Hout - α 3% ƒ  100,-
- aan weduwe Hendrik Peter Driessen - α 3% ƒ  100,-
- aan Joost van Hugten, in de Wolfsberg - α 3% ƒ  100,-
- aan Lambert Cornelis - α 3% ƒ   50,-
- aan Jan van Dijk, te Ommel α 3% ƒ  100,-
- Philip Peters van Bussel - α 3% ƒ   50,-
- Marcelis van Bussel - α 3% ƒ    100,-  

Totaal ƒ 2367,85

R 28 fol. 113vo 04-11-1782 3/4
Gezien het request van Andries Verheyen en Dirk Jan Wilbers, als voogden over
Jan, Jennemaria en Anneke, onm. kn van Aalbert Verheyen - en Maria Wilbers, 
beiden overleden, gewoond hebbende op de neerhuizing van het kasteel.
Zij hebben de nagelaten goederen ge∩nventariseerd en de waarde daarvan bepaald,
mede om te zien of deze kon verbeteren of "verergeren" als de kinderen met de 
boedel in ΘΘn huis zouden blijven.
Jan, de oudste zoon, wordt 24-1-1783, 24 jaar.
Jennemie, op 1-4-1783, 22 jaar - en
Anneke, op 30-11-1782, 15 jaar.
De supplianten zouden graag zien, en de kinderen ook, dat zij bij elkaar zouden
blijven.
Zij vragen toestemming.
Naschrift: "Fiat" o.a. moet, op 12-10-1783, een "staat" worden overlegd om te 

        zien of de boedel "beter off erger" geworden is.

R 125 fol. 107 18-11-1782 4/4
Jacobus Losecaat, als rentmeester der Heren van Asten, verklaart dat de hoeve
"de Neerhuysinge" met alle landerijen, zoals die bij de weduwe Aalbert Verheyen
in huur en gebruik is geweest en met haar overlijden het de Heren van Asten 
vrij staat om die hoeve aan hen te behouden.
Echter op verzoek van de voogden en oudste zoon, Jan, en met toestemming van de
Heren van Asten wordt de huur van de voors. hoeve met ΘΘn jaar verlengd - om 
die door de drie kinderen van de weduwe Aalbert Verheyen te laten bewonen.
E.e.a. volgens conditie - d.d. 9-2-1780 - en ter verantwoording en aansprake-
lijkheid van de voogden, Dirk Jan Wilbers en Andries Verheyen.  

R 125 fol. 103 21-10-1782

Lucia van Bussel - weduwe Jan Sauve, in leven chirurgijn, geeft te kennen dat
haar zoon, Antoni Sauve, timmerman, te Amsterdam, wil trouwen met Magrieta Tie-
man, te Amsterdam.
Zij consenteert.

R 125 fol. 103vo 28-10-1782    

Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrik Elberse Wildeman, schoolmeester en
koster - weduwnaar van Grietje van der Meyden - t.b.v. zijn onm. kind, Elbertus
Hendricus.
Hij wil hertrouwen met Wilhelmina Ramaar.

Uit de inventaris o.a.:
- een glazenkast ƒ  10,-
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- een kleerkast ƒ  10,-
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- zes stoelen ƒ   8,-
- twee tafeltjes ƒ   1,80
- twee emmers ƒ   1,50
- diverse pannen ƒ   6,-
- eeen beddepan ƒ   2,-
- twee bedden met toebehoren ƒ  65,-
- diverse gordijnen ƒ  12,-
- "een boek van der Kemp over de Cathegismus,
  Doddrodge over het gelooff,
  De ervaare huyshouster,
  J. Voet, gesange en nog eenige andere" ƒ  12,-
- divers aardewerk ƒ  13,-
- divers porcelein ƒ  14,-
- divers tin ƒ  15,75
- divers koperwerk ƒ   9,50
- twee bruine theeketels met comforen ƒ   5,50
- twee houten theeblaadjes ƒ   4,-
- een thee- en een tabakskistje ƒ   5,-
- drie spiegels ƒ   5,-
- een barometer ƒ   1,-
- een koffer ƒ   5,-
- divers goud- en zilverwerk ƒ  25,-
- zes tafellakens en 24 servetten ƒ  40,-
- negen slaaplakens ƒ  25,-
- de kleren van de vrouw ƒ    80,-  

ƒ 421,15
Van deze inventaris competeert de helft aan hem, inventarisant en de helft aan
zijn kind.

R 165 fol. 7 02-11-1782

Taxatie van de onroerende goederen van Hendrien van Hugten - overleden,
25-9-1782.

1/6e deel in Waarde
- land ƒ 24,-

1. weduwe Francis Berkers
2. de Koeystraat
3. weduwe Francis van de Vorst
4. de weg

- den Berkenboschacker 3 copse. ƒ 18,-
1. weduwe Francis Berkers  
2. Jacobus Losecaat
3. weduwe Francis van de Vorst
4. Hendrik Verreyt

- den Loverboschacker 1 l. ƒ 21,-
1. Hendrik Stevens
2. Hendrik Tijs Haasen
3. weduwe Joost Kerkers

4. de straat
- heiland 1 l. ƒ  6,-

1. Huybert van Bussel
 2-3. de gemeente       

ƒ 99,-
1/6e deel is ƒ 16,50

20e penning is ƒ 0-16-8.
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R 25 fol. 54 04-11-1782

Den drost, aanlegger - contra - Hendrikus Verheyen, gedaagde.
Gedaagde is op de koopdag van de kinderen Jan Maas - 
d.d. 21-7-1780 ƒ 4-15-0
En op de koopdag van Gerrit Brunas ƒ   4-11-0  
schuldig gebleven samen ƒ 9-06-0

Idem, aanlegger - contra - Paulus Verberne, gedaagde.
Gedaagde is borg gebleven voor Johannes Blommers - wegens
gekochte rogge van de kinderen Laurens Antonis 
- d.d. 10-7-1781 ƒ 6-01-0

Idem, aanlegger - contra - Dirk Verdonschot, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig van gekocht stro op de koopdag 
van de kinderen Jan van Asten - d.d. 29-11-1781 ƒ 3-04-0

R 107b fol. 214 22-11-1782

De regenten van het Groot Gasthuys, te 's Bosch, verklaren dat de "koorn en
smaltiende" die zij, sedert 1629, te Asten bezitten - nimmer in handen is ge-
weest van Geestelijke personen of corpora.
Zij verzoeken aan de Raad van Leenhove van Brabant dit ook te verklaren en uit 
te wijzen.
Naschrift: Deze tienden worden vrijgesteld van de contrbutie tot het bouwen,

 vernieuwen, repareren en onderhouden van de kerken ten plattelande.
Volgen nog enige requesten van eigenaren van tienden te Asten - gelijke inhoud
en antwoord.      
   
R 152 27-11-1782

- Willem Slaats - voor zichzelf - en
- Peter van Hugten en Arnoldus Zeegers - als voogden over Hendrien en Peter,
  onm. kinderen van Peter Roymans - en wijlen zijn derde vrouw, Jennemaria Zee-
  gers.
Zij verkopen de nagelaten roerende goederen o.a.:
- een paard ƒ 14,-
- drie koeien ƒ 68,-
- een os ƒ 11,-
- een vet varken ƒ 15,-
- twee karren ƒ 11,-
- stro ƒ 21,-
- hooi ƒ 35,-
- turf ƒ 14,-
- aardappelen, boekweit en rogge ƒ 49,-

Opbrengst: ƒ 326,-.

R 101 fol. 11vo 21-12-1782

Johannes van den Eynden, aan den Ommelschen Bosch, is schuldig aan Jan Venmans,
te Deurne - ƒ 50,- α 3%.

R 32 fol. 76 31-12-1782

Peter Berkers en Willem Roymans worden aangesteld als borgemeesters, 1783.
Tot setters worden benoemd: Jan Peter Canters en Joost Hoebergen.
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R 32 fol. 75vo 03-10-1782 1/2

Peter van Hugten, op Voordeldonk en Arnoldus van Hugten, te Ommel, worden aan-
gesteld tot voogden over Hendrien en Peter, onm. kn van wijlen Peter Roymans,
onlangs overleden, - en zijn derde vrouw, Jennemie Zeegers, overleden te Ommel.
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R 32 fol. 77 13-01-1783 1/2

Hendrik IJsbouts en Wilbert Aart Koppens worden aangesteld als voogden over,
Hendrik, Meggel en Jenneke, onm. kn van Mattijs Aart Wilbers - en Hendrien Hen-
driks - dit i.p.v. de overledene voogden Wilbert Jan Wilberts en Paulus Aart 
Wilbers.

R 125 fol. 108 29-01-1783 2/2
- Hendrik IJsbouts en Wilbert Aart Koppens, als voogden over Hendrik, Meggel
  en Jenneke, onm. kn van Mattijs Aart Wilbers - en Hendrien Hendriks, beiden 
  overleden - en 
- Marcelis Goort Peters - g.m. Jennemaria Mattijs Aarts, zuster van de drie 
  onm. kinderen.
Zij zijn in de boedel blijven zitten.
Echter hebben hun overleden voogden, Wilbert Jan Wilberts en Paulus Aart Wil-
bers, op 2-6-1777, een staat en inventaris opgemaakt.
De voogden "vermeenen dat de boedel niet erger is geworden" maar omdat Jenne-
maria is getrouwd en het haar man niet gelegen komt de boedel in zijn geheel te
laten wordt aan hem N.U. ╝e deel der goederen toegewezen t.w.:
- land het Oulant 3╜ l.

1. Peter Slaats
2. weduwe Martinus van Hooff

- den Klijnenacker ╜ l.
1. kn Mattijs Andriessen
2. Pieter Tiele Coolen    

- groes de Vunt 2 l.
1. kn Symon Aarts

 2-3. de weg
- groes het Bestevelt 3 l.

1. kn Mattijs Andriessen 
 2-3. weduwe Jan Paulus van Dijk 

4. de Aa
- het Smalveltje 2 l.

1. kn Jan Smits
2. de onm. kinderen

Verponding: ƒ 4-11-04/jr.
Bede - ƒ 1-02-10/jr.
Nog heeft hij ontangen:
- een melkkoe,
- ╝e deel van het hooi, stro en granen.
De uitstaande gelden blijven nog onverdeeld.
De goederen zijn belast met:
- ╝e deel van ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Helmond.
- ╝e deel van ƒ 5-14-4/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- ╝e deel van ƒ 0-02-8/jr. aan den Armen van Asten.
De ontvanger verklaart tevreden te zijn - en
- het huis, schuur en stal met de verdere, roerende en onroerende, goederen van
  zijn schoonouders over te laten aan de drie onm. kinderen.
Deze zullen ook blijven betalen:
- 3/4e deel van ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Helmond.
- 3/4e deel van ƒ 5-14-4/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- 3/4e deel van ƒ 0-02-8/jr. aan den Armen van Asten.
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R 101 fol. 12 13-01-1783

Gerardus Vermeulen - g.m. Catarina Jansen, te Bree, verkoopt aan Elisabet de 
Boer, te Someren:
- een huis met achterhuiske en stal met schuur en hof - in het Dorp 1 l.

1. weduwe Francis van Hout en 
   Jan Bruystens
2. Wilhelmus Bruynen

 3-4. de straat
- land den Heesacker 3 l. 14 r.

1. Andries Timmermans   
2. weduwe Antoni Verreyt

Verkoper aangekomen bij versterf van zijn schoonvader en deling 
- d.d. 21-2-1780.

Koopsom: ƒ 1130,-.

R 32 fol. 77vo 18-01-1783

Antoni Timmermans is aangesteld i.p.v. den overleden vierman Antoni Fransen.

R 25 fol. 55vo 20-01-1783

Mattijs Herings, armmeester, 1776 - '78, aanlegger.
- contra
Evert van Geffen, gedaagde.
Gedaagde heeft een rente-achterstand aan den Armen van ƒ 10-16-10.

R 101 fol. 13vo 25-01-1783

Huybert van der Laak verkoopt aan Simon van der Laak, zijn broer, te Mierlo,
- een schepenobligatie van - ƒ 150,- α 4% t.l.v. Martinus Slaats - 
d.d. 8-9-1767. Verkoper aangekomen met meer andere - d.d. 9-2-1770.  

R 32 fol. 78 30-01-1783 1/10

Hendrik Mattijs Haasen, in de Wolfsberg is aangesteld tot voogd over Bendert,
Mattijs en Maria, onm. kinderen van Jan Tijs Haasen - en Catarina Verleysdonk. 

R 125 fol. 129vo 06-05-1783 2/10
- Anna van Hugten - weduwe Antoni Verleysdonk - namens haar kinderen m.n. Lau-
  rens, Magriet, Maria - g.m. Joseph Smits, te Velthoven, Willemyn - g. m. Jan 
van Hugten, Hendrik, Tomas, Josyn en Willem,
- Josyn Verleysdonk,
- Hendrik Tijs Haasen - als momboir over Bendert en Mattijs, on. kinderen van 
  Jan Tijs Haasen - en Catarina Verleysdonk - en 
  Laurens en Maria, meerderj. kinderen van Jan Tijs Haasen.
- Arnoldus van Gemert - g.g.m. Anneke Verleysdonk - namens zijn kinderen, Jan
  en Vreyns, thans meerderj.
- Reynder Verleysdonk.
Allen kinderen en kindskinderen van Laurens Antonis - en Peternel Benders van
Hooff, beiden overleden, gewoond hebbende op Voordeldonk - welker nagelaten 
goederen op hen waren verstorven alsmede op Maria Verleysdonk - g.m. Peter Roy-
mans die echter een accoord hebben aangegaan om van de nalatenschap af te zien
- "mits deselve blijven vergelden de rente van tien gulden gekomen van de ver-
  kogte goederen aant Rinkvelt en de comparanten in desen de Armen renten en 
  dan nog uyt te keeren tweehondert guldens" alles volgens accoord" 
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  - d.d. 12-6-1781.
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Zij verdelen de nagelaten goederen:

1e lot: de kinderen Antoni Verleysdonk
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - op Voordeldonk 3 l.

1. de verkrijgers
2. weduwe Francis Berkers

- de helft van Peteracker 1 l.
  vooraan, nevens den Hollenberg

1. Hendrik Stevens
2. de Berge off straatje

- de helft van Kunisacker 1 l.
1. de weg
2. het 2e lot

- de Langenacker 1 l.
1. Peter van Bussel
2. weduwe Francis Berkers

- land den Hennekras 1 l.
1. Peter Roymans
2. de ontvangers van dit lot

- de helft van een akker - den Berkenboom   1 l.
1. Philip vn Hout
2. het 2e lot

- land het Hanneke 3 cops.
 1-3. weduwe Francis Berkers

2. de weg
- het voorste ╝e deel in een groesveld - den Brant 1 l.

1. Antoni Leenen 
2. kn Nol van Gemert

- de helft van den Bleek deze helft 1╜ l.
1. Jan Peters
2. het volgende lot

- de achterste helft van een groesveld - het Hanneke ╜ l.
1. weduwe Francis Berkers
2. het 2e lot

- het achterste 1/3e deel van een groesveld - de Waterlaat 1 l.
1. Huybert van Bussel
2. het 4e lot

Verponding: ƒ 4-17-00/jr. 
Bede - ƒ 1-07-10/jr.
Belast met: ƒ 1-10-0/jr aan den Armen van Asten.

- de helft van ƒ 0-4-14/jr. aan de Heren van Asten - gaande uit het 
  stuk groes - de Bleek - de andere helft wordt betaald door het vol-
  gende lot.

- Uit te keren aan de verkrijgers van de vier andere loten - ƒ 47,-.
- Te voldoen - 1/5e deel van alle schulden die op de boedel staan.

2e lot: Josyn Verleysdonk - de helft - en
      - de kinderen Jan Tijs Haasen - de helft - dus samen 2/5e deel.
- het oude huis met de nere en schuur, de hof en 2/3e deel van het aangelag -
  op Voordeldonk 2 l.

1. Dirk Bosmans
2. Reynder Verleysdonk

- de Warandacker 2 l.
1. Peter van Bussel
2. den Hollenberg

- het land agter het Aangelag hiervan 2 l.
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1. weduwe Francis Berkers
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2. Reynder Verleysdonk
- in het Nieuwe lant 1 l.

1. kn Nol van Gemert
2. weduwe Peter van Maris

- land in de Loverbosch 1 l.
1. Huybert van Bussel
2. weduwe Marten Vermeulen

- de helft van de Kunisacker de helft is 1 l.
1. Mattijs Bollen

2. de condividenten
- de Venacker 2 l.

1. Reynder Verleysdonk
2. weduwe Francis van de Vorst

- land den Berg 1 l.
1. Mattijs Bollen
2. weduwe Peter Berkers

- de helft van een akker - den Berkenboom de helft is 1 l.
1. kn Antoni Verleysdonk
2. kn Nol van Gemert

- groes den agtersten Brant 1 l.
1. Andries Verheyen
2. Peter Hendrik Martens

- de helft van de Bleek 1╜ l.
1. de Loop
2. kn Antoni Verleysdonk

- de helft van de Roetert 1 l.
1. kn Nol van Gemert
2. Reynder Verleysdonk

- de voorste helft in een groesveld - Hanneke ╜ l.
1. het straatje
2. kn Antoni Verleysdonk

- het Binnevelt 2 l.
1. Peter van Bussel
2. Peter van Maris

- het Biesvelt 1╜ l.
1. Peter Roymans
2. Pieter van Bussel

- het Peter- off agterste Binneveltje 3 cops.
1. weduwe Francis Berkers
2. de waterloop

- groes de Vork 1 l. 1 cops.
1. Philip van Hout
2. Huybert van Bussel

Verponding: ƒ 9-14-0/jr.
Bede - ƒ 2-15-4/jr.
Belast met: ƒ 2-15-0/jr. in een meerdere rente, samen met het 1e lot, aan den

Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0-4-14/jr. aan de Heren van Asten - het 1e lot be-

taald de andere helft.
- ƒ 0-7-8/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- 1/3e deel van ƒ 0-5-8/jr. aan de Heren van Asten - het 3e en 4e lot

betalen het overig 2/3e deel.
- Te voldoen - 2/5e deel van alle schulden.
- En omdat Jan Tijs Haasen enig geld in de boedel heeft ingebracht hebben de
  kinderen dat uit de verkoop der roerende goederen terugontvangen en nog van
  ieder lot - ƒ 2,-. 
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- Nog te ontvangen van het 1e lot - ƒ 23,50 - zijnde de helft van - ƒ 47,- voor
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  dit dubbele lot.

3e lot: de twee kinderen van Nol van Gemert
- de helft van de Pateracker de helft is 1 l.

1. kn Antoni Verleysdonk
2. Hendrik Stevens

- het Aangelag hieruit 2 l. 
1. Reynder Verleysdonk
2. de gemeente

- de helft van de oude Nieuwe Erve de helft is 1 l.
1. Peter van Bussel
2. het 2e lot

- land het Kampke 1 l.
 1-2. de straat en de gemeente

- de helft van een akker - het Eynderoest 1 l.
1. het 2e lot
2. Reynder Verleysdonk

- ╝e deel van een groesveld - den Brant 1 l.
1. het 1e lot
2. Andries Verheyen

- de helft van een groesveld - den Roetert 1 l.
1. weduwe Peter Berkers

2. het 2e lot  
- het voorste 1/3e deel van een groesveld - de Waterlaat 1 l.

1. Reynder Verleysdonk
2. de Loop

- de voorste helft van een groesveld - het Nieuwvelt 3 copse.
1. de gemeente
2. Reynder Verleysdonk

- het Broekvelt 1 l.
1. Peter Roymans
2. het Broek

Belast met: ƒ 1-7-4/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere rente met 
de andere delers.

- ƒ 0-3-6/jr. aan de Heren van Asten.
- ƒ 0-5-8/jr. aan de Heren van Asten - met de ontvangers van het 2e

en 4e lot.
Verponding: ƒ 4-17-00/jr.
Bede - ƒ 1-07-10/jr.
- Zij zullen nog ontvangen van de overige condividenten - ƒ 74,- t.w.:
  van het 1e lot ƒ 18-10-00
          2e           ƒ 37-00-00
          4e           ƒ 18-10-00
- En dan nog van het 1e lot ╝e deel van ƒ 47,- zijnde ƒ 11-115-0.
- Te voldoen - 1/5e deel van de schulden.

4e lot: Reynder Verleysdonk
- het oude stalleke en een deel van het aangelag 1 l. 3 cops.

1. het 2e lot
2. de gemeente

- land agter in het Aangelag 1 l.
1. het 2e lot
2. het 3e lot

- land den Dooreboom 1 l.
1. Peter Roymans
2. Huybert van Bussel
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- de Roetertacker

194



 1-2. weduwe Francis Berkers
- land de Venacker 1 copse.

1. het 2e lot
2. de weg

- de helft van een akker - het Eyntroest 1 l.
1. het 2e lot
2. de weg

- het Platackerke 1 l. 1 cops.
 op de legger genaamd: de Berge

1. weduwe Peter Berkers
2. de weg

- het middelste ╝e deel van - den Brant 1 l.
1. Andries Verheyen     

2. Peter van Maris
- het middelste 1/3e deel van een groesveld - de Waterlaat 1 l.

1. het 1e lot
2. het 3e lot

- de achtertse helft van - het Nieuwvelt 3 cops.
1. Peter van Maris
2. het 3e lot

- groes de Roetert 1╜ l.
1. weduwe Francis Berkers
2. het 2e lot

Belast met: ƒ 1-11-8/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere rente met de
overige condividenten.

- 1/3e deel van ƒ 0-5-8/jr. aan de Heren van Asten - met de ontvan-
gers van het 2e en 3e lot. 

Verponding: ƒ 4-17-00/jr.
Bede - ƒ 1-07-10/jr.
- Hij zal nog ontvangen van het 1e lot - ╝e deel van ƒ 47,- is ƒ 11-15-0.
- Te betalen - 1/5e deel van de schulden.

De schulden en lasten op de boedel bedragen:
- ƒ 300,- met intrest - volgens schepenobligatie die reeds lang opgezegd is.   
- ƒ 100,- aan Jan Francis Timmermans - volgens "manuaale obligatie".
- ƒ 200,- aan Peter Roymans - volgens accoord.
- ƒ  20,- aan Hendrik Haasen.
- ƒ  10,- aan Antoni Leenen.

R 28 fol. 115 12-05-1783 3/10 Ook: R 33 - 52 - 12-5-1783.
Gezien het request van Anna van Hugten - weduwe Antoni Verleysdonk waarbij deze
te kennen geeft dat tijdens haar huwelijk haar schoonvader is overleden en dus 
de vaste goederen deels op haar man "verstorven" waren.
Na haar man is nu zijn moeder, Peternel Benders van Hooff overleden - ook haar 
vaste goederen zijn op de kinderen "verstorven".
Deze goederen zijn, op ΘΘn perceel na, dat verkocht wordt, onder de kinderen 
gescheiden en gedeeld - d.d. 6-5-1783.
Zij zou deze goederen, met instemming van haar zeven, meerderj. kinderen graag
verkopen - dit ter betaling van schulden.
Zij verzoekt namens haar nog enig minderj. kind toestemming.
Naschrift: "Fiat" - mits het restant wordt belegd t.b.v. de onmondige.
           Decreetboek fol. 115.
Opmerking: In R 33 - 52 - is sprake van haar twee minderj. kinderen.   

R 28 fol. 116 26-05-1783 4/10 Ook: R 33 - 52 - 26-5-1783.
Gezien het request van: 
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- Hendrik Tijs Haasen - momboir over Bendert en Mattijs Haasen, kinderen van 
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  Jan Tijs Haasen - en Catarina Verleysdonk - alsmede
- Laurens Tijs Haasen - mede voor:
- Maria, zijn meerderj. zuster.
Kinderen van Laurens Antonis - en  Peternel Benders van Hooff.
Zij hebben alle goederen verdeeld - d.d. 6-5-1783 - m. u.v. ΘΘn perceel dat ge-
zamelijk verkocht wordt.
Van hun aandeel zouden zij gaarne hun schulden betalen en zij willen zoveel als
nodig is verkopen met (aan ?) Josyna Verleysdonk.
Zij vragen toestemming.
Naschrift: "Fiat" - decreetboek fol. 116.

R 101 fol. 20 24-06-1783 5/10
- Anna van Hugten - weduwe Antoni Verleysdonk - met
  Laurens, Willemyn, Joseph, Josyna, en Tomas Verleysdonk,
- Jan van Hugten - g.m. Willemyna Verleysdonk,
- Joseph Smits - g.m. Maria Verleysdonk, te Velthoven,
- Josyna Verleysdonk - met Laurens en Maria Tijs Haasen,
- Hendrik Tijs Haasen - als voogd over Bendert en Mattijs Haasen,
- Reynder Verleysdonk,
- Arnoldus van Gemert - g.g.m. Anneke Verleysdonk - met zijn twee zoons, Jan en
  Laurens.
Allen kinderen en erven van Laurens Antonis - en Peternel Benders van Hooff, 
beiden overleden.
Zij verkopen aan Antoni Berkers:
- groes/land de Vork - op Voordeldonk 2 l.

1. Antoni Leenen
2. Philip van Hout
3. Peter Hendrik Martens
4. kn Hendrik Tijs Haasen

Koopsom: ƒ 68,-.
 
R 101 fol. 21vo 24-06-1783 6/10
- Anna van Hugten - weduwe Antoni Verleysdonk - en haar kinderen: Laurens,
  Willemyna, Joseph, Josyna en Tomas,
- Jan van Hugten - g.m. Willemyna Verleysdonk, 
- Joseph Smits - g.m. Maria Verleysdonk, te Velthoven - voor zichzelf en mede
  voor de onm. zoon Willem.
Zij verkopen aan Antoni Francis Berkers
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - op Voordeldonk 3 l.

1. de verkopers
2. weduwe Francis Berkers

Verponding: ƒ 1-14-0/jr.
- de helft van Pateracker - vooraan nevens de Holleberg 1 l.

1. Hendrik Stevens
2. de Berge of straatje

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
- de helft van de Kunisacker 1 l.

1. de weg
2. kn Jan Tijs Haasen c.s.

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
- de Langenacker 1 l.

1. Peter van Bussel
2. weduwe Francis Berkers

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
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Bede - ƒ 0-5-0/jr.
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- land Hennekras 1 l.
1. weduwe Peter Roymans
2. de verkopers

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
- de helft van den Berkenboom 1 l.

1. Philip van Hout
2. kn Jan Tijs Haasen c.s.

Verponding: ƒ 0-7-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
- het Hanneke 3 copse

 1-3. weduwe Francis Berkers
2. de weg

Verponding: ƒ 0-4-10/jr.
Bede - ƒ 0-2-10/jr.
- het voorste ╝e deel van - den Brant   

1. Antoni Leenen
2. kn Nol van Gemert

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
- de helft van den Bleek 1╜ l.

1. Jan Peters
2. kn Jan Tijs Haasen c.s.  

Verponding: ƒ 0-10-8/jr.
- de achterste helft van - het Hanneke ╜ l.

1. weduwe Francis Berkers
2. kn Jan Tijs Haasen c.s.

Verponding: ƒ 0-6-8/jr.
- het achterste 1/3e deel van - de Waterlaat 1 l.

1. Huybert van Bussel
2. Reynder Verleysdonk

Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten - met meer andere.

- de helft van ƒ 0-3-14/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 500,-.

R 101 fol. 25 24-06-1783 7/10 Ook: R 149 - 9-6-1783.
Arnoldus van Gemert - g.g.m. Anneke Verleysdonk - en hun zoons, Jan en Laurens,
verkopen aan Antoni Berkers:
- de helft van de Pateracker deze helft 1 l.

1. kn Antoni Verleysdonk
2. Hendrik Stevens

Koopsom: ƒ 28,-.
- land het Kampke 1 l.

 1-2. de straat en de gemeente  
- de voorste helft van - het Nieuwveld deze helft is 3 copse.

1. de gemeente
2. Reynder Verleysdonk

Koopsom: ƒ 48,-.
- groes de Waterlaat - het voorste 1 l.

1. weduwe Reynder Verleysdonk
2. de Loop

Koopsom: ƒ 44,-.

R 101 fol. 32 30-07-1783 8/10
Reynder Verleysdonk, op Voordeldonk, verkoopt aan Antoni Berkers:
- het middelste 1/3e deel van - de Waterlaat 1 l.
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1. de koper
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2. o.a. de koper
Koopsom: ƒ 44,-.

R 101 fol. 32vo 30-07-1783 9/10
Antoni Berkers verkoopt aan Reynder Verleysdonk:
- de voorste helft van - het Nieuwvelt 3 cops.

1. de gemeente
2. de koper

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 24-6-1783.
Koopsom: ƒ 44,-.

R 101 fol. 33 30-07-1783 10/10
- Josyna Verleysdonk - geass. met haar neef, Laurens Tijs Haasen - mede voor 
  zichzelf - en
- Hendrik Mattijs Haasen - als momboir over Maria, Mattijs en Bendert, onm. kn.
  van Jan Tijs Haasen.
Zij zijn schuldig aan Antoni Berkers - ƒ 100,-.
I.p.v. rente krijgt Antoni Berkers voor zes jaar in gebruik:
- groes het Hanneke - neven het straatje ╜ l.
- groes het Binnevelt 2 l.

1. Peter van Bussel    
2. weduwe Peter van Maris

Marge: 5-11-1789 gelost.

R 152 06-02-1783

Jan Lomans, molenaar, te Westwezel, als testamentaire executeur, met Heer Peter
Lomans, pastoor, te Hogerheyde, als mede-executeur, doch hier absent, maar in 
zijn plaats, Antoni Lomans, zijn broeder, molenaar, alhier.
Zij verkopen de nagelaten roerende goederen van wijlen Goort Lomasn, hun vader,
o.a.:
- een aantal tonnen ƒ 12,-
- een aantal planken ƒ  7,-
- tafel, stoelen etc.   ƒ 10,-
- koperwerk, tin, aardewerk, porcelein "rijke inventaris"

Opbrengst: ƒ 286,-.

R 125 fol. 110vo 15-02-1783 1/2

Jacobus Losecaat, als rentmeester van Cornelis van Hombroek en Cornelis Mel-
chior van Nievervaart, Heren van Asten, geeft in huur aan Pieter Mattijs 
Slaats:
- hoeve de Wolfsberg - zoals hij deze thans al in gebruik en bewoning heeft - 
  huurcedulle - d.d. 7-7-1777.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 130,-/jr. - de lasten zijn voor de verhuurder.
In de huur zijn begrepen:
- huis, schuur, stal en aangelag met den akker achter het huis 21 l.

1. de gemeente
- de Warandacker - in de Loverbosch  3 l.
- een stuk van den Eekelhoff  2 l.
- hooi- en weiland - aan de laan en dwarslaan 15 l.
- land en groes - gekomen van de voorste Heusden      5 l.
- een hooiveld - langs de kleyne Aa met het weiveld daar-
  achter 20 l.
  De hoevenaar van de Polder zal hierdoor een weg behouden 

201



  naar - een hooiveld over de Aa. 
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De huurder zal de hoeve onderhouden zoals vermeld in huurcedulle - d.d. 
12-8-1756. 
De huurder zal jaarlijks, gedurende de huurtermijn, "opvaare" de zesde clamp
van de Loverbosch tiende - die over de straat achter Reynier van der Linden ge-
legen is "en sulx wat aan de kant ten eynde uyt geleege tot de laan agter de 
schuur van de hoeve, dog is hieronder niet begreepe het lant van de hoeve de
Polder".
Zoals deze tiende jaarlijks wordt verpacht voor 46 vat rogge + de lasten.
Enz. enz.

R 125 fol. 164vo 16-10-1783 2/2
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan Jan
Aalbert Verheyen, wonende op de neerhuizinge van het kasteel:
- de neerhuizing, schuur, stallen enz. waarop hij met zijn twee minderj. zus-
  ters woont.
Volgen de voorwaarden:
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 150,-/jr. incl. de lands- en dorpslasten.
Borgen: Andries Verheyen - en
      - Dirk Jan Wilbers.
Tot de gehuurde goederen behoren:
- het voorn. huis, hof en boomgaard,
- de Borgbeemden - neven de Aa - met enig land daaraan - achter het kasteel met
  het Weyvelt daaraan gelegen tot de Dwarslaan achter den hof naar Heusden,
- het Zeylveltje met het Aa-veltje en Reukerdries,    
- den Reyacker na de Wolfsberg,
- den halven Oudenhoff neven de laan,
- het Schaapsdrieske en den akker tussen de Weyers.

R 25 fol. 56 17-02-1783

Jacobus Losecaat, aanlegger - contra - Martinus Slaats, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig wegens rente-achterstand aan de 
Heren van Asten ƒ 10-05-04

Idem, aanlegger - contra - Willem Daandel Coolen, gedaagde.
Nog schuldig wegens gekocht gras, 1781 ƒ  3-05-04

Idem, aanlegger - contra - weduwe Jan Canters, gedaagde.
Resteert nog op verponding, 1772  ƒ  5-04-00

Idem, aanlegger - contra - Paulus Verberne, gedaagde.
Nog schuldig wegens gekocht stro op de koopdag van Brunas -
d.d. 13-12-1780 ƒ  4-11-08.

R 125 fol. 114vo 05-03-1783

Jacobus van Ravesteyn, vorster - en zijn zuster Agnees van Ravesteyn, samen
wonende, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.

R 101 fol. 14vo 08-03-1783

Jacobus Losecaat verkoopt aan Peter Hendriks:
- groes aan Voordeldonk 1 l.

1. Peter Roymans
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2. Peter Driessen van Bussel
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3. de Loop  
4. de weg

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 10-3-1766.
- land het Venneke 3 copse.

1. Willem Verberne
2. Jan Verboogen
3. Joost van Hugten
4. weduwe Hendrik Peter Driessen

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 1-7-1776.
Koopsom: ƒ 80,- α 3,75%.

Marge: 14-8-1797, gelost aan A. van Nouhuys als erfgenaam van Jacobus Losecaat.

R 125 fol. 115vo 10-03-1783

Johanna Leendert de Vos, j.d., te Deurne, geass. met haar broeder, Peter, wo-
nende te Asten - zijnde twee wettige kinderen van wijlen Leonardus Jacobus de
Vos die een zoon was van Petrus de Vos - daar moeder van was Helena Schippers.
Met Johanna de Laat - vrouw van Jan Coolen, hier wonende, dochter van Jan de 
Laat - daar moeder van was de voorn. Helena Schippers - die zuster was van Ma-
ria Catarina Schippers, onlangs, te Antwerpen, overleden.
Philippus de Laat en Isabella de Laat - weduwe van Peter Huybregts, notaris.
Samen enige kinderen en erven van Helena Schippers, hun moeder en alzo erfgena-
men "ab intestato" voor "een staak" van de voorn. Maria Catarina Schippers en
doordien zij, comparante, Johanna de Vos, niet zelf naar Antwerpen kan gaan   
geeft zij procuratie aan Jan Coolen en Peter, haar broeder, om namens haar de
rekeningen te controleren die Juffr. Dionisii van der Saake, te Antwerpen, als
executeur testamentair over het sterfhuis an Maria Catarina Schippers zal doen.
Bij accoord zullen zij haar deel aanvaarden.

R 125 fol. 116vo 13-03-1783 1/2

- Antoni Leenders, soldaat onder de lijfcompagnie van Luytenant Generaal Hertel,
  in garnizoen te Bergen op Zoom, geeft procuratie aan Dirk Leenders, zijn 
  broeder, om namens hem, comparant - en
- Joost Leenders, te Geldrop - en met
- Willemyn Groenen, hun aangetrouwde schoonmoeder, (stiefmoeder) te Asten, te 
  verkopen of te verdelen de onroerende goederen gekomen van hun ouders.

R 125 fol. 117 22-03-1783 2/2
- Willemyna Arnoldus Groenen - weduwe Leendert Lambers,
- Joost Leenders, te Geldrop,
- Dirk Leenders - voor zichzelf en mede voor:
- Antoni Leenders, soldaat.
Zijnde met hun drieδn kinderen van Leendert Lambers - en Jenneke Joosten welke
samen de nagenoemde vaste goederen hebben bezeten.
Na het overlijden van hun moeder is hun vader hertrouwd met voors. Willemyna 
Groenen - waarbij ΘΘn zoon:
- Jan Leenders, soldaat onder het regiment van Luitenant Generaal Hertel.
Na het overlijden van Leendert Lambers, nu enige jaren geleden, zijn de goede-
ren voor ΘΘn helft verstorven op de drie v≤≤r-kinderen en de wederhelft op de
weduwe en haar zoon en de v≤≤r-kinderen naar proportie, ten erfrechte en de we-
duwe "ter togte".
"En voor dezelve niet voordelig zijnde, alsoo int gemeen te laaten, maar wel 
dat dezelve zaame hadde verkogt, waartoe gemelde weduwe niet wilde resolveere.
Waarom dezelve hebben verdeelt in twee egaale deele en daarover het lot getroc-
ke ten eynde de voorkinderen haar aangedeelde helft zoude konne verkoopen en de
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wederhelft bij de weduwe dan zoude blijve ter togte besitten offwel soo als 
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haar na regten toekomt".

1e lot: weduwe Leendert Lambers - "soo ter togte als ten erffregte van haar 
 zoon voorn. en het gedeelte van de voorkinde-
 ren ter togte en mede ten erffregte voor de 
 voorkinderen".

- de schuur achter het huis, van achter af te breken, tot de neere "daar het
  gebont scheyt" Zonder de grond, die aan het volgende lot blijft.
  De stal en schop, met de grond en den hof ╜ l.
- land/groes - agter of aan de andere zijde van het huis 2╜ l.

3. de gemeente
4. het Hoyvelt
1. kn Joost van Rest 
2. het volgende lot

- den Hegacker 2 l.
1. Gerrit Verberne
2. Pieter Coolen
3. Willem Hoebergen
4. kn Joost van Rest

- de helft van den Horsikacker de helft is 2 l.
1. kn Joost van Rest
2. het volgende lot

3. Gerrit verberne  
4. de gemeente

- de helft van de Vlinkertacker de helft is 1╜ l.
1. de gemeente
2. het volgende lot
3. kn Joost van Rest
4. de gemeente

- de helft van het eerste Hoyvelt de helft is 2╜ l.
1. den Dries
2. het volgende lot
3. den drost
4. het Kreytvelt

- de voorste helft van - het tweede Hoyvelt 3 l.
 1-2. het volgende lot

3. de pastoor
4. het Kreytvelt

- de helft van den Dries 1╜ l.
1. de gemeente

2. het volgende lot 
3. kn Joost van Rest
4. de Vlinkert

- het voorste deel van - den Engelsenbeemt 1╜ l.
1. Willem Goris
2. Dirk Verdonschot
3. de gemeente
4. het volgende lot

- nog een deel van de Engelseenbeemt 1╝ l.
 1-4. het volgende lot

2. Dirk Verdonschot
3. de Aa

- de helft van den akker - de Vlinkert 1╜ l.
1. kn Jan van Rest
2. het volgende lot
3. kn Jacobus van de Cruys
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4. kn Jan van Rest
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Verponding: ƒ 5-11-0/jr.
Bede - ƒ 1-16-3/jr.
Belast met: ƒ 1-2-8/jr. aan de Heren van Asten (zo gedacht wordt ieder voor de

        helft).

2e lot: Joost, dirk en Antoni Leenders
- een huis met neere en de grond van de schuur
  het aangelag - rechtdoor naar het Hoyvelt samen 3 l.

1. de gemeente en het Kreytvelt
2. het eerste lot
3. de gemeente en het Heytvelt

- een ackerke agter de kn Joost van Rest 3 cops.
1. kn Joost van Rest
2. dit lot
3. het eerste lot
4. den drost

- de helft van een akker - de Vlinkert de helft is 1╜ l.
1. het eerste lot
2. den drost
3. den Dries

4. de gemeente
- de achterste helft van - het Hoyvelt agter den Dries deze helft 2╜ l.

 1-2. het vorige lot
3. het Creytvelt
4. den drost

- de achterste helft van - het tweede Hoyvelt 3 l.
1. het eerste lot
2. den drost
3. de pastoor
4. het Creytvelt

- de achterste helft van - den Dries de helft is 1╜ l.
1. het eerste lot
2. den drost

 3-4. de ontvangers van dit lot 
- de helft van den Engelsenbeemt 2╜ l.

1. het eerste lot en 
   weduwe Antoni Fransen
2. Willem Goris
3. het eerste lot
4. de Aa

- de helft van een akker 1╜ l.
 1-3. kn Joost van Rest 

2. het eerste lot
4. kn Jacobus van de Cruys

- land agter de Kerseboom 2 l.
1. Gerrit Verberne

 2-3. kn Jacobus van de Cruys
4. kn Joost van Rest

- de achterste helft van een akker - den Horsik 2 l.
1. Jan Brunas
2. het eerste lot
3. Gerrit Verberne
4. de gemeente

Verponding: ƒ 5-11-0/jr.
Bede - ƒ 1-16-3/jr.
Belast met: ƒ 1-02-8/jr. aan de Heren van Asten (zo gedacht wordt) ieder voor
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  de helft.
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R 125 fol. 121 26-03-1783

Jacobus Losecaat, drost en secretaris, geeft te kennen dat hij met zijn zwa-
gers:
- Johan Gelijns - en
- Cornelis van de Meeberg,
heeft aangekocht gehad:
- zes blokken land - te Zevenbergen. 
Alsmede uit de nalatenschap van wijlen zijn vader, Antoni Losecaat, in leven
vroedschap en oud schepen van Zevenbergen, met gemelde zwagers, is aangestor-
ven:
- een huis, schuur en schaapskooi - te Zevenbergen.
Hij heeft nu 1/3e deel in de voors. goederen afgestaan aan zijn zwagers.
Om de goederen te transporteren geeft hij procuratie aan Cornelis Reymerts van
Mourick, notaris en procureur, te Zevenbergen.
Volgt een uitvoerige beschrijving der goederen.
De opbrengst der gronden is - ƒ 750,-
Bij de overdracht van het huis is geen prijs vermeld.

R 125 fol. 123vo 03-04-1783  1/2

- Christiaan van der Putten, 38 jaar, op Hugten,
- Peter van Asten, 27 jaar, op Hugten,
- Hendrik Verspaget, 45 jaar, op Hugten.
Zij getuigen ter instantie van Peter van Moorsel, eigenaar van en wonende op 
de goederen van Hugten.
Christiaan - verklaart dat hij, in 1776, als hoevenaar op ΘΘn der hoeven van 
Hugten is gaan wonen - ontruimd door Dirk Goemans en Gerrit Willems.
Tot en met 1782 heeft hij "rustig en vredig" zijn vee laten grazen in een hooi-
of weiveld - de Biezehorst - gelegen aan de panne bij de Aa.
Zonder dat die van Maarheeze - het voorn. veld op enigerlei wijze hebben ge-
bruikt.
Er zijn eerdere verklaringen - d.d. 12-08-1782 - Someren,

   - d.d. 21-10-1782 - Someren.
Ook zijn opvolger op de hoeve, Cornelis van Moorsel en de verdere hoevenaars
van Hugten, hebben in de Panne, Heyde en Vennen, gelegen binnen de limieten van 
Hugten, hun vee laten weiden.

Peter - verklaart dat hij, in 1775, op Hugten, als dienstknecht bij Cornelis
van Moorsel wonende, samen met Adrianus Franciscus van Moorsel, medicijne li-
centiaat en zoon van Cornelis van Moorsel - enige beesten, o.a. toebehorende 
aan Antony Engelen, Hendrik van Luytelaar en Arnoldus van Deursen, allen inwo-
ners van Maarheeze, in de Panne en het hooi- en weiveld - de Biezehorst - gele-
legen aan de Panne, bij de Aa, weidende bevonden zijnde, heeft helpen schutten
en naar de hoeve van Hugten gebracht.
Hij weet ook dat de eigenaren van de beesten, zeer deemoedig zijn komen verzoe-
ken hun vee te "ontslaan".

Hendrik - verklaart als Peter.

R 125 fol. 125vo 03-04-1783 2/2
- Jelis Aarts, te Baarlo, 52 jaar, - en
- Jan Coopmans, te Asten, 55 jaar, verklaren ter instantie van Pieter van Moor-
sel, eigenaar der goederen van- en wonende op Hugten, dat zij weten:
- de eerste deponent - dat hij van 1742 tot '48 - en
- de tweede deponent - van 1740 tot '47 
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als vee- en lammerherders hebben gewoond op Hugten, bij wijlen Willem Tielen,
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in die tijd hoevenaar op ΘΘn der hoeven van Heugten.
Dat zij, deponenten, in die tijd voor alle drie de hoevenaars van Hugten met 
het vee en de lammeren "in de Panne en Heide, gelegen tusschen de bebouwde
landerijen en de oude moolestad, leemskuylen, kemerke, halve weg, hoendervenne
en de revier de Aa" overal waar het hun geliefde het vee lieten grazen.
Ze zijn hierin door die van Maarheeze nooit belet geworden.
Verder verklaren zij, deponenten, dat zij in die tijd, het vee te Hugten hoe-
dende, door de ingezetenen van Maarheeze menigmaal verzocht zijn geweest -
"omme hetzelve vee van den Ture welke de voorn. ingezetenen aldaar droogde te
willen keeren met beloften dat zij, ingezetenen, voorn. hun, deponenten, daar-
voor een suyver speelgelt soude geven".
Zij, deponenten, hebben dit dan ook "menigvuldige rijze" ontvangen.
Enz. enz.

R 165 fol. 8vo 08-04-1783

Taxatie van de onroerende goederen van Peter Hikspoors - overleden te Deurne -
10-3-1783.

1/8e deel in Waarde
- hooiland in de Vloet 2 l. ƒ 20,-

1. kn Lambert Vervoordeldonk
2. Willem Mattijs Peters - of de Vloet      

     1/8e deel is ƒ 2-10-0.   
            
R 125 fol. 127 09-04-1783

- Peter Lomans, 66 jaar, in de Steege,
- Elisabet Hoefnagels - weduwe Jan Walraven, 75 jaar, in het Dorp - en
- Jenneke Jelis van den Eerenbeemt - g.m. Paulus Verberne, 58 jaar, in het 
  Dorp.
Zij verklaren ter instantie van Jan Aart Zeegers, in de Steege, dat aan hen be-
kend is:
- een perceel groes en aangelag 8 l.
  waarop voorheen een huis heeft gestaan en aan Jan Aart Zeegers toebehorende.
Een gedeelte is hem aangekomen van Jan Walraven - bij koop in 1765 - en het an-
der gedeelte van de voors. weduwe Jan Walraven - bij koop in 1769.

1. de straat
2. weduwe Francis van de Vorst en
   weduwe Mattijs van Bussel
3. Willem van Dijk

4. de Loop en Jan Aart Zegers   
Zij weten ook - dat de goederen, gekomen van Jan Joris van Hooff, gelegen ach-
ter of naast het voors. perceel en nu toebehorende aan de weduwe Mattijs van 
Bussel en aan de weduwe Francis van de Vorst niet zijn "geweegt" over het 
voors. perceel maar altijd over het straatje gelegen voor het voors. perceel,
langs de Loop "en dan na het eynde van gemeldt perceel met een schoor over de
Loop, soo met de beesten als karre" zo hebben zij het altijd gezien.
De derde deponente heeft lange jaren als dienstmeyt bij Jan Joris van Hooff ge-
woond en weet dat deze voor het maken van de schoor zijn eigen hout daar naar 
toe heeft gebracht.

R 101 fol. 16 22-04-1783

Francis van de Loverbosch, te Vlierden, verkoopt aan Hendrik van Helmond:
- akkerke Jan Trippekempke 1 cops.

1. Peter Driessen van Bussel
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2. weduwe Antoni Fransen
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3. de verkrijger
Koopsom: ƒ 9,-.

R 174 01-05-1783

Godefridus SauvΘ, chirurgijn, heeft t.h.v. Peter Aart van Bussel gevisiteerd
het dode lichaam van Jan Wilbert Slaats, 50 jaar, geboren te Deurne en als 
knecht wonende bij voorn. van Bussel.
Deze van Bussel en Willem Andries Verheyen verklaarden dat voorn. knecht, den
29e l.l.,in de namiddag, met hen had geploegd met twee paarden en dat het paard
van van Bussel zijn knecht heeft achteruit geslagen, zodanig dat deze neerviel 
en naar huis moest gaan, klagende over de pijn.
De chirurgijn SauvΘ is er bijgehaald en heeft de voorn. knecht "adergelaaten"
zonder enige uiterlijke verwondingen gezien te hebben.
Slaats is gisteren in de namiddag overleden.         
     
R 101 fol. 17 21-05-1783 Ook: R 156 - 20-5-1783.

Johannes Petrus Antonis de Cocq, chirurgijn, te St. Oedenrooode, verkoopt aan 
Hendrik Elberse Wildeman, schoolmeester:
- huis, hof, stal en aangelag - in het Dorp - aan het huis van Peter Lomans
  en de straat 1 l.
Belast met: ƒ 8-1-10/jr. in een meerdere rente van ƒ 24-5-0/jr. aan het Gemene
            Land.
Verponding: ƒ 1,-/jr.
- den Driehoekacker ╜ l.

1. Antoni Losecaat
2. Antoni Lomans

Verponding: ƒ 0-2-8/jr.
Bede - ƒ 0-2-8/jr. Koopsom: ƒ 160,-.

Hij verkoopt aan Adriaan van Duuren:
- land het Nootje 1╜ l.

1. Francis Tielen
2. Antony Sluyters en Jacobus van Riet

Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-8/jr. Koopsom: ƒ 40,-.

Hij verkoopt aan Johannes Slaats, te Ommel:
- land den Busserpat 1 l. 20 r.

1. kn Mattijs Muyen 
2. Dirk Loverbosch
3. de weg

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Bede - ƒ 0-06-0/jr.
Belast met: ƒ 0-10-0/jr in een meerdere rente aan de Kempenaar.
- huisplaats en aangelag - in de Steegen 1╜ l.

1. Peter Lomans
2. weduwe Francis van de Vorst
3. de weg

Verponding: ƒ 0-14-12/jr.
Bede - ƒ 0-07-08/jr. Koopsom: ƒ 38,-

R 125 fol. 140vo 31-05-1783

Hendrik van de Mortel, in de Wolfsberg, ziek, testeert.
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- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
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- Zijn erfgenamen worden zijn twee zoons m.n. Gerrit en Peter, die bij hem wo-
  nen.

R 125 fol. 141vo 11-06-1783

- Jan van de Kruys,
- Josyn Willem Antoni Dirks,
- Arnoldus Zeegers - g.m. Agnees van de Cruys - en
- Adriaan Keysers - g.m. Jennemie van de Cruys.
Zij geven procuratie aan Mr. Hendricus 'L Heureux, te Amsterdam, om namens hen
en de verdere erfgenamen van Margaretha van de Kruys - weduwe Hendrik Stel,
onlangs te Amsterdam overleden, haar nalatenschap af te wikkelen.

R 165 fol. 9 20-06-1783 1/7

Taxatie van de onroerende goederen van Joost Doense - overleden, 16-6-1783.
Waarde

- huis, stal en hof - aan het Martvelt ╜ l. ƒ 200,-
1. de straat

2. Mattijs Herings    
- een wortelvelt - aan de Pastorye 6 roeden ƒ   8,-

1. de Pastory
2. Jan van den Heuvel        

ƒ 208,-
20e penning is ƒ 10-8-0.

R 147 30-06-1783  2/7
- Tomas Coolen - g.m. Souvia Hoefnagels,
- Willem Hoefnagels,
- Lucia Hendrik Hoefnagels - weduwe Joseph Verhostert, te Horst - geass. met
  Willem Kuypers, haar schoonzoon,
- Joost Francis Doense, te Meyl,
- Peter Francis Doense, te Rosmaalen,
- Jan Simons - g.m. Anna Doense, te Meyl,
- Francis Verstappen, zoon van Jennemie Doense - voor zijn moeder, ook te Meyl,
- Martinus Zaris, zoon van Anneke Joost Doense, te Tongeren.
Allen erfgenamen, ab intestato, van wijlen Joost Doense, gewoond hebbende aan
de Mart.
Zij verkopen "den inboedel" o.a.:
- een bed ƒ 21,-
- een koperen wasketel ƒ 15,-
- het weefgetouw ƒ 14,-
- de voorraad garen ƒ 50,-
- een fijn stuk linnen ƒ 40,-
- twee kasten ƒ 15,-

Opbrengst: ƒ 222,-.

R 101 fol. 34 11-08-1783 3/7 Ook: R 151 - 14-7-1783.
- Tomas Coolen - g.m. Souvia Hendrik Hoefnagels,
- Willem Hendrik Hoefnagels (overleden 28-7-1783)
- Lucia Hendrik Hoefnagels - weduwe Joseph Verhorssert - geass. met Willem
  Kuypers, haar schoonzoon, te Horst,
- Martinus Zaaris, zoon van Anneke Joost Doensen, te Tongeren,
- Peter Francis Doensen, te Roosmaalen - in zijn plaats zijn zoon, Johannes 
  Doensen, te 's Bosch,
- Joost Francis Doensen, te Meyl, 
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- Jan Simons - g.m. Anna Doensen, te Meyl,

218



- Francis Verstappen, zoon van Jennemie Doensen - voor zijn moeder, wonende 
  te Meyl.
Allen erfgenamen van wijlen Joost Doensen.
Zij verkopen aan Leendert Bots 7/8e deel in huis en stal met hof - aan de Mart

╜ l.
1. de straat
2. Mattijs Herings
3. Marcelis van Bussel
4. het Martvelt

- 7/8e deel in een Wortelveltje aan de Pastorye 6 roeden
1. de Pastory
2. Jan van den Heuvel

1/8e deel blijft gereserveerd omdat Willem Hendrik Hoefnagels is overleden 
en zijn deel nog niet kan worden getransporteerd.

Koopsom: ƒ 266-17-8.

R 165 fol. 10 12-08-1783 4/7
Taxatie van de onroerende goederen van Willem Hoefnagels - overleden, 30-7-1783.

1/3e deel in Waarde
- land aan de Pas 1╜ l. ƒ  45-00-00

1. Antoni Lomans
2. weduwe Mattijs van Bussel

- land aan de Pas 1 l. 3 cops. ƒ  50-00-00
1. Arnoldus Hoefnagels
2. Wilhelmus Bruynen

- land aan de Meulen         3 cops. ƒ  10-00-00
1. Gerrit Brunas
2. weduwe Antoni Fransen

- land in de Beckers 1 l. 1 cops. ƒ  10-00-00
1. de secretaris
2. Jan Zeegers

- land te Ostaden 1 l. 3 cops. ƒ  30-00-00
1. den drost
2. de weg

- land aan de Pastory 1 l. ƒ  20-00-00
1. weduwe Joseph Sauve
2. Jan van Gog

- groes int Root - aan de Vondel   3 l. ƒ  70-00-00
1. de Aa
2. Goort Lomans

- groes in de Haseldonk 2╜ l. ƒ 100-00-00
1. Evert van Geffen
2. Mattijs van Bussel

- groes te Ostaden ƒ  30-00-00
1. Gerrit Brunas
2. Antoni Verberne

- groes int Linder 1 l. ƒ  40-00-00
1. Willem van Dijk

2. Huybert Joosten             
ƒ 405-00-00

De goederen zijn, voor het geheel, belast met:
- ƒ 4-00-0/jr. aan den Armen van Asten - in kap. ƒ 100-00-00
- ƒ 0-10-0/jr. aan de Kerk van Asten   - in kap. ƒ    12-10-00  

         ƒ            112-10-00
 ƒ 292-10-00

       1/3e deel is ƒ  97-10-00
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Nog ╝e deel in
- huis, hof en aangelag - in de Steege 1 l. ƒ  75-00-00

1. Joost Buckums
2. Jan Zeegers

- land de Beckers 1╜ l. ƒ  30-00-00
1. kn Goort Lomans
2. Jan Zeegers

- Keskesacker 3 l. ƒ  50-00-00
1. Peter Hoebergen
2. de weg

- de Meulenpatacker 1 l. ƒ  20-00-00
1. Joost Buckums
2. de pad

- de Langenacker 2╜ l. ƒ  50-0-00
1. Marten Zeegers
2. Hendrik Timmermans

- de voorste Speurikacker ╜ l. ƒ  10-00-00
1. kn Hendrik Berkers
2. Peter Hoeben

- den agtersten Speurikacker 2 l. ƒ  45-00-00
1. Dirk Loverbosch
2. Marten Zeegers

- den Hoogenacker 2 l. ƒ  40-00-00
1. Joost Buckums
2. Jan Zeegers

- de Logtenacker 1 l. ƒ  30-00-00
1. Willem van Dijk
2. Marcelis van Bussel

- den Hoppenacker 1 l. ƒ  25-00-00
1. weduwe Francis van den Boomen
2. weduwe Francis van de Vorst

- een dries - met een deel van de schuur daaropstaande - tot
    aan de "schuurheert" ƒ 140-00-00

1. Peter Hoebergen
2. Jan Zeegers

den Hoogendries 2 l. ƒ  70-00-00
1. Joost Buckums
2. weduwe Mattijs van Bussel

- groes de Karis 1 l. ƒ  35-00-00
1. Jan Zeegers
2. Cornelis Peeters

- groes het Zwartbroek 1 l. ƒ  30-00-00
1. Jan Timmermans
2. Joost Buckums

- het Liervelt 3 l. ƒ  75-00-00
1. Hendrik Timmermans
2. Willem Goris

- het Lankvelt 1 l. ƒ  30-00-00
1. Jan Peters
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- het Weyvelt 4 l. ƒ 110-00-00
1. Peter Driessen van Bussel

2. Jan Zeegers            
                   ƒ 1065-00-00

De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 5,-/jr. aan rentmeester de Kempenaar - in kap.         ƒ    125-00-00  
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         ƒ  940-00-00       
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                  ╝e deel hiervan is ƒ  235-00-00
Op 14-7-1783 heeft de overledene met zeven andere eigenaren 
nog verkocht:
- huis en hof, aan de Mart - en 
- een wortelveltje aan de Pastory 6 roeden       

Koopsom ƒ 305-00-00
     1/8e deel hiervan is ƒ     38-02-08    

         ƒ  370-12-08
20e penning is ƒ 18-10-10.

R 101 fol. 35vo 01-09-1783 5/7
- Tomas Coolen - g.m. Sovia Hendrik Hoefnagels,
- Lusia Hendrik Hoefnagels - weduwe Joseph Verhorssert - geass. met Adriaan,
  haar zoon, te Horst,
Zij verkopen aan Leendert Bots:
- 1/8e deel in huis en hof - aan de Markt geheel ╜ l.
- 1/8e deel in een wortelveltje aan de Pastory 6 roeden

Koopsom: ƒ 38-2-8

R 125 fol. 155 01-09-1783 6/7  
- Tomas Coolen - g.m. Souvia Hendrik Hoefnagels - en
- Lusia Hendrik Hoefnagels - weduwe Joseph Verhorssert - geass. met Hendricus
  Verhorssert, beiden wonende te Horst,
- Elisabet Zeegers - weduwe Willem Hendrik Hoefnagels - geass. met Jan Zeegers,
  haar broeder.
Zij geven te kennen dat vermits het overlijden van voorn. Willem Hoefnagels, 
zonder kind(eren) na te laten en "ab intestato" zijn nalatenschap is "verstor-
ven" op de comparanten.
Zij maken een accoord.

1e lot: Tomas Coolen
      - Lusia Hendrik Hoefnagels
Zij zullen hebben en behouden hetgene van de zijde van hun overleden broeder is
gekomen.
- 1/3e deel in een akker - aan de Pas 1╜ l.

1. Antoni Lomans
2. weduwe Mattijs van Bussel

- 1/3e deel in een akker - aan de Pas 1 l. 3 cops.
1. Arnoldus Hoefnagels
2. Wilhelmus Bruynen

- 1/3e deel in een akker - aan de Meulen 3 copse.
1. Gerrit Brunas
2. weduwe Antoni Fransen

- 1/3e deel in een akker - in de Becker 1 l. 1 cops.
1. Jan Zeegers  
2. de secretaris

- 1/3e deel in een akker - te Ostaden 1 l. 3 cops.
1. de secretaris
2. de weg

- 1/3e deel in een akker - aan de Pastory 1 l.
1. weduwe Joseph Sauve
2. Jan van Gog

- 1/3e deel in een groesveld - int Root 3 l.
1. de Aa
2. Goort Lomans

- 1/3e deel in een groesveld - in de Haseldonk 2╜ l.
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1. Evert van Geffen
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2. weduwe Mattijs van Bussel
- 1/3e deel in een groesveld - te Ostaden 1/3 van 1 l.

1. Gerrit Brunas
2. Antoni Verberne

- 1/3e deel in een groesveld - int Linder 1 l.
1. Willem van Dijk
2. Huybert Joosten

Belast met: ƒ 4-00-0/jr. aan ??
- ƒ 0-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.

- 1/8e deel van een huis, hof en wortelveld - gekomen van Joost Doensen - zoals 
hetzelfde in het geheel, op 30-6-1783, is verkocht.
- De kleren en het linnen van Willem Hoefnagels.
- ƒ 450,- te ontvangen uit de boedel, te betalen door Elisabet Zeegers.
Marge: 19-11-1783 - De ontvangers van het 1e lot hebben elk ƒ 225,- ontvangen.

2e lot: Elisabet Zeegers
- ╝e deel in huis, hof en aangelag - in de Steegen 1 l.

1. Joost Buckums
2. Jan Zeegers

- ╝e deel in een stuk land - de Beckers 1╜ l.
1. kn Goort Lomans
2. Jan Zeegers

- ╝e deel van den Keskesacker 3 l.
1. Peter Hoebergen
2. de weg

- ╝e deel van de Meulenpatacker 1 l.
1. Joost Buckums
2. de pad

- ╝e deel van de Langenacker 2╜ l.
1. Marten Zeegers
2. Hendrik Timmermans

- ╝e deel van de voorste Speurikacker ╜ l.
1. kn Hendrik Berkers
2. Peter Hoeben

- ╝e deel van de agterste Speurikacker 1 l.
1. Dirk Loverbosch
2. Marten Zeegers

- ╝e deel van den Hoogenacker 2 l.
1. Joost Buckums en Jan Zeegers

- ╝e deel van de Logtenacker 1 l.
1. Willem van Dijk
2. Marcelis van Bussel

- ╝e deel van - een dries en een deel van de schuur 3 l.
1. Peter Hoebergen
2. Jan Zeegers

- ╝e deel van den Hoogendries 2 l.
1. Joost Buckums
2. weduwe Mattijs van Bussel

- ╝e deel in een stuk groes - de Karis 1 l.
1. Jan Zeegers

2. Cornelis Peters
- ╝e deel van een groesveld - het Swartbroek 1 l.

1. Jan Timmermans
2. Joost Buckums

- ╝e deel van het Liervelt 3 l.
1. Hendrik Timmermans
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2. Willem Goris
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- ╝e deel van het Lankvelt 1 l.
1. Jan Peters

2. weduwe Willem van den Eerenbeemt
- ╝e deel van het Weyvelt 4 l.

1. Peter Driessen van Bussel
2. Jan Zeegers

Belast met: ƒ 5,-/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar
De roerende goederen blijft zij behouden doch betaald hiervoor aan de ontvan-
gers van het 1e lot - elk ƒ 225,-.

R 125 fol. 159 01-09-1783 7/7
- Tomas Coolen - g.m. Souvia Hendrik Hoefnagels,
- Lucia Hendrik Hoefnagels - weduwe Joseph Verhorssert - geass. met haar zoon,
  Hendricus Verhorssert, beiden te Horst.
Zij verdelen de nagelaten goederen, en aangekomen van hun ouders en broeder.

1e lot: Tomas
- groes de Haseldonk 2╜ l.

1. Evert van Geffen
2. weduwe Mattijs van Bussel

- groes te Ostaden 1 l.
1. Gerrit Brunas
2. Antoni Verberne

- land aan de Pas 1╜ l.
1. Antoni Lomans
2. weduwe Mattijs van Bussel

- land in de Becker 1 l. 1 cops.
1. de secretaris

2. Jan Zeegers  
- land te Ostaden 1 l. 3 copse.

1. de secretaris
2. de weg

- land aan de Pastory 1 l.
1. weduwe Joseph Sauve
2. Jan van Gog

Belast met: de helft van ƒ 4-00-0/jr. aan den Armen van Asten
- de helft van ƒ 0-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.

2e lot: Lucia
- land aan de Pas 1 l. 3 cops.

1. Arnoldus Hoefnagels
2. Wilhelmus Bruynen

- land aan de Meulen 3 copse
1. Gerrit Brunas
2. weduwe Antoni Fransen

- groes int Root - aan de Vondel 3 l.
1. Goort Lomans
2. de Aa

- groes int Linder 1 l.
1. Willem van Dijk
2. Huybert Joosten

Belast met: de helft van ƒ 4-00-0/jr. aan den Armen van asten.
- de helft van ƒ 0-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
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R 125 fol. 143 28-06-1783

- Jan Janse Timmermans,
- Tomas Jansen Timmermans,
- Francis Antoni Lomans - g.m. Maria Jansen Timmermans.
Kinderen en erven van Jan Timmermans - en Maria Tomas, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Tomas          
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 3 copse.

1. de straat
2. Peter Driessen van Bussel

- Joost Koolenacker 2 l.
1. Willem Aart Smits
2. Hendrik Tijs Haasen

- Fykenacker 3 copse.
1. Jan Coolen
2. Peter Driessen van Bussel e.a. 

- een acker nevens Michielsdries 2 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. weduwe Francis van den Boomen

- land 2 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. dit lot

- land op de Logten 3 copse.
1. Jan Francis Timmermans
2. weduwe Antoni Fransen

- land op de Logten 3 copse.
  (na aan de laatste akker van 2 l.)
- den Driehoekacker 1╜ l.

1. Wilhelmus Bruynen 
2. het straatje

- land in de Wolfsberg 1╜ l.
1. Gerrit Brunas
2. Jan Brunas

- groes het Stoerekempke 5 roeden
1. Peter van Bussel
2. Gerrit Brunas

- groes Michielsdries 2 l.
1. dit lot
2. Peter Driessen van Bussel e.a.

- Boonevelt - tegenover het huis 2 roeden
- groes den Haseldonk 2╜ l.

1. Pieter Troeyen
2. Joost van Hugten

- groes de Roetert 3 l.
1. Jan Meulendijks
2. Gerrit Kerkers

Belast met: ƒ 1-15-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 1-19-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.

Dit lot ontvangt ook de roerende goederen - zijnde het landbouwgereedschap,
paard, beesten enz.

2e lot: Jan
- al het "smitsgereetschap" met het ijzer, schuldboek enz.
- ƒ 430,-, uit te keren door het eerste lot.
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3e lot: Francis Antoni Lomans
- een bed met toebehoren,
- enig linnen,
- ƒ 550,-, uit te keren door het eerste lot.

R 25 fol. 58 30-06-1783

Den drost, aanlegger - contra - Hendrik van Helmond - en
    - Adriaan Hurkmans, beiden in de Wolfsberg,

       - Pieter Tijs Verhoeven - en
       - Willem Lomans, beiden op Heusden.

Op 31-5-l.l. zijn voorn. personen door Hendrik Halthausen, ondervorster en
schutter, bevonden - "torff te steeken int Harkeplagven".
Hetgeen bij Resolutie - d.d. 14-5-1768 - is toegelegd en verboden daar turf te
steken op een "peene" van ƒ 3,-.

R 25 fol. 58vo 30-06-1783

Omdat er klachten waren dat de sloot in de Venne, door hen, die daar een turf-
veld hebben, niet goed werd opengehouden is, op 25 juni, na aanmaning om e.e.a. 
in orde te maken, een visitatie gedaan.
De volgende personen zijn in gebreke gebleven:
- Pieter Tiele Coolen, aan den Dijk,
- weduwe Martinus van Hooff,
- weduwe Wilbert van Bussel,        
- weduwe Jan Paulus van Dijk,
- Ambrosius Bakens, in het Dorp,
- weduwe Jan Paulus van Dijk,
- Willem Daandel Coolen.
Zij hebben ieder een "breuk" bekomen van ƒ 1,-. 
Op 16 dezer is Willem Daandel Coolen bevonden eerst "vlicke te steecken en kort 
daarna nog int mayen van hey, op Heusden, agter de Nieuwe Erve".
Volgens art. 23 wordt hij beboet met ƒ 4-10-0.

R 30 fol. 174vo 07-07-1783

Godefridus SauvΘ, chirurgijn, heeft t.h.v. Jan Lomans, op Heusden, een dood 
kind gevisiteerd, zijnde Paulus Arnoldus Verschuure, 12 jaar en wonende te 
Someren.
Dit kind woonde als schaapsherder bij Willem Coolen, op Heusden, en is gister-
middag met de schapen op de hei geweest.
De schapen zijn gisteravond thuis gekomen, doch de jongen niet.
Gisteravond ie er naar gezocht en deze morgen weer door voorn. Willem Coolen,
IJsbout Hendriks en Johannes Lomans, als buren.
De jongen is gevonden in een leeg geturfde kuil alwaar hij onder de modder lag.
Er zijn geen uiterlijke tekenen van kwetsuren gevonden en alles wijst op een 
dood door verdrinking.

R 101 fol. 27 14-07-1783 1/6

Jan Willem Coolen, in het Dorp, vermangelt aan Willem Reynders, in het Dorp:
- huis, of voorste gedeelte daarvan, met de hof - in het Dorp 1 cops. 
  Bewoner: Nicolaas van Stiphout.

1. de straat
 2-3. weduwe Philip de Laat

4. Willem van Dijk
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- land de oude Hoffstad 1 cops.
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1. Jan Slaats
2. erven Joost Verberne
3. Tomas Bakers
4. de weg

Koopsom: ƒ 320,-.

R 101 fol. 28 14-07-1783 2/6
Willem Reynders vermangelt aan Jan Willem Coolen:
- de helft van huis en hof - in het Dorp

 1-3. de straat
2. Wilbert Cornelisse
4. Reynder Cornelisse c.s.

- de helft van de Meulenacker ╜ l.
1. weduwe Jan Sauve
2. Goort Lomans

- de helft van het Stegensvelt 1╜ l.
1. Joost Buckums
2. Jan Zeegers

- de helft van een huisplaats - in de Steege 1 cops.
1. de straat
2. Willem Zeegers

Belast met: de helft van ƒ 0-8-12/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 360,-.

R 101 fol. 29 14-07-1783 3/6
Reynder Cornelis met zijn kinderen, Philip, Jan, Willem en Peternel verkoopt
aan Jan Willem Coolen:
- een half huis, te weten keuken of heert met de neere of stal en hof - in 
  het Dorp 1 l.

 1-3. uitschietende op de straat
2. Wilbert Cornelisse
4. de koper

- de helft van de Meulenacker ╜ l.
1. weduwe Jan Sauve 
2. Goort Lomans

- de helft van het Stegensvelt 1╜ l.
1. Joost Buckums
2. Jan Zeegers

- de helft van een huisplaats of hofstee - in de Steege 1 cops.
1. de straat
2. Willem Zeegers

Belast met: de helft van ƒ 0-8-12/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 240,-.

R 101 fol. 30 14-07-1783 4/6
Jan Willem Coolen verkoopt aan Wilbert Cornelisse:
- huis of camer met de hof - in het Dorp ╜ l.

1. de straat
2. Pieter Verberne
3. weduwe Francis van Hoek
4. Peter Smits

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 8-3-1780.
Koopsom: ƒ 280,-.

R 101 fol. 30vo 14-07-1783 5/6
Wilbert Cornelisse verkoopt aan Jan Willem Coolen:
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- land den Bergacker 1╜ l.
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1. de koper
2. Hendrien Verberne

 3-4. de wegen
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 7-5-1783.

Koopsom: ƒ 150,-.

R 125 fol. 145vo 02-08-1783 6/6
Schepenen van Asten zijn ter instantie van Jan Willem Coolen geweest t.h.v.
Jan Reynders en aan Jan Willem Coolen toebehorende - transport d.d. 14-7-1783 - 
welke bewoner de nodige reparatie verzocht.
Alvorens de reparatie te verrichten heeft de eigenaar ons verzocht om deze wo-
ning te visiteren.
Geassisteerd met Pieter Klomp, timmerman, hebben wij zulks gedaan en bevonden
o.a.:
- het dak boven de keuken en neere is van weerszijde van de worm gezakt.
- aan de hoek van de schuur "eenig opscheuten mede afgesakt" en het dak is 
  open.
- diverse deuren te repareren of te vernieuwen.
- een putkist om de waterput te maken.
Deze reparaties moeten uitgevoerd worden zodat de bewoner geen schade heeft. 

R147 14-07-1783

- Willem Slaats - voor zichzelf - en
- Peter van Hugten en Arnoldus Zeegers, als voogden over Hendrien en Peter, 
  onm. kn. van Peter Roymans - verkopen "den oogst te velde" op de landerijen
  van den overledene Peter Roymans - o.a.:
  - op den Hulsacker - rogge ƒ 10-15-0
  - h den Hoeckacker - rogge ƒ 12-10-0
  - op den Espenacker ƒ 12-15-0

Bruto opbrengst: ƒ 163,-
Netto          - ƒ 151,-. 

  
R 32 fol. 78vo 07-08-1783 1/   

Jan Cornelisse is aangesteld tot toeziende voogd, om samen met zijn zuster, Ma-
ria Cornelisse - weduwe Antoni Claase van der Heyde - voor de drie onm. kinde-
ren m.n. Maria, Peternel en Nicolaas.
E.e.a. om de scheiding en deling van de grootouderlijke goederen te regelen.

R 125 fol. 149 20-08-1783 2/5
- Jan Cornelissen, 
- Wilbert Cornelissen,
- Maria Cornelissen - weduwe Antoni van der Heyden,
- Dirk Leenders - g.g.m. Jennemie Cornelis Peters - waarbij ΘΘn kind m.n. Jo-
  hanna.
Kinderen en kindskinderen van Cornelis Peters - en Peternel van Lijssel, beiden
overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e (blinde) lot: Jan Cornelis
- het oude huis, stal, hof en de helft (middendoor) van het aangelag 

3 l. 1 cops.
1. Peter Vermeulen
2. het 2e lot
3. de weg
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4. Wilhelmus Bruynen
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- het Hoyvelt 2 l.
1. Peter Vermeulen
2. het Broek
3. kn Goort Lomans
4. kn Hendrik Berkers  

- den Meulenacker 1 l. 7 r.
1. kn Goort Lomans
2. Peter Vermeulen

 3-4. de weg
Verponding: ƒ 2-17-06/jr.
Bede - ƒ 1-03-14/jr.
Belast met de helft van 2/3e deel van ƒ 5,-/jr. aan den Armen van Asten.

2e (blinde) lot: Maria Cornelissen
- het nieuwe huis, schuur, schop en de helft (middendoor) van het aangelag

3 l. 1 cops.
1. het 1e lot
2. Peter Vermeulen
3. kn Hendrik Berkers
4. de weg

- land den Hengst 1 l.
1. Peter Vermeulen
2. de weg
3. weduwe Willem Hoefnagels
4. kn Jan Jelissen

- groes de Karis 2╜ l.
1. weduwe Willem Hoefnagels

2. kn Hendrik Berkers
Verponding: ƒ 2-17-06/jr.
Bede - ƒ 1-03-14/jr.
Belast met: de helft van 2/3e deel van ƒ 5,-/jr. aan den Armen van Asten.

3e (blinde) lot: Wilbert Cornelissen
- huis en hof - te Ommel ╜ l.

1. de straat
 2-3. weduwe Wilbert Wilbers

4. Gerrit Evers
- den Berg ╜ l.

1. Weduwe Wilbert Wilbers
2. Mattijs Muyen
3. de weg

4. Tomas Coolen
Uit de boedel nog te ontvangen - ƒ 75,-.

4e (blinde) lot: Johanna Dirk Linders
- ƒ 325,-.

R 28 fol. 116vo 10-11-1783 3/5 Ook: R 33 - 52 - 10-11-1783.
Gezien het request van Jan Cornelissen - als toeziend voogd, met zijn zuster,
Maria Cornelissen - weduwe Antoni Claasse van der Heyden over de drie onm. kn.
m.n. Maria, Petronella en Nicolaas.
Van deze kinderen is vorig jaar de grootmoeder van vaderszijde overleden en 
heeft nagelaten:
- een huis met zijn landerijen - te Ostappen 40 l.
Welke haar weer waren aangekomen, voor de helft, van haar tweede man, Andries
Peter Driessen - die deze had aangekocht toen hij nog ongetrouwd was.
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Zij had van haar eerste man twee kinderen en geen vaste goederen m.n.: 
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- Antoni, vader van de drie voorn. kinderen - en 
- Dora, nu in huwelijk hebbende Willem Slegers
En van dit tweede huwelijk door Andries Peter Driessen verwekt en nog in leven
drie kinderen m.n.:
- Peter, Nicolaas en Maria - g.m. Joost Koppens.
De goederen zijn verstorven - voor een helft op de voors. vijf kinderen, zowel
v≤≤r- als nß-kinderen.
En de andere helft op de drie nß-kinderen.
De vaste goederen kunnen niet in tien delen worden gedeeld en niet allen zijn 
genegen om samen te verkopen.
Om die reden is hen aangeraden geworden om ze geheel, onverdeeld, te verkopen 
aan Peter Dries Peters voor ƒ 1050,-.
Dus voor de drie kinderen van Antoni Verheyen - voor hun 1/10e deel - ƒ 105,-.
Voor Willem Slegers ook ƒ 105,-.
En voor de drie andere nß-kinderen ieder ƒ 280,-.
Zij vragen toestemming.
Naschrift: "Fiat". 

R 101 fol. 43vo 22-11-1783 4/5
- Maria Cornelissen - weduwe Antoni Claasse Verheyden - en haar drie onm. kn.
  Maria, Petronella en Nicolaas (1/10e deel),
- Willem Slegers - g.m. Dora Claasen van der Heyden (1/10e deel), 
- Nicolaas Driessen (1/10e deel),
- Joost Koppens - g.m. Maria Peter Driessen (1/10e deel).
Zij verkopen de goederen, (5/10e deel) gekomen van de grootmoeder der drie 
onm. kinderen, aan Peter Dries Peters, die reeds 5/10e deel bezit in:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - te Ostappen 2 l.

1. Dirk Jan Wilbers
2. de gemeente

- de Grootacker 7 l.
 1-2. Dirk Jan Wilbers

- Nieuwe Erve 3 l.
1. de gemeente
2. Antoni Roymans

- de Rayacker 6 l.
 1-2. Dirk Jan Wilbers 

- groes het Binnevelt 14 l.
1. Hendrik Haase

2. Dirk Jan Wilbers
- den agterste Dries 2 l.

 1-2. Dirk Jan Wilbers
- groes den Esch 1╜ l.

1. Dirk Jan Wilbers
2. kn Peter van Haandel, te Deurne

- groes de Hoffstad 2 l.
1. de Aa
2. Dirk Jan Wilbers

- groes de Neerenbeemt 1 l.
1. Lambert Verheyen
2. Antoni Roymans

- groes dat Bosvelt te Ostappen 1╜ l.
1. Dirk Jan Wilbers

De goederen worden bewoond en gebruikt door de koper, Peter Dries Peters.
Koopsom: ƒ 770,-. 

R 101 fol. 46 26-11-1783 5/5

236



Peter Dries Peters, op Ostappen, is schuldig aan Hendrik Vinken, op Ostappen:
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- ƒ 500,- α 3%.
Marge: 21-9-1799 gelost. 

R 125 fol. 146vo 20-08-1783  

- Jan Francis Lomans - en
- Helena Lomans - weduwe Mattijs Kuypers - geass. met haar broeder, Willem 
  Lomans, wonende op Heusden.
Zij geven te kennen dat de eerste comparant met Mattijs Kuypers, ieder voor de
helft, hebben bezeten de nagenoemde vaste goederen - die al wel opgedeeld zijn 
- doch waarvan geen schriftelijke scheiding en deling is opgemaakt.
De goederen van Mattijs Kuypers zijn bij zijn overlijden "verstorven" op:
- de kinderen van hem - en zijn eerste vrouw, Jenneke Lomans - en op
- zijn tweede vrouw, Helena Lomans.
Ter voorkoming van disputen en onenigheden wordt de deling op schrift gesteld.

1e lot: Jan Francis Lomans
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 1╜ l.

1. Dirk Peter Martens
2. Hendrik Eysbouts 

- de helft van de Willemsacker de helft is ╜ l.
1. Philips van Hugten    
2. het 2e lot

- den Eykacker 1╜ l.
1. Mattijs Verreyt
2. Philips van Hugten

- de helft van den Heyacker de helft is 1 l.
1. Willem Coolen
2. het 2e lot

  hierbij hoort de gehele weg aan het einde van dit perceel gelegen.
- de helft in de Reybeemt de helft is 1 l. 1 cops.

1. Martinus Slaats
2. de secretaris

- de helft van het A-veltje de helft is 1 l.
1. Antoni van Bussel
2. het 2e lot

- de helft van een groesveld - de Schilmeer 2 l.
1. de Heren van Asten
2. het 2e lot

- de helft van een akker - aan den Eekelhoff de helft is 3 copse.
1. het 2e lot

- 2 l. land van de Nieuwe Camp en Hoydries 2 l.
1. Philips van Hugten
2. het 2e lot

- de helft in de Schilmeer off Heytvelt de helft is 3 l.
1. Hendrik Eysbouts
2. het 2e lot

- de helft van de Nieuwe Erve
1. Johannes Martens
2. het 2e lot

Belast met: de helft van ƒ 8-10-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kem-
penaar.

2e lot: Helena Lomans - en haar kinderen
- huis, hof en aangelag 1 l. 30 r.

1. Willem Coolen
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2. Johan Lomans en Peter van Bussel
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- de helft van Willemkesacker de helft is ╜ l.
1. Jan Bruystens
2. Johannes Francis Lomans

- de helft van een Heyacker ╜ l.
1. Willem Coolen
2. Johannes Lomans

 hierbij hoort de gehele weg aan het einde van het perceel gelegen.
- land het Buske 1╜ l.

1. Willem Coolen
2. Mattijs Verreyt

- land de Stapacker 1 l.
1. Hendrik Eysbouts
2. de straat

- de helft van de Reybeemt de helft is 5 cops.
1. de secretaris

2. Dirk Claus
- de helft van het A-veltje de helft is 1 l.

1. Peter Martens
2. het 2e lot

- de helft van de Schilmeer de helft is 2 l.
1. de Heren van Asten
2. het 2e lot

- groes aan den Eekelhoff ╜ l.
1. Willem Coolen
2. Johannes Lomans

- het Eeuzel 1╜ l.
1. Jan Bruystens
2. het straatje

- de helft van een akker - aan den Eekelhoff de helft is 3 cops.
1. Peter van Bussel
2. Johannes Lomans

- de helft van de Nieuwe Camp en Hoydries de helft is 2 l.
1. Willem Coolen
2. Johannes Lomans

- de helft van de Schilmeer de helft is 3 l.
1. Johannes Lomans
2. de vorige Schilmeer

- de helft van de Nieuwe Erve de helft is 2 l.
1. Jan Lomans
2. de gemeente

Belast met: de helft van ƒ 8-10-0/jr. aan het Gemene Land - de andere helft is 
voor het 1e lot.

R 125 fol. 151vo 30-08-1783 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Gerrit Jacobs Verberne - weduwnaar Maria
Jan Hikspoor, in de Steege - t.b.v. Jan, Jennemie en Johanna, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Elisabet Jan Smets, j.d.

Onroerende goederen
- huis, schuur, stal, hof en aangelag met een akker daaraan

samen 5 l.
1. het straatje
2. de gemeente

- Lijnenacker 2 l.
 1-2. Gerrit Jacobs Verberne

- groes den Pootbeemt 2 l.
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1. Francis van Bussel
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2. Gerrit Brunas
- den Meulendijkseacker 2╜ l.

1. kn Leendert Lamberts
- den Lottenacker 2 l.

1. Gerrit Jacobs Verberne 
- Teuniskeacker 3 cops.

 1-2. Willem Hoebergen 
- land/groes Persvelt 9 l.

1. Willem Hoebergen
- den agtersten Acker 4 l.

1. Jenneke en Maria Kels
2. Willem Hoebergen

- hooiveld het Natvelt 2╜ l.
1. Willem Hoebergen
2. Jenneke en Maria Kels

- Stegensvelt 2 l.
1. Hendrik Verreyt
2. Peter Verreyt

- de Engelsebeemt 6 l.
1. Jenneke en Maria Kels
2. Arnoldus Zeegers 

- land de vijff Copse 5 l.
1. Gerrit Jacobs Verberne
2. kn Dirk Lambers

- den Hoekacker 2 l.
1. kn Dirk Lambers

- het Stegensvelt 1╜ l.
1. Willem Hoebergen
2. weduwe Francis Berkers

Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan rentmeester Kempenaar.
Roerende goederen

De inventarisant heeft altijd bij zijn schoonmoeder ingewoond en daarom geen 
eigen goederen.

Tegoeden
- van een verkoop gedaan door Cornelis Hikspoor aan 
  Jan Brunas heeft de inventarisant nog te goed ƒ 400,-

Schulden
- aan Antoni Timmermans, wegens de aankoop van zijn vaste
  goederen - schepenobligatie - Asten - d.d. 19-2-1780 ƒ 500,-
- aan zijn broeder Francis Verberne, te Woensel ƒ 300,-

R 125 fol. 154 30-08-1783 2/2
- Gerrit Jacobs Verberne - weduwnaar Maria Jan Hikspoors - bruidegom - ter 
  eenre - en
- Elisabet Jan Smets, j.d. - bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten.
- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) na
  te laten uit dit huwelijk, dan zal de bruidegom aan haar naaste vrienden 
moeten uitkeren  - ƒ 300,- het overige blijft voor hem. 
- Als de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden, ook zonder kinderen na te 
laten uit dit huwelijk, dan zal zij uit de boedel hebben - ƒ 600,- en zal al
  het verdere blijven aan haar man.
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R 125 fol. 161 23-09-1783 1/3

- Elisabet Zeegers - weduwe Willem Hoefnagels - geass. met Jan Zeegers, haar
  broeder - en 
- Willem Zeegers.
Zij bezitten samen nog:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in de Steegen.
Hen aangekomen van hun ouders - deling - d.d. 22-12-1778.
Zij verdelen deze goederen.

1e lot: Elisabet
- huis, hof en aangelag, waar zij woont 1 l.

1. Joost Buckums
2. Jan Zeegers

- den Keskesacker 3 l.
1. Willem Zeegers 
2. de weg

- de Meulenpatacker 1 l.
1. Joost Buckums
2. de pad

- de Langenacker 2╜ l.
1. Marten Zeegers
2. Hendrik Timmermans

- Peer Koolenacker 1 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. Jan Zeegers

- den Hoogendries 2 l.
1. Joost Buckums
2. weduwe Mattijs van Bussel

- groes de Karis 1 l.
1. Jan Zeegers
2. kn Cornelis Peters

- groes het Swartbroek 1 l.
1. Jan Timmermans
2. Joost Buckums

- het Lankvelt 1 l.
1. Jan Peters
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- het achterste deel van - het Weyvelt 2 l. 
1. weduwe Francis van de Vorst

2. Peter Driessen van Bussel
3. Willem Zeegers

Belast met: de elft van ƒ 5,-/jr. aan rentmeester de Kempenaar.

2e lot: Willem
- land de Beckers 1 l.

1. kn Goort Lomans
2. Jan Zeegers

- de voorste Speurikacker ╜ l.
1. kn Hendrik Berkers
2. Willem Zeegers

- de agterste Speurikacker 1 l.
1. Joost Buckums
2. Jan Zeegers

- den Hoogenacker 2 l.
1. Joost Buckums
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2. Jan Zeegers
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- den Logtenacker 1 l.
1. Willem van Dijk

2. Marcelis van Bussel
- den Hoppenacker 1 l.

1. weduwe Francis van den Boomen
2. Francis van de Vorst

- een dries - met een deel van de schuur daaropstaande 3 l.
1. Willem Zeegers
2. Jan Zeegers

- het Liervelt 3 l.
1. Hendrik Timmermans
2. Willem Goris

- het Weyvelt hiervan 2 l.
1. Willem Zeegers
2. Elisabet Zeegers
3. Jan Zeegers
4. Willem Goris

Belast met: de helft van ƒ 5,-/jr. aan rentmeester de Kempenaar.

R 101 fol. 36vo 27-09-1783 2/3
Willem Zeegers, in de Steegen, verkoopt aan Jan Zeegers, zijn broeder:
- een schuur (staande aan de schuur van de verkoper)
- land de Beckers 1╜ l.

1. kn Goort Lomans 
2. Jan Zeegers

- de voorste Speurickacker 1╜ l.
1. kn Hendrik Berkers
2. de verkoper

- den Logtenacker 1 l.
1. Willem van Dijk
2. Marcelis van Bussel

- het Liervelt 3 l.
1. Hendrik Timmermans
2. Willem Goris

- een Weyvelt 2 l.
1. de verkoper
2. weduwe Willem Hoefnagels
3. de koper
4. Willem Goris

Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan het Gemene Land in een rente van ƒ 5,-/jr. samen 
              met Elisabet Zeegers - weduwe Willem Hoefnagels, deze

 betaald ƒ 2-10-0/jr. en Marten Zeegers - ƒ 1-5-0./jr.
Koopsom: ƒ 112-10-0 α 3╜.

Marge: 12-1-1791 gelost.

R 101 fol. 38 27-09-1783 3/3
Willem Zeegers verkoopt aan Marten Zeegers, zijn broeder:
- den agtersten Speurickacker 1 l.

1. Joost Buckums
2. Jan Aarts

- den Hoogenacker 2 l.
1. Joost Buckums
2. Jan Zeegers

- den Hoppenacker 1 l.
1. weduwe Jan Francis van den Boomen
2. weduwe Francis van de Vorst
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- een dries 3 l.

246



1. Jan Zeegers
2. de verkoper zijn vrouw
3. Marcelis van Bussel 

Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan het Gemene Land in een rente van ƒ 5,-/jr. samen 
 met Elisabet Zeegers, die ƒ 2-10-0/jr. betaald en Jan
 Zeegers - ƒ 1-5-0/jr.

Koopsom: ƒ 112-10-0 α 3╜%.
Marge: 12-1-1791 gelost.

R 101 fol. 39vo 07-10-1793

Paulus Verberne verkoopt aan Arnoldus Gragtmans:
- een half huis met schuur en hof - in het Dorp ╜ l.

1. Wilhelmus van Riet   
2. Willem van Dijk
3. de straat
4. weduwe Francis van Hout

Koopsom: ƒ 140,-
Waarvan ƒ 40,- contant en ƒ 100,- op 4-8-1784 om daarmee af te lossen een obli-
gatie van ƒ 100,- t.l.v. Paulus Verberne en t.b.v. Joost Voermans - d.d. 
4-8-1774.
Marge: 4-8-1784 gelost.

R 101 fol. 40vo 08-10-1783

Francis Verberne is schuldig aan Gerrit Nooten, te Helmond - ƒ 200,- α 3╜%.
Marge: 22-5-1807 - gelost aan Gerrit Beyers als legataris van de nalatenschap
                   van Gerrit Nooten.

R 125 fol. 163vo 09-10-1783

Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Jan Willem van Nouhuys, te St.
Oedenrode, collecteur van de landsverponding en beden, 1780 en 1781, in arrest:
- 2/5e deel der vasten goederen t.n.v. Joost van Rest - tot 
  verhaal van ƒ  2-14-02     
- Idem van - weduwe Goort Jan Canters ƒ 17-05-04
- Idem van - Gerrit Verberne ƒ  3-08-00

R 25 fol. 62 17-10-1783

Den drost, aanlegger - contra Tomas Hendriks, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig wegens achterstallige verponding, 1769,
en van een deling ƒ 8-03-00 

Idem, aanlegger - contra - Evert van Geffen, gedaagde. 
Gedaagde is nog schuldig, wegens  gekocht vlas op de koopdag 
van weduwe Jan Broens - d.d. 13-12-1781 ƒ 5-13-0 

R 101 fol. 41vo 28-10-1783

- Jan Wouter van den Nieuwenhuysen - g.m. Elisabet Willem de Groot, te Oor-
  schot,
- Jan Willem de Groot
- Jenneke Wouter de Groot.
Zij verkopen aan Pieter Verhoeven, op Heusden:
- huis, schuur, stal en aangelag - bewoond door Jan Aart Tielen 1 l.
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1. Peter Boumans
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2. Jan van den Eynden
3. de gemeente

- akkerke den Hoydries 2 copse.
1. het Beemtstraatje
2. Goort Slaats

- de voorste Heycampacker 1 l.
1. Peter Slaats
2. Goort Slaats

- een zijlke van de corte Ackers 2 copse.
1. Goort Slaats
2. Peter Boumans

- een akkertje van den ouden Dries 3 copse.
1. Peter Boumans
2. Hendrik van den Eynden

- groes den agtersten Brant 1╜ l.
1. Willem Slaats

2. het Huis van Asten
- groes het kleyn Weertje 2 l.

1. kn Hendrik van de Goor  
2. Hendrik van Helmond

Belast met: 1/3e deel van ƒ 175,- α 3╜% aan den Armen van Asten - 
            d.d. 27-9-1742 - zijnde voor dit 1/3e deel ƒ 2-0-8/jr. of ƒ 58-6-12.

- 1/3e deel van 1-7-0/jr. aan het gemene Land.
- ƒ 0-2-0/jr. in een meerdere rente aan het Huis van Asten.

Verkopers aangekomen van hun grootvader, Wouter de Groot - deling - d.d. 
23-12-2762.

Koopsom:ƒ 200,-.

R 25 fol. 64 01-12-1783

Den drost, rentmeester van de Heren van Asten, aanlegger - contra - Jan Antoni
Bouman, gedaagde.

Gedaagde is nog schuldig wegens een acte van leenverheffing - d.d. 7-8-1783.
ƒ 7-16-0.

Idem aanlegger - contra - Johannes Martens, op Heusden, gedaagde.
Gedaagde is ƒ 8,- schuldig van twee jaar intrest van twee obligaties - 
d.d. 12-11-1781.

R 149 06-12-1783

Willem Coolen, in de Steegen, verkoopt "gereede haavelijke en erffhaavelijke 
goederen" o.a.:
- een trek-os ƒ 28,-
- twee koeien ƒ 48,-
- twee karren ƒ  8,-
- veel kleinigheden

Opbrengst: ƒ 155,-.

R 125 fol. 168 11-12-1783

- Gerrit Kerkers,
- Peter Kerkers - en
- Jan Kerkers.
Kinderen en erven van Joost Kerkers - en Maria van de Vorst, beiden overleden,
gewoond hebbende op de hoeve de Polder.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
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1e lot: Gerrit   
- al de roerende goederen
- land de Loverbosch 1 l.
- land daarnaast gelegen 1 l.

1. Willem Jansen
2. Peter van Bussel

2e lot: Peter
- de goederen op Voordeldonk - zijnde huis nr. 38, hof, aangelag, stal en 
  schuur 1 l.

1. Gerrit Zeegers
2. weduwe Marten Vermeulen
3 de gemeente en de straat

- land de Warandacker 7 l.
 1-2. Gerrit Zeegers 

3. de straat
4. kn Philip van Hout

- land den Bunger 1 l.
1. Wilbert Jansen
2. Huybert van Bussel
3. de straat
4. Gerrit Kerkers

- land den Berg 3 l.
1. Huybert van Bussel
2. de Berg
3. Hendrik Stevens
4. de straat

- land de Groese 3 l.
1. weduwe Peter Berkers
voorts - weduwe Peter van Maris

- groes het Hoyvelt 3 l.
 1-3. Gerrit Zeegers  

2. Hendrik Stevens
4. het volgende lot

- groes het Biesvelt 4 l.
1. Gerrit Zeegers
2. Gerrit Kerkers
3. Tomas Timmermans

- groes het hoog Euzel 3 l.
1. Peter van Bussel
2. kn Hendrik Coolen

- groesbeemt 4 l.
1. Gerrit Zeegers
2. Francis van Bussel

Belast met: ƒ 0-2-8/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
Marge: 10-12-1789 gelost.

3e lot: Jan
-  huis  nr.  14,  schuur,  stal,  hof  en  aangelag  -  aan  het  Rinkvelt,  op 
Voordeldonk,   8 l.

1. Mattijs Bollen
2. Jan van Hugten

 3-4. de straat
- de Rinkveltsacker 3 l.

1. Goort Kuypers
2. Jan van Hugten
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3. weduwe Marten Vermeulen
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4. de straat
- land den eersten Acker 6 l.

1. Jan van Hugten
2. Pieter Martens
3. Goort Kuypers
4. Mattijs Bollen

- groes het Hoyvelt 2╜ l.
1. Jan van Hugten
2. Peter Coolen
3. weduwe Marten Vermeulen en

      de Heer van Vlierden
- den Schapendries 1╜ l.

1. Jan van Hugten
2. de gemeente
3. Willem Lomans

- groes de Weere 1╜ l.
1. Francis van Bussel
2. Jan van Hugten
3. de Aa
4. Willem Lomans

- groes de eerste Weere 2╜ l.
1. Jan van Hugten

2. het Bottelsvelt
3. de Aa
4. Willem Lomans

R 101 fol. 48 24-12-1783

Peter Troeyen, in het Dorp, is schuldig aan Goort Verberne, te Someren:
- ƒ 300,- α 4%.
Borg: Joost van Hugten en Peter Klomp.
Marge: 12-12-1800 gelost.

R 101 fol. 49 24-12-1783

Willem van den Eventuyn verkoopt aan Arnoldus Jan Muyen ╝e deel onverdeeld in:
- huiske en hof - in het Bergslant geheel ╜ l.

1. kn Goort Lomans en Arnoldus Gragtmans
2. Joost Hoebergen

- een akker daaraan ╝e deel is 1 l.
1. Peter Jelisse

2. weduwe Antoni Amijs
Koopsom: ƒ 39-10-0.

R 32 fol. 79 31-12-1783

Peter Smits en Willem Berkers worden aangesteld als borgemeesters over 1784.
Tot setters worden benoemd: Antoni Verhees en Jan Stevens.
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R 125 fol. 170vo 06-01-1784 1/10

- Pieter Paulusse - g.m. Maria Mattijs Muyen, aan den Ommelschen Bosch,
- Reynder Mattijs Muyen, in het Dorp,
- Antoni en Arnoldus, meerderj. zonen van Jan Mattijs Muyen,
- Andries Timmermans en Martinus Stevens - wettelijke voogden - d.d. 10-11-1783 
  over de verdere onm. kinderen van Jan Mattijs Muyen m.n. Hendrik, Willem,
  Maria en Johanna.
Kinderen en kindskinderen van Mattijs Muyen - en Maria Goort Martens, beiden 
overleden, gewoond hebbende te Ommel.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Reynder
- huis, hof en stal - in het Dorp ╜ l.

1. weduwe Antoni Verreyt
2. kn Aalbert Verheyden
3. de straat
4. Willem Verberne

- land de Pastory 1 l.
1. weduwe Aalbert Verheyen
2. Jan Verberne, te Someren

- land tusschen het Dorp en de Moolen 2 l.
1. Gerrit Verberne
2. weduwe Antoni Fransen   

- land in het Bergsland 2╜ l.
1. Arnoldus van gerwen
2. de weg

- de Ligten Banckacker 1 l.
1. Gerrit Brunas
2. de weg

- een hofstad te Ostaden 4 l.
1. Antoni van Bree
2. Teunis Driessen
3. het straatje

- hooibeemd in het Rood 2╜ l.
1. Jan Smits
2. weduwe Jan Tijssen
3. den Dijk
4. weduwe Joseph Sauve

- een huis en hof - aan de Kerk - in het Dorp ╜ l.
1. een straatje
2. kn Jan Ture Lomans
3. de straat

4. Antoni Lomans
- groes aan het Slootje - te Ostaden 2╜ l.

1. Tomas Coolen
2. Pieter Lomans
3. Antoni Verhees
4. de weg

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
De ontvanger van dit lot zal ter egalisatie uitkeren - ƒ 150,- ter betaling
van de schulden op de nalatenschap staande.

2e lot: Pieter Paulusse - en
      - de zes kinderen van Jan Mattijs Muyen - ieder voor de helft.
- huis, hof en aangelag, te Ommel 5╜ l.
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1. weduwe Wilbert Wilbers
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2. Jan Martinus Martens
   3. het Broek

4. de straat
- land den Kruysweg 5╜ l.

1. Tomas Coolen
2. Johannes Martens

 3-4. de straat
- land de Venne 1 l. 1 cops.

1. Jan Martinus Martens
2. Wilhelmus Bruynen
3. de weg
4. het volgende perceel

- de hooge Looacker 1╜ l.
1. Jan Martinus Martens
2. weduwe Francis van de Vorst
3. de Looacker
4. de Venacker

- groes/land de Hoffstad 4 l.
1. kn Joost van Wetten
2. kn Willem Roefs
3. weduwe Francis van de Vorst
4. de straat

- groes de Nieuwe Erve 1╜ l.
1. het Broek
2. kn Willem Roefs
3. Joost Verduyseldonk
4. het Broek

- groes het Drieske 1 l.
1. Willem Cornelis
2. Johannes Martens
3. de straat
4. de vorige akker

- land de Loo 1 l.
1. Johannes Martens
2. kn Joost van Wetten

3. de hooge Looacker
- de Kolkacker 1 l.

1. Gerrit Evers
2. Nol Zeegers

3. Johannes Slaats  
4. de pad

- land de Wittert 3 l.
1. Willem Goris
2. Mattijs Smits
3. Goort Loomans
4. de straat

- land het Kempke 1╜ l.
1. weduwe Jan Keyzers
2. Tomas Coolen
3. het straatje
4. de hei

- groes den Broekdries 3 l.
 1-2. Jan van Dijk 

3. weduwe Wilbert Wilbers
4. de straat

- Nieuwe Erve 3 l. 25 r.
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1. Hendrik Verhees
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            2-3-4. de gemeente
Belast met: ƒ 0-5-8/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.

- ƒ 0-2-6/jr. aan de Heren van Asten.

R 101 fol. 49vo 13-01-1784 2/10 Ook: R 165 - 13-1-1784.
Marcelis Koppens, aan den Ommelschen Bosch, verkoopt aan Reynder Mattijs Muyen,
in het Dorp:
- huis, stal, hof en aangelag - aan den Ommelschen Bosch 1 l.

1. Peter van der Laak
2. de weg 
3. Huybert van der Laak
4. de straat

- de Meeracker 3 l.
1. weduwe Marcelis Neerven
2. weduwe Joseph Sauve

 3-4. de wegen
- de Grootenacker 10 l.

1. Wilhelmus Bruynen
2. Cotshausen
3. de weg
4. de gemeente

- de Willigenacker 2╜ l.
 1-2. Jan van den Eynden

3. de hei
- groes Jan Knegtsdries 2 l.
  (groes aant huis)

1. Peter van de Laak
2. den Dijk
3. weduwe Marcelis Neerven
4. de straat

- groes/land Huypkeslant 3 l.
 1-3. weduwe Jan Sauve

2. Cotshausen
4. het Weyvelt

- het Weyvelt 5 l.
1. Cotshausen
2. Peter van der Laak
3. de Aa
4. de Donk

- groes de Mortel 1╜ l.
1. Peter van de Laak
2. Jan van Dijk  

 3-4. de koper
- het Vierkantvelt 2 l.

1. Huybert van der Laak
2. weduwe Marcelis Neerven
3. kn Wilbert Meulendijks

- groes het Mortelke 1 l.
1. weduwe Jan Sauve
2. weduwe Marcelis Neerven
3. de weg

- groes de Kolk `g4 l.
 1-3. Peter van der Laak

2. Arnoldus Zeegers 
4. den Bosserdijk

- groes de agterste Donk off Teuniskesvelt 2 l.
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1. Wilhelmus Bruynen
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2. weduwe Jan Keysers
3. Jan van der Linden
4. den Busserdijk

- Huybertsvelt 3 l.
 1-3. weduwe Marcelis Neerven
 2-4. Cotshausen

- groes de groote Mortel 2╜ l.
1. weduwe Marcelis Neerven

 2-3. het straatje
- de voorste acker aan den Bosch 1╜ l.

1. Huybert van der Laak
 2-3. weduwe Marcelis Neerven

4. Cotshausen
- een kleyn veltje 1 l.

 1-3. Peter van der Laak
2. weduwe Joseph Sauve
4. den Busserdijk 

De goederen zijn verhuurd aan Hendrik Royackers.
Belast met: ƒ 250,- aan Antoni van der Elsen - schepenobligatie - Helmond
                    d.d. 2-1-1764.

- ƒ 200,- aan weduwe Bruysten van Someren - Asten - d.d. 14-4-1772.
Koopsom: ƒ 1106,-.

R 101 fol. 52vo 13-01-1784 3/10
Reynder Muyen verkoopt aan Marcelis Koppens:
- huis, stal en hof - in het Dorp ╜ l.

1. weduwe Antoni Verreyt
2. kn Aalbert Verheyen
3. Willem Verberne

4. de straat
- acker agter de Pastory 1 l.

1. weduwe Aalbert Verheyen
2. Jan Verberne

- land tussen het Dorp en de Moolen 2 l.
1. Gerrit Verberne
2. weduwe Antoni Fransen

- land in het Bergslant 2╜ l.
1. Arnoldus van Gerwen
2. de weg

- de Ligtenbankacker 1 l.
1. Gerrit Brunas
2. de weg

- Hoffstad en aangelag 4 l.
1. Antoni van Bree
2. Jan Teunis Driessen
3. de weg
4. een straatje

- een hoybeemt int Root 2╜ l.
1. Jan Smits
2. weduwe Jan Tijssen
3. den Dijk
4. weduwe Joseph Sauve

- huis, hof en aangelag - aan de Kerk - in het Dorp ╜ l.
1. kn Jan Ture Lomans
2. het straatje
3. Antoni Lomans
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4. de straat
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- groes aan het Slootje - te Ostaden 2╜ l.
1. Tomas Coolen
2. Pieter Lomans

3. Antoni Verhees
4. de weg

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-05-0/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 925,-.

R 165 fol. 16 13-01-1784 4/10
Taxatie van de onroerende goederen van Marcelis Koppens die hij bij vermange-
ling zal transporteren aan Reynder Muyen.
Zie: transportacte - R 101 - fol. 49vo - 13-1-1784.

R 165 fol. 19 13-01-1784 5/10
Taxatie van de onroerende goederen van Reynder Muyen die hij bij vermangeling
zal transporteren aan Marcelis Koppens.
Zie: transportacte - R 101 - fol. 52vo - 13-1-184.

R 101 fol. 56vo 20-02-1784 6/10
Antoni en Arnoldus, zonen van Jan Mattijs Muyen verkopen aan Pieter Paulusse
2/6e deel onverdeeld in de helft in:
- huis en hof - te Ommel 5╜ l.

1. weduwe Wilbert Wilbers
2. Martinus Martens
3. het Broek
4. de straat

- land den Kruysweg 5╜ l.
1. Tomas Coolen
2. Johannes Martens
3. de straat

- land de Venne 1 l. 1 cops.
1. Jan Martinus Martens
2. Wilhelmus Bruynen
3. de weg
4. het volgende perceel

- den hooge Looacker 1╜ l.
1. Jan Martinus Martens
2. weduwe Francis van de Vorst
3. de Looacker
4. de Venacker

- groes/land de Hoffstad 4 l.
1. kn Joost van Wetten
2. kn Willem Roefs
3. weduwe Francis van de Vorst
4. de straat

- groes de Nieuwe Erve 1╜ l.
 1-4. het Broek

2. kn Willem Roefs
3. Joost Verduysseldonk 

- groes het Drieske 1 l.
1. Wilbert Cornelis
2. Johannes Martens
3. de straat
4. de vorige akker

- land de Loo 1╜ l.
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1. Johannes Martens
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 2-3. kn Joost van Wetten 
4. de hooge Looacker

- de Kolkacker 1 l.
1. Gerrit Evers

2. Arnoldus Zeegers
3. Johannes Slaats
4. de pad

- land de Wittert 3 l.
1. Willem Goris
2. Mattijs Smits
3. Goort Lomans
4. de straat

- land het Kempke 1╜ l.
1. weduwe Jan Keysers
2. Tomas Coolen
3. het straatje
4. de hei

- groes den Broekdries 3 l.
 1-2. Jan van Dijk

3. weduwe Wilbert Wilbers
4. de straat

- Nieuwe Erve 3 l. 25 r.
1. Hendrik Verhees

            2-3-4. de gemeente
Belast met: ƒ 0-1-00/jr. aan het Gemene Land.

- ƒ 0-0-14/jr. aan het Huis van Asten.
Het overig 4/6e deel hoort aan de verkopers broers en zusters, Hendrik, Willem,
Maria en Johanna - deling - d.d. 6-1-1784.

Koopsom: ƒ 195,-.

R 32 fol. 80vo 19-03-1784 7/10
Arnoldus Muyen en Reynder Muyen zijn aangesteld als voogden over Hendrik, Wil-
lem, Johanna en Maria, onm. kinderen van Jan Mattijs Muyen - en Jenneke Arnol-
dus Deckers.

R 148 25-03-2784 8/10
Reynder, Antoni en Arnoldus Muyen - zij mede voor de vier onm. kn. van Jan Tijs
Muyen - verkopen "de meubilaire goederen" van wijlen hun vader, Jan Tijs Muyen.

Opbrengst: ƒ 36,-.

R 28 fol. 118 10-05-1784 9/10 Ook: R 33 - 52 - 10-5-1784.
Gezien het request van Reynder en Arnoldus Muyen, momboiren over de vier onm. 
kinderen van Jan Mattijs Muyen m.n. Hendrik, Willem, Maria en Johanna - waarin
zij laten weten dat zij op 6-1-1784 met de deelvoogd, Andries Timmermans, een 
scheiding en deling hebben gemaakt van de onroerende goederen nagelaten door 
Mattijs Muyen en dat daar ten deel was gevallen:
- de helft van de goederen - te Ommel
aan de zes kinderen van Jan Tijs Muyen.
De twee meerderj. zoons m.n. Arnoldus en Antoni hebben hun 1/6e deel van die 
helft verkocht aan Pieter Paulus - g.m. Maria Tijs Muyen die de andere helft 
was aangekomen.
Dit transport is gedaan, op 20-2-1784, voor - ƒ 97-10-0
Pieter Paulus wil voor dezelfde som het overige 4/6e deel van de onmondigen wel
overnemen en alzo het geheel bij elkaar houden.
Andries Timmermans, als ΘΘn der naaste vrienden, vindt dit ook een gunstige 
oplossing.
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Zij verzoeken toestemming.
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Naschrift: "Fiat" - Mits de overblijvende penningen, naar ons oordeel, goed 
          "belegd" zullen worden.      

  
R 101 fol. 69 25-05-1784 10/10
Reynder en Arnoldus Muyen, als broeders en momboiren over de onm. kinderen van
wijlen Jan Mattijs Muyen m.n. Hendrik, Willem, Maria en Johanna verkopen aan 
Pieter Paulusse de vaste goederen die deze aangekomen zijn van hun grootvader, 
Mattijs Muyen.
Het betreft - 4/6e deel van de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - te Ommel 5╜ l.

1. weduwe Wilbert Wilbers   
2. Martinus Martens
3. het Broek
4. de straat

- land de Kruysweg 5╜ l.
1. Tomas Coolen
2. Johannes Martens
3. de straat

- land de Venne 1 l. 1 cops.
1. Jan Martinus Martens
2. Wilhelmus Bruynen
3. de weg
4. het volgende perceel

- den hooge Looacker 1╜ l.
1. Jan Martinus Martens

2. weduwe Francis van de vorst
3. de Looacker
4. de Venacker

- groes/land de Hoffstad 4 l.
1. kn Joost van Wetten
2. kn Willem Roefs
3. weduwe Francis van de Vorst
4. de straat

- groes de Nieuwe Erve 1╜ l.
 1-4. het Broek

2. kn Willem Roefs
3. Joost Verduyseldonk

- groes het Drieske 1 l.
1. Wilbert Cornelis
2. Johannes Martens
3. de straat
4. de vorige akker

- land de Loo  1╜ l.
1. Johannes Martens

 2-3. kn Joost van Wetten
4. de hooge Looacker

- de Kolkacker 1 l.
1. Gerrit Evers
2. Arnoldus Zeegers
3. Johannes Slaats
4. de pad

- land de Wittert 3 l.
1. Willem Goris
2. Mattijs Smits
3. Goort Lomans
4. de straat

265



- land het Kempke 1╜ l.
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1. weduwe Jan Keysers
2. Tomas Coolen
3. het straatje
4. de hei

- groes den Broekdries 3 l.
 1-2. Jan van Dijk

3. weduwe Wilbert Wilberts
4. de straat

- Nieuwe Erve 3 l. 25 r.
1. Hendrik Verhees

 2-3. de gemeente
Belast met: ƒ 0-2-00/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente met andere.
    - ƒ 0-1-12/jr. aan het Huis van Asten.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 6-1-1784.

Koopsom: ƒ 390,- waarvan ƒ 250,- α 3%.
Marge: 12-3-1785 gelost.  

R 101 fol. 54vo 13-01-1784 1/4

Marcelis Peter Koppens verkoopt aan Pieter Klomp:
- een hofstad en aangelag - nu een dries 4 l.

1. Antoni van Bree
2. Jan Teunis Driessen
3. de weg
4. een straatje

Koopsom: ƒ 342,-.

Hij verkoopt aan Pieter Troeyen:
- groes aan het Slootje - op Ostaden 2╜ l.

1. Tomas Coolen
2. Pieter Lomans
3. Antoni Verhees
4. de weg

- land aan de Pastory 1 l.
1. weduwe Antoni Verreyt
2. Jan Verberne
3. Willem Verberne
4. de weg

Koopsom: ƒ 170,- twee posten.

R 125 fol. 178vo 30-03-1784 2/4
Hendrik Royackers die van Marcelis Koppens, volgens huurcedulle - 
d.d. 13-12-1781 - in huur heeft gehad een deel van dien goederen.
Huurtermijn 6 jaar.
Doordien de goederen nu door Reynder Muyen zijn gekocht en in bewoning en ge-
bruik zijn genomen - verklaart Royackers de goederen af te staan t.w.:
- de Grootenacker 10  l.
- de Knegtsdries  2  l.  
- de helft van het Weyvelt  2╜ l.
- het Vierkantsvelt  2  l. 
- het Busservelt
- de voorste acker aan den Bosch
- het kleyn Veltje
Royackers blijft nog behouden:
- de Meeracker  3  l.
- de Willigeacker  2╜ l.
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- groes/land - de Huypkesacker  3  l.
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- de helft van het Weyvelt  2╜ l.
- groes - de Mortel  1╜ l.
- een Mortelke  1  l.
- de Kolkdries, de leege Kant en dat op de Busser-
  dijk uitschiet
- de agterste Donk  2  l.
- Huybertsvelt - doch als de drie jaar om zijn -
  ieder jaar de helft te hooien.
- den Dries, dit jaar en volgende jaren de helft - 
  en dan i.p.v. het Busserveltje
- de schuur - ieder voor de helft te gebruiken.

R 101 fol. 74vo 22-06-1784 3/4  
Marcelis Koppens verkoopt aan Antoni Timmermans:
- een hooibeemd int Root 2╜ l.

1. Jan Smits
2. weduwe Jan Tijssen
3. weduwe Joseph Sauve
4. den Dijk

Koopsom: ƒ 130,-.

R 101 fol. 78vo 24-07-1784 4/4
Marcelis Koppens verkoopt aan Francis van de Meulendijk:
- huis en hof - aan de Kerk - in het Dorp ╜ l.

1. kn Jan Ture Lomans
2. een straatje
3. Antoni Lomans
4. de straat

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-05-0/jr. aan het Huis van Asten

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 13-1-1784.
Koopsom: ƒ 100,- waarvan ƒ 50,- α 4%.

Marge: 22-8-1785 gelost.

R 25 fol. 65 19-01-1784

Antoni Losecaat, secretaris te Eyndhoven, aanlegger.
- contra
Francis Smits, gedaagde.
Gedaagde is volgens obligatie - d.d. 8-3-1780 - een rentesom van - ƒ 7,- schul-
dig.

R 25 fol. 65vo 19-01-1784 1/2

Philip de Rooy, te Someren, namens de Heren J. B. Beels, te Helmond en C. J. 
Daals, te Asten, med. drs., eisers. 
- contra
Lambert Sauve, gedaagde.
- Gedaagde is schuldig - ƒ 3-12-0 wegens visitaties gedaan ten tijde van de 
  contagieuse ziekten.
- Gedaagde zegt te betalen als beide Heren, onder eede komen bevestigen dat zij
  door hem of zijn vrouw - tot het voornoemde zijn verzocht.

R 125 fol. 196vo 10-07-1784 2/2
Philips de Rooy, te Someren, als gelaste van J. B. Beels en C. J. Daals,
medicijne doctoren, te Helmond en Asten, eisers - contra - Lambert Sauve, ged.
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R 30 fol. 175vo 21-01-1784

- Peternella, dr. Peter Lomans, 19 jaar, in de Steege,
- Helena Steenbakkers - g. m. Antoni van der Walle - "wijse moeder".
Zij  verklaren  ter  requisitie  van  Gerrit  Hogerlinden,  president  schepen  en 
drossard, te Helmond.
Peternella is, in febr. 1782, als dienstmaagd gaan wonen bij de weduwe Adriaan 
van Krooy, te Helmond.
Zij is daar in dienst geweest tot de week na Pasen 1783.
Gedurende die tijd en vooral in het voorjaar 1783 heeft Hendrik van Krooy, zoon
van de voorn. weduwe, haar met schone woorden en trouwbelofte zodanig verleid 
dat zij "vleesselijke conversatie" hebben gehad en daardoor zwanger geworden is.
Zij is uit haar dienst vertrokken, weer bij haar ouders gekomen en is hier,
op 13 dec. 1783, rond 1 uur 's nachts, verlost van een zoon.
Ze blijft als naam van de vader noemen - Hendricus van Krooy, bijgenaamd "den
Drayer".
Zij heeft met niemand anders te doen gehad.
De 2e comparante verklaart - dat zij, op 12 dec. 1783, als vroedvrouw is ge-
haald bij Peternel Lomans - en welke zij verlost heeft van een zoon.
V≤≤r en nß het verlossen heeft Peternel als naam van de vader genoemd:
- Hendricus van Krooy, bijgenaamd "den Drayer", wonende te Helmond. 
         
R 125 fol. 175vo 16-02-1784 1/5

Certificaat voor: Godefridus Sauve, "welke ruym twaalff jaaren met goed succes,
        soo hier als nabuurige plaatsen heeft verrigt de kunst van de
        chirurgie en zeedert 1779 mede de kunst van de vrouwe te as-
        sisteere in de verlossinge en geboortekinde, hier en elders,

        met goet succes gedaan en verrigt". 

R 101 fol. 72 26-05-1784 2/5
Willem Jansen, te Someren, verkoopt aan Godefridus SauvΘ:
- land den Langenacker 1╜ l.

1. Joost Buckums
2. Willem van Dijk

- Jan Cantersacker 2╜ l.
 1-2. weduwe Francis van den Boomen, te Lierop

- een acker op de Logten 1 l. 40 r.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Joost Buckums

- een acker op de Logten 3 l.
1. Willem Verberne
2. Willem van Dijtgk

- groes het Berglinder 1╜ l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. kn Aart Jansen

- groes Vransmansvelt 4 l.
1. Pieter Lomans
2. weduwe Mattijs van Bussel

- Jan Muldersdries 3 l. 32 r.
 1-3. de straat en Peter Wagemans 

2. de Pastory
Belast met: ƒ 5-00-0/jr. aan het Gemene Land - uit de Muldersdries.

- ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 21-2-1780.

Koopsom: ƒ 800,-.
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R 101 fol. 88 29-09-1784 3/5
Pieter Willem Lomans verkoopt aan Godefridus SauvΘ - het recht van weggebruik - 
tussen twee akkers van hem tot na de groes van hem aan het einde van die akkers
en dan over de verkopers grond linksaf naar het Vransmansvelt van voorn. SauvΘ.
Zij zullen die weg samen erfelijk hebben, zonder enige verhindering aan elkaar 
toe te brengen   

Koopsom: ƒ 10,-.

R 101 fol. 88vo 07-10-1784 4/5
Willem Hendrik Verberne verkoopt aan Godefridus Sauve:
- een hoffstad bij de Kosterij 16 roeden

1. de koper
2. weduwe Antoni Verreyt en Marcelis Koppens
3. Antoni Lomans
4. de straat

Verponding: ƒ 0-3-0/jr.
Koopsom: ƒ 125,-.

R 101 fol. 89 07-10-1784 5/5
Godefridus Sauve verkoopt aan Willem Hendrik Verberne:
- een hoekje groes van - de Jan Muldersdries 3 cops.
  Deze hoek achter hof en huis van Peter Wagemans - en dus:

1. de straat - naast de school
2. de verkoper, Pastory en straat

Koopsom: ƒ 150,-

R 101 fol. 56 18-02-1784 1/5

Pieter Troeyen verkoopt aan Pieter Klomp:
- een huiske - het oude Brouwhuys - in de Wolfsberg, zijnde twee woningen met
  hof en aangelag - (met een hofke daarachter, gekomen van Nicolaas Voermans)

╜ l.
  De grond tussen het huis en het hofke is van Joost van Hugten (doch vrij 
  recht van gebruik).

Koopsom: ƒ 150,-.

R 101 fol. 59vo 07-05-1784 2/5
Pieter Klomp verkoopt aan Joost van Hugten:
- een huiske - het oude Brouwhuys - in de Wolfsberg, zijnde twee woningen met
  hof en aangelag - (met een hofke daarachter, gekomen van Nicolaas Voermans)

╜ l.
Koopsom: ƒ 163,-.

R 101 fol. 85vo 20-09-1784 3/5
Pieter Klomp verkoopt aan Goort Willem Slaats:
- hoyland agter den Diesdonk 1 l.

1. den Beekerloop
2. weduwe Willem Slaats

Koopsom: ƒ 30,-.

R 32 fol. 80 15-03-1784 4/5
Pieter Clomp en Jan Francis van de Vorst worden aangesteld als voogden over 
Francis, Jennemie en Marcelis - onm. kn van wijlen Willem Roefs - en Elisabet
van den Eerenbeemt.

R 139 fol. 199 25-11-1784 5/5
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Pieter Clomp en Jan van de Vorst - als voogden over Francis, Jennemie en Mar-
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celis, onm. kinderen van wijlen Willem Roefs - en Elisabet van den Eerenbeemt
verhuren:
- huis, stal, hof en aangelag - te Ommel 3  l.
- land de Loo   1╜ l.

1. Pieter Paulus
2. Jan van Dijk

- land de Galre 2 l.
1. weduwe Francis van de Vorst

- land de Nieuwe Erve 1 l.
1. de gemeente

- een huisplaats - land en aangelag 3 l.
1. weduwe Wilbert Wilbers
2. Pieter Paulus

- de Joostenacker 3 l.
1. de eigenaren

- groes int Zwartbroek 5 cops.
- groes het Loopvelt 3 l.
- groes de Rouwvenne 2 l.
- groes in de Vloet - de Luttelhees 1 l.
Huurder: Hendrik van Hugten.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 52,-/jr. + 1 vijm dakstro/jr.
Verponding: ƒ 9-18-8/jr. 
Bede - ƒ 3-00-2/jr. - rekening verhuurder.  

R 165 fol. 21vo 28-02-1784

Taxatie vande onroerende goederen van Maria Oomen - overleden te Meyl -
8-12-1783.

Waarde
- 1/3e deel in een stuk groes - in de Schuurbeemt 3 l. ƒ 120,-

1. een sloot
2. Hendrik Goossens
3. weduwe Geurtjes
4. de weg

R 125 fol. 176 09-03-1784

Francis van de Loverbosch geeft in huur aan Helena Verhees - weduwe Jan van 
Hoorn:
- huis en hof - aan het Kerkhoff - zoals de weduwe nu in bewoning heeft. 
Huurtermijn: 6 jaar.             
De verhuurder neemt voor zijn gebruik ╝e deel van de hof en het zal hem vrij
staan genever te kunnen stoken op de plaats waar dit voorheen gedaan is.
De huurster mag geen onderhuurder hebben - echter mag zij de camers wel laten 
bewonen zoals nu het geval is met capiteyn Romdorff.
Huursom: ƒ 31-10-0/jr.

R 25 fol. 67vo 15-03-1784

Den drost, aanlegger - contra Marcelis Koppens, gedaagde.
- Gedaagde is nog schuldig van gekochte goederen op de koopdag van de kn Jan 
  van Asten - d.d. 29-11-1781 ƒ  9-19-8

Idem, aanlegger - contra - Gerrit Evers, gedaagde.
- Als borg voor Laurens Verleysdonk, op de koopdag van Peter Roymans -
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  d.d. NN is hij schuldig ƒ 11-18-4.
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R 125 fol. 177 25-03-1784

Helena Smits - weduwe Martinus van Hooff, aan den Dijk, draagt over aan Jan 
Aalbert Roymans - g.m. Elisabet, haar dochter:
- al haar roerende goederen - alsmede het gebruik van haar huis, land en groes.
Onder conditie dat zij haar verdere leven door hem onderhouden in kost, kleren
en logement - naar haar staat en genoegen.
Hij zal ook alle lasten en schulden op de goederen staande voldoen - dit zo-
lang hij die in zijn bezit heeft.
Nα haar overlijden zullen deze goederen versterven op haar drie kinderen.  

R 125 fol. 180vo 16-04-1784 1/4
- Jan van de Kruys,
- Arnoldus Zeegers - g.m. Agnees van de Kruys,
- Adriaan Keysers - g.m. Jennemaria van de Kruys.
Zij herroepen de procuratie die door hen gegeven is aan Mr. Hendricus 'L Heu-
reux, te Amsterdam - d.d. 11-6-1783.
Zij dragen deze over aan hun behuwde neef, Jan Wissing.
Deze krijgt opdracht - de gegeven volmacht desnoods op te eisen.

R 125 fol. 181 26-04-1784 2/4
- Agnees van de kruys - g.m. Arnoldus Zeegers,
- Jennemie van de Kruys - g.m. Adriaan Keysers,
- Josyna Willem Dirks - g.m. Jan van de Cruys,
Zijnde Agnees van de Kruys, Jennemie van de Cruys en hun broeder, Jan van de
Cruys, man van de derde comparante, met Elisabet van de Kruys - de enige erfge-
namen van wijlen Margareta van de Kruys - weduwe Hendrik Stel - testament -
Amsterdam - d.d. 13-7-1782 - Nicolaas van Veen, notaris, Amsterdam.     
De comparanten machtigen:
- Arnoldus Zeegers, Adriaan Keysers en Jan van de Cruys om namens hen van Cas-
parus Vlaming en Anthoni Scheffers, als executeuren van het gemelde testament 
te vorderen - rekening en verantwoording van de door hen gevoerde directie van 
de gemelde boedel.
Zij krijgen volkomen vrijheid van handelen. 
 
R 101 fol. 90vo 02-11-1784 3/4

- Jan van de Kruys,
- Johannes Wissink - g.m. Elisabeth van de Kruys, te Amsterdam,  
- Arnoldus Zeegers - g.m. Agnees van de Kruys. 
Zij verkopen aan Adriaan Keyzers - g.m. Jennemie van de Kruys, welke ook ╝e
deel bezit, ieder hun ╝e deel onverdeeld in:
- huis, stal, hof en aangelag 1 l.

1. Peter Slegers 
2. weduwe Goort Jan Aarts
3. de gemeente
4. Dirk Loverbosch

- den Hegacker 1╜ l.
1. Hendrik Verreyt

2. Andries Walraven
- den Krayenacker 1 l.

1. Jan Peters
2. weduwe Mattijs van Bussel

- het Vlaasackerke 1 l.
1. Peter Verreyt
2. Jan Peters
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- den Dries 1╜ l.
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1. weduwe Goort Jan Aarts
2. Andries Walraven

- een Hoyvelt 2 l.
1. Dirk Loverbosch

2. weduwe Goort Jan Aarts
- een Beemtje 3 cops.

1. weduwe Goort Jan Aarts
2. Andries Walraven

- den Boeschotacker 1╝ l.
1. Andries Walraven
2. Hendrik Verreyt

- het Eeuzel 1╜ l.
1. Willem Hoebergen
2. Dirk Verdonschot

- groes het Eyntje 1╜ l.
1. Marten Zeegers
2. weduwe Goort Jan Aarts

- land de Kraystartacker 2╜ l.
1. Peter Driessen van Bussel

2. Dirk Verdonschot
- huisplaats en aangelag 3 l.

1. weduwe Goort Jan Aarts
2. Peter Verreyt

Koopsom: ƒ 480,-.

R 125 fol. 207vo 02-11-1784 4/4
- Jan van de Kruys,
- Arnoldus Zeegers - g.m. Agnees van de Kruys - alsmede 
- Adriaan Keyzers - g.m. Jennemaria van de Kruys.
Erfgenamen van wijlen Margareta van de Krus - weduwe Hendrik Stel - enz. enz.
De comparanten komt uit die erfenis toe - ƒ 600,-.
Zij verzoeken aan de executeuren om deze som per beurtschipper over te zenden 
van Amsterdam naar 's Bosch en te laten bezorgen bij Pieter Losecaat, advocaat
en Raad, aldaar.
Zij zijn tevreden met de afhandeling.
Er is nog sprake geweest van een aanspraak op - ƒ 1000,-.
De comparanten, te Amsterdam zijnde, hebben daarvan afgezien.

R 165 fol. 22vo 23-04-1784 1/7

Taxatie van de onroerende goederen van Willem Joosten - overleden  te Beek,
in de lande van Luyk, op 20-3-1784.

Waarde 
- huis, schuur, schop, hof en aangelag 2 l. ƒ 200,-

1. Antoni Evers
 2-3. Willem Dirks

4. de gemeente
- land den Hoole 3╜ l. ƒ  80,-

1. Paulus van Dijk
2. Aalbert van der Weerden
3. Jelis Verhoysen
4. de weg

- de Gruunacker 3╜ l. ƒ  80,-
1. Antoni Verhees

2. kn Aart Symons  
3. de weg
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- de Looacker 1 l. ƒ  25,-
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1. kn Jan Coolen
2. kn Aart Symons
3. de weg

4. Willem Antoni Dirks
- den Startacker 1╜ l. ƒ  40,-

1. Antoni Evers
2. weduwe Aart Wilbers
3. Dielis Verhoysen
4. Antoni Verhees

- de lange Looacker 1╜ l. ƒ  40,-
1. Dielis Verhoysen
2. weduwe Aart Wilbers
3. Antoni Verhees

4. kn Aart Symons
- den Grootenacker 3╜ l. ƒ  80,-

1. kn Arnoldus Tielen
2. kn Jan Coolen
3. weduwe Aart Wilbers
4. de weg

- groes het Weyvelt 5 l. ƒ 120,-
1. Antoni Verhees 
2. Jan Teunis
3. Nol Verhees
4. de Aa

- den Aabeemt 5 l. ƒ 130,-
1. weduwe Peter Berkers
2. kn Arnoldus Tielen
3. Antoni Verhees
4. de Aa

- groes het Startvelt 3 l. ƒ  80,-
1. Antoni Evers
2. Antoni Verhees
3. weduwe Jan Paulus van Dijk
4. de erfgenamen

- groes het Dijkervelt ƒ  70,-
1. Jan Peters van Bussel
2. Peter Coolen

 3-4. weduwe Jan Berkers
- groes het Busselvelt 1 l. ƒ  20,-

1. Willem Antoni Dirks
 2-4. weduwe Goort Canters

3. Peter Smits
- het Oulant 3 cops. ƒ  18,-

1. [         ]
2. Pieter Slaats
3. Hendrik Mattijssen
4. Goort Peters

- de Vosselseacker 2 l. ƒ  40,-
1. kn Jan Andriessen
2. Willem Antoni Dirks
3. de weg
4. den Dries

- een heytvelt bij Bussel 3 l. ƒ   3,-
 1-3. Hendrik Verleysdonk 
2. kn Aart Symons          

         ƒ 1026,-
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Nog ╝e deel in:
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk 2╜ l. ƒ 200,-

1. weduwe Peter van Maarhese
2. Peter Hendrik Martens

- land den Pettelaar 7 l. ƒ 130,-
1. de straat
2. weduwe Marten Vermeulen

- groes de Pettelaar 2 l. ƒ  40,-
1. het vorig perceel
2. Peter Kanters

- heiveld de kleyne Helle 4 l. ƒ  60,-
1. de Heer van Vlierden 
2. het Broek

- heiveld de groote Hel 6 l. ƒ  60,-
1. het Broek

2. de Heer van Vlierden
- de Bakelse-acker ƒ  20,-

1. Andries Verheyen
2. weduwe Marten Vermeulen

- groes het Weyvelt 5 l. ƒ 110,-
1. Peter Aart van Bussel
2. het Broek

- groes het Lindert 2╝ l. ƒ  70,-
1. Joost Buckums

2. Willem van Dijk         
ƒ 820,-

╝e deel hiervan is  ƒ           205,- 
         ƒ 1231,-

20e penning is ƒ 61-14-0.

R 33 - 52 10-05-1784 2/7
Aan het College,

Maria van Dijk - weduwe Mattijs van Dijk, geeft te kennen dat haar enige min-
derj. zoon, Paulus van Dijk - met:
- de Heer Martinus van Dijk, capellaan, alhier - en 
- Pieter en Martinus van Dijk - alsmede:
- Eymert Hendrik Martens - g.m. Helena van Dijk,
"ook der supplianten zoon voorn." met de twee meerderj. en drie minderj. kinde-
ren van Jan Paulus van Dijk, allen te Asten - alsmede:
- Antoni van Dijk - met
- Jan van Asten - g.m. Maria van Dijk, te Lierop.
Allen erfgenamen van Willem Joosten - en Anna Gevert Paulus, de laatste lange 
jaren geleden, hier, overleden.
En nu, op 20-3-1784, te Beek, in de lande van Luyk, overleden, Willem Joosten.
De vaste goederen, gekomen van de zijde van de vrouw van Willem Joosten zijn 
verstorven op gemelde personen.
De goederen van Willem Joosten zijn verstorven op zijn vrienden.
Aan voorn. personen dus:
- huis en erve - aan Vosselen 
Huurder: Francis Zeegers - taxatie - d.d. 27-4-1784 - ƒ 1026,-.
De woning is, op 29 april, door "de stormwint" tot aan de schoorsteen "inge-
sen en omgewayt" zodat de bewoner de vlucht heeft moeten nemen.
Het komt hen niet gelegen om de woning gzamelijk te herstellen.
Reden waarom een accoord gemaakt is met Antoni van Dijk en Jan van Asten dat 
die de goederen kopen voor - ƒ 1182,- met de lasten.
De weduwe Mattijs van Dijk vraagt, namens haar onmondige zoon, Uw toestemming.
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Marge: Accoord - zie decreetboek fol. 121.
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Opmerking: Maria van Dijk - weduwe Mattijs van Dijk - tekent als: Maria van 
Dijk - weduwe Jan Tijssen van Dijk 

R 28 fol. 119vo 10-05-1784 3/7 Ook: R 33 - 52 - 10-5-1784.
Gezien het request van Geertruy van de Goor - weduwe Jan Paulus van Dijk - en
haar twee meerderj. zoons, Jan en Paulus - dat deze twee zoons en haar drie 
minderj. dochters m.n. Peternel, Maria en Willemyn - samen met:
- Heer Martinus van Dijk, capellaan, alhier - en
- Peter en Martinus van Dijk - allen wonende alhier.
Mitsgaders Antoni van Dijk en Jan van Asten - g.m. Maria van Dijk, te Lierop.
Allen erfgenamen van Willem Joosten - en Anna Gevert Paulus, de laatste reeds
lang geleden, alhier, overleden.
Op 20-3-1784 is Willem Joosten overleden te Beek, land van Luyk.
Waardoor de vaste goederen, gekomen van de zijde van de vrouw van Willem Joos-
ten op de gemelde personen verstorven zijn.
De vaste goederen van Willem Joosten zijn voor de helft aan zijn naaste vrien-
den verstorven en voor de helft op voorn. personen - en dus aan hen:
- een huis en erve - aan Vosselen
In bewoning bij Dirk Zeegers.
Op 27-4-1784 geschat op - ƒ 1026,- en waarvan de woning, op 19 dito, tot aan 
de schoorsteen in het geheel door de stormwind is omgewaaid.
De bewoner is met zijn vee moeten vluchten.
Enz. enz.
Zij willen de goederen verkopen aan Antoni van Dijk en Jan van Asten - voor
- ƒ 1182,-.
T.b.v. de onm. kinderen wordt hiervoor toestemming gevraagd.
Naschrift: "Fiat". Zie decreetboek fol. 119vo.

R 101 fol. 63vo 21-05-1784 4/7
- Geertruy van de Goor - weduwe Jan Paulus van Dijk - en haar vijf kinderen
  m.n. Peternel, Maria, Willemyn, Paulus en Jan,
- Martinus van Dijk, kapelaan,
- Eymert Hendrik Marten - g.m. Helena van Dijk,
- Pieter van Dijk,
- Martinus van Dijk, 
- Maria van Dijk - weduwe Mattijs van Dijk - en haar zoon Paulus.
Zij zijn elk voor 1/8e deel erfgenaam geworden van Willem Joosten - en Anneke
Geven.
Zij verkopen die goederen aan Antoni van Dijk en Jan van Asten - g.m. Maria van
Dijk, elk ook voor 1/8e deel erfgenaam t w.:
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - aan Vosselen 2 l.

1. Antoni Evers
2. Willem Slaats

 3-4. de gemeente
- land den Hoole 3╜ l.

1. Paulus van Dijk
2. Aalbert van der Weerden
3. Jelis Verhoysen
4. de weg

- den Gruunacker 3╜ l.
1. Antoni Verhees
2. kn Aart Symons

 3-4. de weg
- de Looacker 1 l.

1. kn Jan Coolen
2. kn Aart Symons
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3. de weg
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4. Willem Antoni Dirks
- de Stardacker 1╜ l.

1. Antoni Evers
2. weduwe Aart Wilbers
3. Dielis Verhoysen
4. Antoni Verhees

- de lange Looacker 1╜ l.
 1-2. weduwe Aart Wilbers

3. Antoni Verhees 
4. kn Aart Symons

- den Grootenacker 3╜ l.
1. kn Arnoldus Tielen
2. kn Jan Coolen
3. weduwe Aart Wilbers
4. de weg

- groes het Weyvelt 5 l.
 1-3. Antoni Verhees

2. Jan Timmermans
4. de Aa

- de Aabeemt 5 l.
1. weduwe Peter Berkers
2. kn Arnoldus Tielen
3. Antoni Verhees 
4. de Aa

- groes het Startvelt 3 l.
1. Antoni Evers
2. Antoni Verhees
3. weduwe Jan Paulus van Dijk
4. de verkopers

- groes het Dijkvelt 3 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. Peter Coolen

 3-4. weduwe Jan Berkers
- groes het Busselvelt 1 l.

1. Willem Antoni Dirks
 2-4. weduwe Goort Canters

3. Peter Smits
- land het Ouland 3 cops.

1. weduwe Jan van Dijk
2. Peter Smits

3. Hendrik Mattijssen
5. Goort Peters

- de helft van de Vosselseacker de helft is 1 l.
1. kn Jan Andriessen
2. Willem Antoni Dirks
3. de weg
4. den Dries

- 1/3e deel van een Heyvelt bij Bussel 3 l.
            1-3-4. Hendrik Verleysdonk

2. kn Aart Symons
Belast met: 4 duiten/jr. aan de Kerk van Asten - in een meerdere rente.

- ƒ 2-0-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-5-0/jr. aan den Armen van Deurne.

Koopsom: ƒ 886-10-0.

R 101 fol. 68vo 21-05-1784 5/7
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Jan van Asten, te Lierop, verkoopt aan Antoni van Dij, te Lierop:
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- de helft van het Oulant geheel 3 copse.  
1. weduwe Jan van Dijk
2. Peter Smits
3. Hendrik Mattijssen
4. Goort Peters

Koopsom: ƒ 16,-.  

R 101 fol. 66vo 21-05-1784 6/7

- Hendrik Haasen, te Ostappen,
- Joost en Jan Huybert Joosten - en
- de zuster van de twee voorn. broers - g.m. Willem Vermeulen.
Zij verkopen aan Antoni van Dijk en Jan van Asten, te Lierop:
- de helft van de Vosselseacker geheel 2 l.

1. kn Jan Andriessen
2. Willem Antoni Dirks
3. de weg
4. den Dries

Koopsom: ƒ 20,-.
Verkopers aangekomen bij versterf van Willem Joosten.        

R 101 fol. 67 21-05-1784 7/7
Hendrik Haasen, te Ostappen, verkoopt zijn ╝e deel hem aangekomen van zijn moe-
ders vader, Joost Joosten en de helft van ╝e deel in dezelfde goederen, hem
aangekomen bij versterf van Willem Joosten (dus 3/8e deel) aan Lucia Roymans -
weduwe Huybert Joosten. aan Voordeldonk.
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk geheel 2╜ l.

1. weduwe Peter van Maarheeze 
2. Peter Hendrik Martens

- land de Pettelaar 7 l.
1. de straat
2. weduwe Marten Vermeulen

- land de eerste Pettelaar 7 l.
1. het vorig perceel
2. weduwe Marten Vermeulen

- groes de Pettelaar 2 l.
1. de vorige akker
2. Peter Kanters

- de kleyne Helle 4 l.
1. de Heer van Vlierden
2. het Broek

- heiveld de groote Hel 6 l.
1. het Broek
2. de Heer van Vlierden 

- de Bakelsenacker 1 l.
1. Andries Verheyen
2. weduwe Marten Vermeulen

- groes het Weyvelt 5 l.
1. Peter van Bussel
2. het Broek

- groes het Lindert 2 l. 1 cops.
1. Joost Buckums
2. Willem van Dijk

Belast met: voor het geheel ƒ 1-2-12/jr. aan den Armen van Asten - in twee pos-
   ten.

Koopsom: ƒ 375,-.  
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R 125 fol. 182vo 26-04-1784

Jan Teunis Driessen, ziek - Maria Jan Trouwen, op Ostaden, testeren.
- alle vorige "makinge" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.

R 101 fol. 59 03-05-1784

- Dirk Jan Goris,
- Hendrik Goris, te Nederweert - en
- Jenneke Goris.
Zij verkopen aan Jan Bruystens:
- een schepenobligatie van - ƒ 100,- α 3% t.l.v. Nicasius Simonis en t.b.v.  
  de onm. kinderen Jan Hendrik Goris - en Jenneke van Hugten.

Koopsom: ƒ 100,-.

R 101 fol. 60 11-05-1784

Jacobus van de Goor - en Catarina Troeyen, te Nederweert, verkopen aan Pieter
Troeyen 1/3e deel onverdeeld in:
- huis, schuur, stal en hof - in het Dorp 1 l.

            1-3-4. de straat 
2. Lilly

- een wortelveltje of land in den Berg agter Francis Verberne 1 copse.
1. Marcelis van Bussel
2. Mattijs Slaats

- land in den Berg - v≤≤r-af den Berg 1 l.
1. Antoni Timmermans 
2. weduwe Francis van de Vorst
3. den Berg - van de koper

- de Laarbroekeracker 3 l.
1. weduwe Jan Sauve
2. Gerrit Brunas

- de Keskesacker 1 l.
1. Jan Aart Driessen

2. Willem Jan Goorts
- groes Stegensvelt 2 l.

1. weduwe Jan Sauve
2. de Loop

- groes de Pas ╜ l.
1. Wilbert van Bussel
2. weduwe Francis van den Boomen

- akkerke de Roetert 1 l.
1. Tomas Timmermans
2. Peter Joost Kerkers

Koopsom: ƒ 300,-.
Conditie: Mocht Catarina Troeyen langer blijven leven dan haar man, dan mag

zij gedurende haar verdere leven blijven wonen in een kamer van het
verkochte huis.

R 125 fol. 183vo 25-05-1784

- Jan van Rest,
- Dirk van Rest,
- Jenneke van Rest - weduwe Gerrit Bogers - geass. met haar broeder, Leendert
  van Rest, te Lieszel - samen met:
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- Leendert van Rest - en
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- Maria van Rest.
Kinderen en erven van Joost van Rest "die samen zijn aangekomen de geringe on-
roerende goederen van hun vader en 1/6e deel van haare zuster, Anna, overleden 
in Holland".
Zij verdelen deze goederen.

1e lot: Dirk
- huis, hof en aangelag ╜ l.
  zoals door hem in bewoning.

1. Dirk Leenders
2. weduwe Dirk Lambers

- een zijlke land in de Camp, zijnde 1/3e deel ╜ l.  
1. Jan van Rest
2. Dirk Leenders

- nog een zeyle land - of 1/3e deel in de Grootenacker ╜ l.
1. Dik Leenders
2. Gerrit Bogers

- 1/3e deel in een akker - den Horsik 1/3e deel is 34 roeden
1. Adriaan Keysers
2. Jan van Rest

- het achterste deel van - het Hoyvelt dit deel 1 l.
1. weduwe Antoni Fransen
2. weduwe Gerrit Bogers

- 1/3e deel van het Weyvelt zijnde 3 l.
Verponding: ƒ 1-15-06/jr.
Bede - ƒ 0-11-10/jr. 
Dit lot zal aan Leendert betalen - ƒ 5,-.

2e lot: Jan
- 1/3e deel van de Campacker dit deel ╜ l.

1. Dirk van Rest
2. weduwe Gerrit Bogers

- het middelste 1/3e deel in - de Grootenacker ╜ l.
1. Dirk van Rest
2. weduwe Gerrit Bogers

- 1/3e deel in den Horsikacker 1/3e deel is 34 roeden
1. weduwe Leendert Lambers
2. weduwe Gerrit Bogers

- een stuk van het Hoyvelt agter het Eekelbos dit stuk 2 l.
1. weduwe Gerrit Bogers
2. Dirk van Rest

- 1/3e deel van het Weyvelt
1. de gemeente
2. Dirk van Rest

Verponding: ƒ 1-13-06/jr.
Bede - ƒ 0-11-12/jr.
Dit lot zal aan Leendert betalen - ƒ 18,-.

3e lot: Jenneke van Rest
- 1/3e deel van de Campacker ╜ l.

1. Dirk Lambers
2. Jan van Rest

- 1/3e deel van de Grootenacker ╜ l.
1. Dirk Leenders
2. Jan van Rest

- 1/3e deel van den Horsikacker 34 roeden
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1. Dirk van Rest 
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2. Jan van Rest
- het middelste stuk van - het Hoyvelt 1 l.

1. Dirk van rest
2. Jan van Rest

- 1/3e deel van het Weyvelt 1 l.
Verponding: ƒ 1-13-06/jr.
Bede - ƒ 0-11-12/jr.
Dit lot zal aan Leendert betalen - ƒ 18,-.

Staat te weten dat onder de bedeelde goederen van Jan van Rest en de weduwe 
Gerrit Bogers begrepen is het aandeel van Maria van Rest die wegens bannisement
hier niet mag komen.
De comparanten weten ook niet waar zij is.

Leendert van Rest heeft zijn aandeel onder zijn broeders en zusters laten ver-
delen, dit is al enige jaren geleden afgesproken.
Hij ontvangt hiervoor - ƒ 41,-.    

R 101 fol. 73vo 01-06-1784 1/4

Paulus Verberne verkoopt aan Adriaan Keyzers:
- groes het Stegensvelt 2 l.

1. Wilbert Koppens
2. Peter van Bussel
3. het volgend perceel
4. de weg

- groes in de Steege 2 l.
1. Wilbert Koppens
2. Willem Jan Goorts
3. het vorig perceel en Peter van Bussel

Het eerste perceel is verkoper aangekomen bij deling - d.d. 16-5-1766.
Het tweede perceel bij transport - d.d. 4-8-1774.

Koopsom: ƒ 125,-.

R 101 fol. 100 27-11-1784 2/4
Paulus Verberne verkoopt aan Laurens Jelisse, aan den Agterbosch:
- land den Kievitshoff 1 l. 3 cops.

1. Antoni Amijs   
2. weduwe Aart Wilbers c.s.
3. kn Tomas van der Weerden
4. Peter van Dijk

- den Heyacker 3 cops.
 1-4. Arnoldus Verhees

2. kn Jan Vreynsen
3. de gemeente

- groes/land het Nieuwvelt 1 l.
1. de gemeente
2. Peter Verberne
3. Antoni van Bree
4. weduwe Laurens Bruystens

- het Vosselsvelt 2 l.
 1-3. Jelis Verhoysen
 2-4. Dirk van der Weerden

- groesbeemd het Hoyvelt 2 l.
1. Jan van den Heuvel
2. kn Jan Vreynsen
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3. weduwe Peter Berkers 
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4. Antoni Verberne
  dit perceel heeft recht van "wegen" over de weg van de Duytsencamp.
- groes de Gragt 1 l.

1. Jan Slaats
2. Antoni Verberne
3. Tomas Coolen
4. de weg

Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 28-2-1782.
Koopsom: ƒ 350,-.

R 101 fol. 101 06-12-1784 3/4
Maria Hendrik Verberne - weduwe Antoni Amijs - geass. met Antoni, haar broeder, 
vernadert de koop gedaan tussen Paulus Hendrik Verberne, haar broeder en Lau-
rens Jelisse:
- land de Kievitshoff 1 l. 3 cops.
- den Heyacker      3 cops.  
- groes/land het Nieuwvelt 1 l.
- het Vosselsvelt 2 l.
- groesbeemd het Hoyvelt 2 l.
- groes de Gragt 1 l.

Koopsom: ƒ 350,-.

R 101 fol. 102vo 08-12-1784 4/4
Maria Hendrik Verberne  - weduwe Antoni Amijs is schuldig aan Antoni Timmermans
- ƒ 400,- α 3%.
 
R 32 fol. 81 07-06-1784

Hendrik Haasen, te Ostappen, is aangesteld tot schepen i.p.v. Jan Carel Kuffer.

R 125 fol. 186 22-06-1784

Mattijs Smits, ziek - en Elisabet Verreyt, zijn vrouw, te Ommel, testeren.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - echter na het overlijden van deze
  langstlevende zullen de goederen van de eerst overledene gaan naar zijn/haar
  naaste vrienden. De goederen worden door de langstlevende dus alleen "in 
togte" bezeten.
  Voorts zal nog aan de naaste vrienden van de eerst overledene, na het over-
  lijden van de langstlevende - ƒ 125,- uitgekeerd worden.
  Het zal de erfgenamen van de langstlevende echter vrij staan om i.p.v. deze
  ƒ 125,- de helft van de boedel af te staan.

R 101 fol. 75 26-06-1784 1/

Geertruy Leysten - weduwe Marten Vermeulen verkoopt aan Antoni Hendrik van den 
Boom, te St. Huybertslil:
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 2╜ l.

1. Eymert Martens
2. de straat

- land aan de Start 2 l.
1. weduwe Huybert van den Eynden
2. Peter Martens

- land Cloostereynd 3 l.
 1-2. Goort Kuypers

3. weduwe Huybert van den Eynden
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- land het Nieuwvelt 2 l.
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1. Goort Kuypers
2. Peter Vreynse

- land de Loverbosch 3 cops.
1. weduwe Laurens Antonis
2. Peter Kerkers

- groes de Weere 1╜ l.
1. Goort Kuypers    

2. Jan van Hugten
-groes het Busselke 1 l.

1. Peter Martens
2. Goort Kuypers

- groes den Dries 1 l.
1. Willem Lomans
2. Goort Kuypers

- een huisplaats, hof en aangelag - gekomen van Jacob Tomassen 3 l.
1. Willem Lomans
2 het straatje

- land het Rinkvelt 3 l.
1. Willem Lomans
2. Peter Cornelisse

- Jan Goortsacker 2 l.
1. Jan Kerkers
2. Willem Lomans

- heiveld de Wildeman 1 l.
1. Willem Lomans
2. het Bottelsvelt

- groes het Palmbroek 3 l.
1. het Broek
2. weduwe Huybert van den Eynden

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Lierop.
- ƒ 0-12-0/jr. aan het Gemene Land.

 - ƒ 0-06-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 150,- α 3% aan de kn Jan Verberne - d.d. 31-5-1774.

Koopsom: ƒ 485,-.

R 125 fol. 187vo 26-06-1784 2/2
Geertruy Leysten - weduwe Marten Vermeulen geeft te kennen dat zij door haar
man bij testament - d.d. 14-5-1776 - Asten - is gesteld tot erfgenaam van zijn
nalatenschap - mits aan de kinderen zou worden uitgekeerd als in het testament
vermeld en hierna genoemd:
- Dat zij de personele schulden van haar man, na diens overlijden, zou betalen
  (en gedaan heeft).
  Sindsdien is zij niet meer in staat geweest in haar onderhoud te voorzien en 
  heeft zich met de verhuur van huis, hof en goederen, gering zijnde, beholpen.
  Huis en stallen zijn echter zeer vervallen en zij is niet in staat de nodige 
reparaties te laten uitvoeren.    
  Zij is nu "geraden" geworden om haar vaste goederen over te dragen aan Antoni
  Hendrik van den Boom - g.m. Geertruy Vermeulen, haar dochter, wonende te St.
  Huyberts Lil - onder conditie dat deze, volgens het testament, verplicht zal
  zijn om te betalen aan:
  - Jacomyn, haar dochter ƒ 200,-
  - de kinderen van Jan Bex - en haar overleden dochter Maria ƒ 100,-
  - de kinderen Jan Verberne - volgens obligatie - d.d. 31-5-1774 ƒ 150,-
  - den Armen van Lierop - een rente van ƒ 1-10-0/jr. - in kapitaal ƒ  37,50
  - het Gemene Land - rentmr. de Kempenaar - een rente van 
    ƒ 0-12-0/jr. in kapitaal ƒ  15,-
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  - den Armen van Asten - ƒ 0-6-0/jr. - in kapitaal ƒ   7,50
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  - Peter Joosten van Hugten ƒ  25,-
  - en dan mede voldaan te zijn voor hetgene de vrouw van voorn. 
    Antoni Hendrik van den Boom uit voors. testament moet hebben.
    Voorts zal hij aan de comparante, gedurende haar leven, alimen-
    tatie en onderhoud verstrekken. En na haar dood laten begraven,
    waarvoor gerekend wordt    ƒ   150,-  

ƒ 685,-
Antoni Hendrik van den Boom - en zijn vrouw, Geertruy Vermeulen
accepteren e.e.a.

R 16 fol. 253 28-06-1784

Petrus Molengraaf, predicant, te Oogst-, Middel- en Westelbeers, aanlegger.
- contra
Dirk Dirks en Francis Smits, gedaagden.
Wegens afbetaling van een obligatie - d.d. 5-2-1779 - Asten - ƒ 400,- α 3╜% -
twee jaar ten achter.
fol. 265 - Aanlegger verzoekt om "executie" te mogen doen.

R 125 fol. 189vo 06-07-1784 1/2

- Joost Goort Lomans,
- Antoni Goort Lomans - en
- Helena Goort Lomans - weduwe Jan van den Boer - geass. met Jan Timmermans,
  haar schoonzoon, te Asten.
Welke comparanten verklaren met hun broers en zwager, in november 1783, te 
Hoogerheyde, een verdeling hebben gemaakt van de nagelaten goederen van wijlen
hun ouders.
Volgt een overzicht van de voorlopige verdeling - hieruit o.a.:
Alzo Goort Lomans, onze overleden vader bij zijn laatste testament heeft ge-
wild dat het Antoni, zijn jongste zoon, molenaar, vrij zou staan om:
- het Moolenhuis en enige percelen land, in het testament genoemd, voor zich 
  te kunnen behouden - met bepaling, dat, indien hij deze goederen aanneemt hij
  ƒ 1000,- zou uitzetten t.b.v. Joost, zijn oudste zoon.
De executeuren Pieter Lomans, pastoor, te Hoogerheyde en Jan Lomans, moolenaar,
te Westwesel hebben overlegd hoe de nalatenschap het beste te verdelen is en ze 
zijn het op "vriendelijke" wijze eens geworden dat:
- Antoni Lomans in eigendom zal blijven behouden:
  - het huis en landerijen - conform het testament - "en met verband van de 
    1000 guldens voor Joost Lomans mede als int testament staat en voorts nog 
500 guldens voor deselven alsook 550 guldens voor het kint van sijn suster,
    Maria en dan na aftrek van zijn aandeel het overige aan te tellen aan Helea
    Lomans".
  - al de verdere onroerende goederen met alle acties en pretenties zullen ko-
    men aan Helena Lomans - m.u.v. het dennebos, aan Voordeldonk - met het 
    schuldboek van de overledene.
    Ook zal zij ontvangen de opbrengst van de verkochte meubilaire goederen -
    d.d. 6-2-1783 - verkocht voor ƒ 252-15-12.
    Door haar zullen wel betaald moeten worden alle schulden op de boedel 
    staande - en nog aan ieder van de verdere kinderen en erven - ƒ 650,- uit-
    keren - met aftrek van hetgeen ieder van hen heeft gehad.
  - Joost Lomans, zal boven de - ƒ 1500,- nog ontvangen - het dennebosch, aan
    Voordeldonk.

??-11-1783, te Hogerheyde.  
w.g. P. Loomans, pastoor, te Hoogerheyde.
     Joost Loomans.
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     Jan Loomans.
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     Antoni Loomans.
     C. Purmaals - g.m. Anneke Loomans.
     Helena van den Boer.

Als kinderen en erven van Goort Lomans - en Maria Manders verdelen zij:

1e lot: Antoni Goort Lomans
- het groot huis en stallen, nog een huis met het klein huiske, genaamd "het
  backhuys" en de hof en aangelag.
  Zoals in bewoning bij hem - en aan de Molen is gelegen 8 l.

1. kn Hendrik Berkers
2. de weg

- een weiveld 6 l.
1. Willem Verberne
2. weduwe Peter Berkers
3. Peter Jelisse
4. het straatje

- de Heyhorst - nu dennebos - met het Hoyveltje daarin 7 l.
3. de Keyzerdijk
4. Arnoldus Verhees

 1-2. weduwe Peter Berkers
- den Dries - te Ostaden 7 l.

1. de weg
2. weduwe Peter Berkers

 3-4. kn Arnoldus Tielen
- twee percelen groes aaneengelegen 6 l.

1. kn Hendrik Berkers
2. Nol Timmermans
3. de gemeente

- groes de Venne - aan den Dijk
nu bos en houtwas 1╜ l.

1. Peter Coolen
2. Joost Koppens

- de ontvanger zal ƒ 1000,- α 3% schuldig blijven aan zijn broeder, Joost Lo-
  mans - e.e.a. volgens het testament.
- ƒ 550, α 3% aan het kind van zijn zuster, Maria Lomans.
- na aftrek van die twee kapitalen met hetgeen zijn aandeel mede is tot ƒ 650,-
  zal dan voorts tot egalisatie moeten uitkeren en betalen aan zijn zuster, He-
  lena Lomans - ƒ 248,-.
- aan zijn broeder, Joost Lomans, ter egalisatie nog te voldoen - ƒ 400,-.
  Marge: 3-4-1787 - fol. 193vo - deze post van ƒ 400,- is "abusief" en wordt 

          gecasseert.

2e lot: Joost Loomans
- land/groes het Leenackerke 3 l.

1. Jan Cornelis
2. Goort Lomans
3. de weg

4. weduwe Francis van Hout
  Door de verkrijger moet dit aan de Heren van Asten "verheven" worden.
- een heiveld - nu bos 21 l.

1. de gemeente
2. het Bottelsvelt - bij Voordeldonk

- groes het Zwartbroek 4 l.
1. Joost Buckums
2. Jan van Dijk
3. Peter Vermeulen
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4. Goort Lomans
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Dit lot zal nog ontvangen van Antoni Lomans:
- ƒ 400,- dit ter egalisatie.
Marge: "Abusief" wordt gecasseert.
- nog ƒ 1000,- volgens testament.

3e lot: Helena Lomans - weduwe Jan van den Boer
Alle verdere vaste goederen t.w.:
- land ontrent de Moolen 7 l.

1. kn Cornelis Peters
2. kn Hendrik Berkers

 3-4. de weg
- land 3 l.

1. de gemeente
2. Jan Zeegers

 3-4. de weg
- den Galgeacker - Nieuwe Erve 8 l.

1. de gemeente
2. weduwe Mattijs Bruystens

 3-4. de gemeente
- land op den Berg 2 l.

1. Arnoldus Timmermans
2. weduwe Peter Berkers
3. kn Hendrik Berkers
4. de gemeente

- hooiveld de Braselsewey 3 l.
1. Jan van den Boomen
2. Dielis Verhoysen

 3-4. Pieter Verberne
- huis, stal en hof - aan de Kerk ╜ l.

1. de straat
2. Antoni Sluyter
3. weduwe Martinus Linde

- huis, hof en aangelag - int Bergslant ╜ l.
1. de straat

 2-3. het volgende perceel
- een huisplaats en akker - aan voors. aangelag en huis 4 l.

 1-3. de weg en straat, huis en aangelag
- hooiveld int Root 3 l.

1. Evert van Geffen
2. weduwe Antoni Verreyt

3. de drost 
4. Willem Verberne

- ƒ 252-15-12 uit de verkochte inboedel - verkoopconditie - d.d. 6-2-1783.
- het schuldboek - waarmee ze haar voordeel kan doen.
- zij zal wel gehouden zijn alle schulden en lasten, op de boedel staande, te
  betalen.
Ook zal zij, ter egalisatie, moeten uitkeren aan:
- Heer Pieter Lomans,
- Jan Lomans - en 
- Cornelis Purnaals - g.m. Cornelia Lomans - elk ƒ 650,- met korting van het-
  geen deze reeds ontvangen hebben.

4e lot: Heer Pieter Lomans, pastoor, te Hoogerheyde
- ƒ 650,- te ontvangen van Helena Loomans, onder korting van hetgeen hij reeds
  ontvangen heeft.
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5e lot: Jan Loomans, moolenaar, te Westwezel
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- ƒ 650,- , als het 4e lot.

6e lot: Cornelis Purnaals
- ƒ 650,- , als het 4e lot.

R 101 fol. 95 10-11-1784 2/2 Ook: R 153 - 14-10-1784.
Helena Loomans - weduwe Jan van den Boer, te Woensel - geass. met haar schoon-
zoon, Jan Timmermans, smid, verkoopt de goederen haar aangekomen van haar ou-
ders - deling - d.d. 6-7-1784.
Zij verkoopt aan Anna Pieter van Beek:
- een huis, twee woningen, met de hof voor en achter - bij de Kerk ╜ l.
   1-3. de straat

2. Antoni Sluyters
4. weduwe Martinus Linde

Koopsom: ƒ 283,-.

Zij verkoopt aan Dirk van der Weerden:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in het Bergslant ╜ l.

1. de straat
 2-3. het volgende perceel

- huisplaats en akker aan voors. aangelag en huis 4 l.
 1-3. d weg en straat

Koopsom: ƒ 250,- twee kopen.
- de Galgenacker 8 l.
  zijnde oude Nieuwe Erve
                      1-3-4. de gemeente

2. weduwe Mattijs Bruystens
Koopsom: ƒ 60,-.

Zij verkoopt aan Joost Lomans:
- hooiveld de Braselsewey 3 l.

1. Jan van den Boomen
2. Dielis Verhoysen
3. Pieter Verberne
4. Adriaan van der Weerden

Koopsom: ƒ 204,-.

Zij verkoopt aan Leendert van Riet, president:
- hooiveld int Root 3 l.

1. Evert van Geffen
2. weduwe Antoni van Reyt
3. den drost
4. Willem Verberne

Koopsom: ƒ 142,-.
Zij verkoopt aan Antoni Lomans:
- land aan de Moolen 7 l.

1. Cornelis Peters
2. kn Hendrik Berkers

 3-4. de weg
Koopsom: ƒ 70,-

- land op den Berg 2 l.
1. Arnoldus Timmermans
2. weduwe Peter Berkers
3. de gemeente

Koopsom: ƒ 10,-.
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Zij verkoopt aan Adriaan van der Weerden:
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- land 3 l.
1. de gemeente

2. Jan Zeegers
 3-4. de weg

Koopsom: ƒ 70,-.

R 101 fol. 77vo 08-07-1784

Huybert van der Laak is schuldig aan Peter Bongers, te Weert - ƒ 120,- α 3%.
Marge: 23-3-1784 - gelost aan Beatrix van Breugel - g.m. Peter Bongers, te

         Weert.

R 125 fol. 197vo 12-07-1784

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Gerardus Hogerlinden, president
schepen en waarnemend drost, te Helmond.
Dat de gilden of schutterijen, alhier, bij het op- en omtrekken en verhuizen 
van de ene naar de andere herberg zich niet publiek en openlijk langs de 
straten doen omdragen en voeren het "pourtraiet beelt of beelsel" van hunne 
patronen of
heiligen.
Deze "dragingen" zijn ook door de Schutterij, voor zover wij weten, nooit ge-
daan, uitgezonderd de afbeeldingen in de vaandels.

R 125 fol. 198 16-07-1784

Staat en inventaris - opgemaakt door Willem Coolen - weduwnaar Jenneke Martens 
- t.b.v. zijn onm. kind, Jan, 9 jaar.
Hij wil hertrouwen met Maria ......, te Lieszel.
- De inventarisant heeft geen onroerende goederen.
- Zijn roerende goederen zijn, op 6-12-1783, publiek verkocht.
  De opbrengst, ƒ 132-18-0, wordt, op 24 augustus a.s., betaalbaar gesteld.
- Aan schulden rest nog - ƒ 62-18-0 zodat overblijft - ƒ 70,-. 
  
R 125 fol. 199 21-07-1784

Jan Willem Coolen stelt zich borg voor Jan Aart Royackers, te Vlierden, terzake 
van het schutgeld van vijf beesten, door de schutter, alhier te Asten, geschut 
en in de Schutkooy staande.
Ook voor de aangerichte schade aan de vruchten stelt hij zich borg.

R 32 fol. 81vo 23-07-1784

Jan Aart Tielen, op Heusden, wordt door de Heren van Asten, aangesteld tot
"gemeynts" Peel- en Pootmeester - i.p.v. Francis Smits.
Hij zal uit onze naam:
- de gemeente en bruggen visiteren.
- overal goede politie houden - in het turf steken, hei maaien, de banen, slo-
  ten en waterleidingen in de Peel controleren en op laten maken.
- de plaatsen waar geturfd mag worden af te tekenen - en mede te letten op de
  plantages van de gemeente.
E.e.a. volgens de resoluties op het beplanten van de Meyerij - d.d. 29-10-1696
en 5-1-1746.
Hij krijgt o.m. nog - recht van aanhouding.        
De aanstelling wordt gedaan voor onbepaalde tijd.
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R 101 fol. 80 05-08-1784

Peter Aart van Bussel verkoopt aan Jan van de Cruys:
- groes het Kempke 3 l.

1. Jan Peter van Bussel
2. Antoni van Dijk 
3. Antoni Willem Dirks
4. de Aa

Belast met: ƒ 0-9-2/jr. aan het Gemene Land, in een meerdere rente met anderen.
Koopsom: ƒ 190,-.

R 125 fol. 199vo 11-08-1784 1/3

- Anna Maria Smits, j.d.,
- Gerrit Verberne - g.m. Elisabet Smits, 
- Jan Janse Smits,
- Andries Janse Smits,
- Joost Janse Smits.
Allen kinderen en erven van Jan Janse Smits - en Peternel Andries Verheyen,
beiden overleden.
Zij delen de nagelaten goederen.

1e lot: Anna Maria, Jan en Joost
- huis, hof en aangelag, stal, schop en schuur 1 l.

1. Pieter Slaats
2. het straatje

- land den Bogt 3 l.
1. Pieter Coolen
2. het straatje

- de Langenacker 4 l.
1. weduwe Peter Driessen
2. Joost Verheyen

- de voorste off Bergacker 4 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. Mattijs Peter Wilbers

- het Kempke aan den Dijk 1 l.
1. weduwe Peter Driessen
2. den Dijk

- het Geleyntvelt 4 l.
1. Pieter Coolen
2. Pieter Slaats

- den Hoogendries 2 l.
1. Mattijs Peter Wilbers
2. Jan Peter Wilbers

- groes het Weyvelt 4 l.
1. Willem Antoni Dirks
2. Joost Verheyden

- groes het Hoyvelt off agterste Geleyntvelt 3╜ l.
 1-2. Pieter Coolen

- groes het Leegvelt 3 l.
 1-2. de delers

- land het Klootje 1 l. 3 cops.
1. Joost Koppens
2. Joost Verheyen

- groes het Ven 1 l.
1. weduwe Martinus van Hooff
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2. Joost Koppens
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Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.  
- 9 vat rogge/jr. α 5 stuiver/vat aan den Armen van Deurne (2-5-0/jr.)

2e lot: Gerrit Verberne en Andries Smits
- den Cranenacker 3 l.

1. kn Mattijs Aarts
2. weduwe Peter Andriessen

- de Kampacker met het Heyvelt 3 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. Pieter Slaats

- den Bevertkoot 6 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. Mattijs Peter Wilbers

- het Broekse 1 l.
1. weduwe Jan Paulus van Dijk
2. kn Mattijs Aarts

- land/groes den Geerteman 2╜ l.
1. de gemeente
2. Joost Verheyen

- groes den Cranenbeemt 2 l.
1. Marcelis Goorts
2. Joost Verheyen

R 101 fol. 80vo 12-08-1784 2/3
Gerrit Verberne en Andries Smits verkopen aan Peter Jan Smits:
- groes de Bevertkoot 6 l.

1. Jan Peters van Bussel
2. Mattijs Peter Wilbers

Verkopers aangekomen bij deling - d.d. 11-8-1784
Koopsom: ƒ 250,-.

Zij verkopen aan Jan Peters van Bussel:
- de Campacker met het Heytvelt 3 l.

1. de koper
2. Pieter Slaats

Koopsom: ƒ 114-5-0.

Zij verkopen aan Joost Verheyen:
- den Geerman 2╜ l.

1. de gemeente
2. de verkoper

Koopsom: ƒ 89,-.

R 101 fol. 103vo 08-12-1784 3/3
Gerrit Verberne - g.m. Elisabet Smits en Andries Smits verkopen aan Jenneke,
Martinus, Joost en Geertruy, kinderen Mattijs Andriessen:
- de Craneacker 3 l.

1. kn Mattijs Aarts
2. weduwe Peter Andriessen

- groes het Broekse 1 l.
1. weduwe Jan Paulus van Dijk
2. kn Mattijs Aarts

- groes den Cranenbeemt 2 l.
1. Marcelis Goorts
2. Joost Verheyen

Verkopers aangekomen bij deling - d.d. 11-8-1784.
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Koopsom: ƒ 270,-.
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R 101 fol. 82 28-08-1784

Arnoldus Gragtmans is schuldig aan Hendrik Elberse Wildeman - ƒ 100,- α 4%.

R 101 fol. 83 28-08-1784

Jenneke Peter Martens - weduwe Francis Coolen, op Heusden, is schuldig aan
Willemyn Fransen - weduwe Francis van den Boomen, te Lierop - ƒ 100,- α 3,35%.
Marge: 17-5-1796 gelost.

R 101 fol. 84 07-09-1784

Pieternella, dr. Antoni Willem Lomans, te Reekum, verkoopt aan haar broeder, 
Francis Lomans, haar kindsdeel in:
- huis, land en groes
haar aangekomen bij overlijden van haar moeder en nog 1/7e deel haar aangeko-
men bij overlijden van haar zuster, Maria Catarina, overleden te Recum.

Koopsom: ƒ 200,-.
Marge: Hendrik Neervens - g.m. Maria Janse Timmermans - weduwe Francis Loomans 
       heeft zijn aandeel genoten - scheiding en deling - d.d. 7-6-1784.

R 107b fol. 221 16-09-1784

Wilbert Meulendijk, te Vlierden, is schuldig aan Jennemaria Smits - weduwe Hen-
drik Turken, te Eyndhoven - ƒ 1500,- α 4%.
Borgen: Elisabet Meulendijk, bejaarde dochter, te Vlierden - en 
        Arnold Marcelis van de Kerkhoff, te Deurne.
Schepenen Eyndhoven.

R 148 21-09-1784

Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Fransen, inmiddels overleden en Johannes
van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jen-
neke, onm. kinderen van Joost Voermans - en Johanna van Brussel.
Tot verhoor van deze rekening zijn ook aanwezig Johannes Knaape - g.m. Johanna
Voermans en Maria Joost Voermans, mondige dochters, te Eyndhoven.  
Opmerking: deze rekening is een vervolg op en gedeeltelijke herhaling van R 145
           2-6-1773.
Enige bijzonderheden hieruit:

Uit het schuldboek zijn nog een aantal posten ge∩nd o.a.:
- van Goort Loomans, mulder ƒ  66-00-00 
- van Joost Buckums ƒ  17-16-08
- van Wilbert Meulendijks, te Vlierden ƒ  26-17-00
- van de gemeente - arbeidsloon ƒ  94-00-00
- van Pero van der Laak - voor de leerjaren van Antoni van 
  der Laak die bij Joost Voermans het "smitsambagt" geleerd
  heeft ƒ  45-00-00

Van uitstaande gelden o.a.:
- Willem van Dijk heeft van Joost Voermans - ƒ 50,- geleend,
  hier is geen brief van gevonden - ze zijn nu, met intrest,
  gelost ƒ  69-00-00
- Jan Aart Driessen - ƒ 100,- α 3,2% ƒ   6-08-00
  Deze zijn nu uitgezet aan Jan Daandel Coolen α 3% - rente ƒ  30-00-00
- Met de weduwe Willem van den Eerenbeemt is een accoord ge-
  maakt betreffende de lening van - ƒ 241,30 + ƒ 8,30 α 3%
  Nu afgelost met ƒ 302-10-00
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- Adriaan van der Weerden - een lening van ƒ 25-,- α 3% ƒ   7-10-00
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- Daarna is deze lening - d.d. 15-8-1781 - gegaan naar Wil-
  lem en Jan Lintermans - 4 jaar intrest ƒ  28-00-00
- Dirk Tielemans, te Gemert, van zijn obligatie - ƒ 600,- α
  3% - d.d. 3-2-1773 - 11 jaar intrest ƒ 198-00-00
- Paulus Verberne - ƒ 100,- α 3╜% - d.d. 4-8-1774 - nu ge-
  lost ƒ 135-00-00
- Arnoldus Bakers heeft gelost ƒ 100-00-00
- Evert van Geffen wegend "belening" van een groesveldje ƒ    45-00-00  

       Totale ontvangst  ƒ 3113-18-10
Uitgave o.a.:

- aan Jan van den Boomen, mulder, o.a. wegens bier leveran-
  tie          ƒ   52-07-00
- aan Francis van Hoek - voor geleverde schoenen en repara-
  ties daarvan en bakloon          ƒ    6-05-04
- Gerrit Brunas, kuiper - arbeidsloon          ƒ    4-16-08
- Hendrik Knaape, glaazemaker - arbeidsloon                ƒ    1-03-12
- Pieter van Bussel, timmerman - arbeidsloon          ƒ    2-00-00
- Jan Coolen - alias Polle - hetgeen hem toe kwam          ƒ    3-19-08
- Pieter Klomp, timmerman - arbeidsloon          ƒ    3-05-02
- Huybert Verdonschot - voor geleverde stoelen          ƒ    5-11-00
- Wilbert Aarts, in de Steegen - als voerman          ƒ    6-16-00
- Jan Boeren - voor geleverde "blocken"          ƒ    4-17-00
- Andries Bertens, kleermaker - arbeidsloon          ƒ    4-13-12
- weduwe Nicolaas Voermans - voor het halen van "smitskoo-
  le"          ƒ   10-08-00
- Gerrit van Riet, kleermaker - arbeidsloon          ƒ    2-08-00
- Antoni Bluyssen - voor geleverde "velle"          ƒ    5-00-00
- Mattijs van Bussel, metselaar, arbeidsloon en levering
  van stenen          ƒ   17-01-00
- de vader van de onmondige heeft als armmeester in de 
  winkel van Antoni Franse, door arme lieden laten "halen" -
  voor          ƒ   21-04-06
- Wilhelmus van Riet, timmerman - arbeidsloon en materiaal ƒ   18-14-08
- den Dubbelen, chirurgijn, voor de medicijnen aan de moe-
  der der onmondigen          ƒ    3-05-00
- van Stratum, schoolmeester, voor schoolgeld van Johanna  ƒ    1-03-00
- Herings, bakker - voor "broot en mik"          ƒ    2-03-04
- Martinus Berkers, kleermaker, voor het maken van een 
  "stiklijff" voor Johanna Voermans          ƒ    5-01-00
- Arnoldus de Wit - voor levering van zes paar schoenen en 
  anderszins          ƒ   21-12-00
- Arnoldus Bakers, te Eyndhoven, voor geleverd "textiel"
  fournituren etc.          ƒ   80-03-10
- J. de Louw - voor levering van 23 el laken          ƒ   12-13-00
- A. Hampert - voor vermaken van kleren          ƒ    1-03-00
- Jan Coolen - voor levering en reparatie van schoenen     ƒ    5-11-00
- Joseph Reyskey, kleermaker - arbeidsloon          ƒ   10-06-08
- aan de vrouw van C. J. Daals, wegens levering van "scholk,
  kouse, laken etc.          ƒ    6-11-00
- Francis Nol Tielen - ΘΘn jaar kostgeld van Jan Voermans  ƒ   26-00-00
- Jan van Brussel - kostgeld van Jenneke Voermans          ƒ   24-00-00
- Arnoldus Tielen - twee jaar kostgeld van Jan Voermans,
  1776 en '77          ƒ   52-00-00
- Nicolaas Roovers - voor geleverd laken          ƒ    6-10-00
- Gerrit Coolen, smid, te Lierop, kost- en leergeld voor 
  Jan Voermans          ƒ   20-06-10
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- aan de vrouw van Peter Verberne - kostgeld en verschot
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  van Johanna          ƒ   24-10-08
- Jan Luytelaar - levering van een "keurslijff"          ƒ    2-00-00
- cijns van de grond - ƒ 0-11-0/jr. + boete          ƒ    7-17-00
- winkelwaar, stof, linnen en anders, door Antoni Fransen,
  overleden momboir, geleverd          ƒ  338-10-14
- Hendrik van Stekelenborg, te Mierlo, kleermaker, voor het
  maken van kleren voor Jan, wanneer hij bij Paulus van 
  Bussel woonde          ƒ    4-07-08
- Jacobus van de Wijnboom, voor het maken van een rok voor 
  Jan Voermans          ƒ    1-04-06
- Paulus van Brussel, smid, te Mierlo, toen Jan Voermans
  als smidsleerling bij hem is geweest            ƒ     15-02-06  

  Totale uitgave     ƒ 3015-10-06

                         Meer ontvangen dan uitgegeven     ƒ   98-08-04
           
R 101 fol.86 27-09-1784 1/2

Pieter Willem Lomans is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 75,- α 4%.

R 101 fol. 87 29-09-1784 2/2
Marten Aart Zeegers, in de Steegen, is schuldig aan Jacobus Losecaat:
- ƒ 50,- α 4%.

R 125 fol. 202vo 02-10-1784 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Antoni Peters van Bree, op Ostaden -
weduwnaar van Jenneke Dirk Verheyen - t.b.v. Dirk, zijn zoon.
Hij wil hertrouwen met Peternella Reynders, j.d.

Onroerende goederen
Aangekocht - d.d. 15-5-1772.
- huis, hof en aangelag ╜ l.

1. de gemeente 
- land de Hennekras ╜ l.

1. Pieter Klomp
2. Jan Cornelissen

- den Kruysacker 1 l.
1. Jan Cornelissen
2. kn Jan van der Sande

- den Heyacker 1 l.
1. Pieter Verberne  
2. Jan Vreynse

- land de Beckers 1 l.
1. weduwe Steven Jansen
2. kn Jan Vreynsen

- den Meulenacker 1 l.
1. Jan Cornelissen
2. Cotshausen

- groes Heydriksveltje 2 l.
1. weduwe Antoni Fransen
2. Peter Verberne

- den Hoogendries 1╜ l.
1. Pieter Lomans e.a. 
2. weduwe Peter Berkers

- land/groes de Drieskes 1 l.
1. Paulus Verberne
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2. weduwe Amijs
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- een huisplaats met aangelag 3 copse.
1. Peter Jelisse
2. de gemeente

Roerende goederen o.a.:
- zes stoelen, een kist,
- een bed met toebehoren, acht lakens,
- 14 tinnen lepels, een tinnen trekpot,
- diverse ketels, zowel koper als ijzer,
- een pan, een kuip, een pot,
- vuurgerei, een lantaarn,
- divers klein landbouwgereedschap,
- een hoge en een lage kar, ploeg en eg,
- een trek-os, twee melkbeesten, een varken.

R 125 fol. 205 02-10-1784 2/2  
- Antoni Peters van Bree - weduwnaar Jenneke Dirk Verheyen - bruidegom - ter
  eenre - en
- Peternel Reynders j.d. - geass. met haar vader, Reynder Cornelissen -bruid - 
ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- De bruidegom brengt alle goederen in die hij bezit.
  De bruid brengt - ƒ 200,- in.
- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) na te
  laten dan zal haar man de gehele boedel blijven bezitten en erven.
  Hij zal echter aan de naaste vrienden van de vrouw uitkeren - de helft van 
  hetgeen zij ingebracht heeft.
- Indien de man v≤≤r de vrouw komt te overlijden, ook zonder kind(eren) uit dit 
  huwelijk na te laten - dan zal de vrouw in de boedel blijven zitten en erven
  hetgeen hij na laat - echter de helft uitkeren aan zijn zoon.   
- Kind(eren) uit dit huwelijk zullen ΘΘn zijn met het v≤≤r-kind.

R 125 fol. 206vo 08-10-1784

Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Jan Willem van Nouhuys, te St.
Oedenrode, collecteur van de landsverponding en beden, 1782, in arrest:
- de onroerende goederen van de weduwe Jan Goort Canters, tot verhaal van
  ƒ 17-5-4 wegens achterstaande verponding en beden.

R 16 fol. 160 11-10-1784

Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Pieter Tijs Slaats, in de 
Wolfsberg - en Jan Teunis, op Heusden, gedaagden.
Betaling van koopgelden van roerende goederen op publieke verkopingen gekocht.

R 125 fol. 207 13-10-1784

Peter Verreyt - en Jenneke Sleegers, zijn vrouw, consenteren in het voornemen 
van hun zoon, Jan, te Delft, om, aldaar, te trouwen met Antonetta van Eerzel.

R 101 fol. 89vo 30-10-1784

Dirk Zeegers verkoopt aan Peter Jan Vreynsen:
- huis, hof en aangelag 3 l.

1. weduwe Marten Vermeulen
2. Goort Kuypers 

- land het Leegvelt 3 l.
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1. Peter Canters
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2. kn Antoni Jacob Martens
- land het Hoogvelt 3 l.

1. Goort Kuypers
2. kn Antoni Jacob Martens

- land het Nieuwvelt     2 l.
 1-2. weduwe Marten Vermeulen

- land den Bogert 1 l.
1. weduwe Marten Vermeulen
3. Goort Kuypers

- de helft van een heytvelt bij het Palmbroek 6 l.
  zijnde Nieuwe Erve, in 1768 gekocht.  

1. de gemeente
2. de koper e.a. 

Belast met: ƒ 200,- α 4%  aan de Kerk van Asten.
- ƒ 100,- α 3╜% aan den Armen van Lierop.

Koopsom: de lasten.

R 125 fol. 208vo 04-11-1784

Hendrik Elberse Wildeman - en Willemyna Ramaar, zijn vrouw, testeren - o.a.:
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
  Echter, indien de testateur het eerst komt te overlijden, dat dan zijn zoon,
  Hendrik, uit zijn eerste huwelijk, zijn legitieme portie zal ontvangen en
  blijven behouden.
- Indien de langstlevende van hen beide, zonder kind(eren) uit dit huwelijk 
  na te laten, hertrouwd, zal deze verplicht zijn (de testateur) - ƒ 500,-
  uit te keren aan de ouders, of broers en zusters van de testatrice.
  De testatrice maakt in dat geval - ƒ 500,- aan het v≤≤r-kind van de testa-
  teur. 

R 101 fol. 93vo 04-11-1784

Joost Verheyen, op de Leensel, is schuldig aan Francis de Veth, te Vlierden:
- ƒ 200,- α 3╜%.
Borg: Evert Melis, te Liessel.

R 101 fol. 94vo 06-11-1784

- Dirk Verdonschot - g.m. Anna Maria Kels - en
- Jenneke Kels.
Zij verkopen aan Adriaan Keyzers:
- de achterste helft in een groesveld - de Kievitshoek geheel 2╜ l.

1. Gerrit Verberne
2. Willem Hoebergen

Koopsom: ƒ 15,-.

R 107b fol. 220 10-11-1784

Huybert van der Laak, te Ommel, is schuldig aan zijn broeder, Simon van der 
Laak, te Mierlo - ƒ 400,- α 3╜%.
Schepenen Helmond.

R 165 fol. 27 25-11-1784

Taxatie van de onroerende goederen van Gerrit van Riet - overleden, 15-10-1784.
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Waarde  
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- de helft in huis en hof 1╜ cops. ƒ 350,-
1. Jacobus Losecaat
2. weduwe Antoni Fransen

- 1/3e deel in een heiveld - tendele met mast of dennen bezaaid ƒ  10,-
1. Johannes Aarts  
2. weduwe Mattijs van Bussel        

ƒ 360,-
Zijn deel hierin bedraagt ƒ 180,-

20e penning is ƒ 9,-.

R 125 fol. 211vo 29-11-1784

- Dielis Verhoysen - g.m. Jenneke Mattijs Dirks, te Someren - die de helft van
  de hierna genoemde goederen is competerende - deling - d. d. 9-3-1756.
- Peternel Teunis Peters - weduwe Aart Wilberts - die met haar kinderen de an-
  dere helft bezit.
  Zij is geass. met haar zoon, Wilbert en Arnoldus van Geffen, haar schoonzoon.
Zij delen die goederen.

1e lot: Dielis Verhoysen:
- het oude huis, stal, schop, hof en aangelag 2 l.

1. kn Jan Coolen
2. weduwe Aart Wilbers
3. Antoni Everts
4. de straat

- de helft van het Dijkervelt de helft is 5 l.
 1-3. weduwe Aart Wilbers

2. Dielis Verhoysen
4. weduwe Jan Paulus van Dijk

- de voorste helft van - het Startvelt deze helft is 3 l.
1. Arnoldus van Geffen
2. weduwe Aart Wilbers
3. Dirk en Aalbert van der Weerden

- de voorste helft in - Jan Aartsvelt deze helft is 3 l.
1. Joost Lomans
2. Paulus Verberne
3. weduwe Aart Wilbers
4. Arnoldus van Geffen

- de achterste helft van 8 l. - rechtdoor deze helft dus 4 l.
1. Dirk van der Weerden
2. weduwe Aart Wilbers
3. Antoni Verhees
4. de Keyserdijk

- de helft, middendoor, van - het voorste Velt deze helft is 3 l.
1. Peter van Dijk 
2. weduwe Aart Wilbers
3. Jan van den Boomen
4. de straat

- de helft, langsdoor, van - de Veldekens deze helft is 1 l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. kn Jan van Dijk
3. Aalbert van der Weerden
4. Antoni van Bussel

- den Startacker 2 l.
1. Antoni Evers
2. Dielis Verhoysen
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 3-4. Antoni van Dijk 
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- de Langenacker 2 l.
1. Antoni van Dijk
2. Dielis Verhoysen
3. Antoni Verhees
4. Antoni van Bussel

- de voorste helft van - Jan Leuwenacker de helft is 1╜ l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. weduwe Peter Berkers
3. Antoni van Bussel
4. Willem Antoni Dirks

- de helft, langsdoor, van - de Benderacker deze helft is 1 l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. weduwe Peter Berkers
3. Antoni Verhees
4. Aalbert van der Weerden

- de helft, langsdoor, van - de Ley Leuwenacker de helft is 3 copse.
1. weduwe Aart Wilbers
2. Antoni Verhees
3. weduwe Peter Berkers
4. de straat

- de helft, langsdoor, an een akker - aan den Hoole de helft is 1╜ l.
1. weduwe Aart Wilbers    
 2-4. Antoni Verhees

3. Arnoldus Verhees
- de helft van de Venacker  de helft is 3 cops.

1. weduwe Aart Wilbers 
2. Antoni van Dijk
3. Antoni Verhees
4. Wilem Antoni Dirks

- de helft, langsdoor, van - de Hoffstartacker de helft is 1 l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. Antoni Verhees
3. Antoni van Dijk
4. Willem Antoni Dirks

- de helft, langsdoor, van - den Heesacker de helft is 1╜ l.
1. weduwe Aart Wilbers

 2-3. Adriaan van der Weerden  
4. kn Jan van Dijk

- de achterste helft, langsdoor, van - den Hoffstartacker de helft is 1╜ l.
1. Symon van de Loverbosch
2. Jan Cornelis
3. Antoni Evers
4. Willem van Dijk

- de helft, langsdoor, van - de Leytentijtacker de helft is ╜ l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. Paulus Verberne
3. kn Jan van Dijk
4. de gemeente

- de helft, langsdoor, van - het Beekervelt de helft is 1╜ l.
1. weduwe Willem van Vlockhoven
2. weduwe Aart Wilbers
3. de Hoogenacker
4. de Loop

- de helft, langsdoor, van - den Oulandsacker de helft is 1 l. 1 cops.
1. weduwe Aart Wilbers
2. weduwe Goort Canters
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3. Hendrik Verleysdonk
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4. weduwe Willem van Vlockhoven 
- langsdoor den Kaphegacker hiervan 3 copse.

1. weduwe Aart Wilbers
2. Willem Antoni Dirks
3. de Kapheg
4. Willem Antoni Dirks

- den Beekeracker ╜ l.
1. de Beekerloop
2. Willem Antoni Dirks
3. de gemeente

Deze helft is belast met:
- ƒ 1-17-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 1-17-8/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0-19-4/jr. aan de Heren van Asten.
- de helft van ƒ 0-03-0/jr. aan den Armen van Deurne.

2e lot: Peternel Teunis Peters - weduwe Aart Wilbers en haar kindderen
- het nieuwe huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 2 l.

1. Dielis Verhoysen
2. Antoni Evers
3. Aalbert van der Weerden
4. de straat

- de voorste helft van - het Dijkervelt de helft is 5 l.
1. Joost Verheyen
2. weduwe Jan Paulus van Dijk
3. Dielis Verhoysen
4. Joost Verheyen

- de helft van het voorste Startvelt de helft is 3 l.
1. Antoni Aart van Bussel

2. Arnoldus van Geffen
3. kn Jan Coolen
4. Dielis Verhoysen

- de achterste helft van - het Jan Aartsvelt de helft is 3 l.
1. Dirk van der Weerden
2. Joost Lomans
3. Dielis Verhoysen
4. dit lot

- de helft, langsdoor, van - het agterste Velt de helft is 4 l.
1. Dielis Verhoysen
2. Antoni Verhees
3. Peter Verberne
4. de Keyzerdijk

- de helft, middendoor, van - het voorste Velt de helft is 3 l.
1. kn Jan Coolen
2. Dielis Verhoysen
3. Jan van den Boomen
4. de straat 

- de helft, middendoor, van - de Veldekens de helft is 1 l.
1. Dielis Verhoysen

 2-3. Aalbert van der Weerden
4. Willem Antoni Dirks

- land den Eysboutacker 3 l.
 1-3. Joost Verheyen

2. Antoni Evers 
4. weduwe Marcelis Driessen

- de Laatacker 2 l.
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1. weduwe Antoni van Bussel
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2. Antoni van Dijk
3. Antoni Verhees

4. Antoni van Bussel
- de helft van Jan Louwenacker de helft is 1╜ l.

1. Dielis Verhoysen
2. kn Jan Coolen
3. Antoni van Bussel
4. Willem Antoni Dirks

- de helft, middendoor, van - den Benderacker de helft is 1 l.
1. Dielis Verhoysen
2. kn Jan Coolen
3. Aalbert van der Weerden
4. Antoni Verhees

- de helft, middendoor, van - de Ley Leuwenacker de helft is 3 cops. 
1. Dielis Verhoysen
2. Aalbert van der Weerden
3. weduwe Peter Berkers
4. de straat

- de helft, middendoor, van een akker - aan den Hoole de helft is 1╜ l.
1. Dielis Verhoysen

 2-3. Nol Verhees
4. Antoni Verhees

- de helft, middendoor, van - de Venacker de helft is 3 cops.
1. Dielis Verhoysen
2. Nol Verhees
3. Antoni Verhees
4. Willem Antoni Dirks

- de helft, middendoor, van - den Hoff- off Startacker de helft is 1 l.
1  Dielis Verhoysen
2. Antoni Verhees
3. Antoni van Dijk
4. Willem Antoni Dirks

- de helft, middendoor, van - den Heesacker de helft is 1╜ l.
1. Dielis Verhoysen
2. den Dijk
3. kn Jan van Dijk
4. Nol van Geffen

- de voorste helft van - den Hoffstartacker de helft is 1╜ l.
1. Willem van Dijk
2. Dirk van der Weerden
3. Dielis Verhoysen
4. den Dijk

- de helft, middendoor, van - de Leytentijtacker de helft is ╜ l.
1. Dielis Verhoysen 

2. Nol Verhees
3. kn Jan van Dijk
4. de gemeente

- de helft van het Beekervelt de helft is 1╜ l.
1. Dielis Verhoysen
2. weduwe Willem van Vlockhoven
3. den Hoogenacker
4. de Loop

- de helft, middendoor, van - den Ouwlandsacker de helft is 1 l. 1 cops.
1. Dielis Verhoysen
2. Willem Antoni Dirks
3. Hendrik Verleysdonk
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   4. weduwe Willem van Vlockhoven
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- de Kaphegacker hiervan 5 copse.
1. Dielis Verhoysen
2. Willem Antoni Dirks

 3-4. de Kapheg
- den hoogen Startacker ╜ l.

1. weduwe Hendrik Verleysdonk
2. het straatje
3. de gemeente
4. weduwe Willem van Vlockhoven

Belast met: de helft van ƒ 1-17-0/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 1-17-8/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0-19-4/jr. aan de Heren van Asten.
- de helft van ƒ 0-03-0/jr. aan den Armen van Asten.

Deze acte is gepasseert t.h.v. Wilbert Aarts, in de Steegen, waar de weduwe 
Aart Wilbers thans woont. zij is ziek en wegens "haar hooge jaren" niet in 
staat om op de secretarie te compareren.
Nadat afgelopen zaterdag de acte geboekt is en op heden getekend zou worden 
heeft de weduwe Aart Wilbers afgelopen nacht "een overval" bekomen die nog er-
ger geworden is. Zij kan geen verstaanbare woorden meer uitbrengen en kan zelfs
de voorlezing niet meer aanhoren.

R 101 fol. 104vo 18-12-1784 1/2

Antoni Hendrik Verberne - g.m. Maria de Groot, aan Ostaden, verkoopt aan Antoni 
Goort van Bussel, op Heusden:
- de middelste zijle land van - den agterste Heycamp 1 l.

 1-2. Peter Boumans
3. Jan Stevens
4. de weg

 land het Weyveltje off Weegertje 5 cops.
1. de koper
2. Jan Daandel Coolen
3. Marten Berkers
4. de straat

- het 2e zijlke van den ouden Dries ╜ l.
3. Jan Daandel Coolen

 1-2. Peter Boumans
4. de straat

- een Hoyveltje 2 l.
1. Dirk Martens
2. Peter Boumans
3. de Aa
4. de koper

- het kleyn Weyveltje 1╜ l.
1. Dirk Peter Martens
2. Peter Boumans
3. de koper

Verkopers aangekomen bij deling - d.d. 23-12-1762. 
Zie ook transport - d.d. 23-9-1777 met de belastingen in die deling vervat n.l.
- ╝e deel van ƒ 0-18-0/jr. (van het voorste huis enz.) aan het Gemene Land.
- 1/6e deel van ƒ 175,- - d.d. 27-9-1762 - aan den Armen van Asten.    
- ƒ 0-0-7 duiten/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 180,-.

R 101 fol. 106 18-12-1784 2/2
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Jacobus Losecaat verkoopt aan Hendrik Antoni Verberne:
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- groes agter Osten 1 l.
1. Gerrit Brunas
2. weduwe antoni van de Kruys
3. de Rootse loop
4. kn Hendrik Hoefnagels

- den Weegacker - bij Ostaden 2 l.
1. weduwe Peter Berkers
2. kn Tomas Coolen
3. de gemeente
4. weduwe Mattijs Bruystens

- land aan de Moolen 1╜ l.
1. weduwe Mattijs Bruystens

2. Jan Zeegers   
 3-4. de gemeente

- groes de Pastorybeemt 2╜ l.
1. weduwe Steven Jansen
2. Simon Loverbosch
3. weduwe Antoni Amijs
4. kn Tomas Coolen

Koopsom: ƒ 200,-.

R 32 fol. 83 30-12-1784

Adriaan van Duuren en Gerrit Francis Kerkers worden aangesteld tot borgemees-
ters over 1785.
Tot setters worden benoemd: Hendrik Vinken en Pieter van Maris.

331



R 125 fol. 218vo 01-01-1785 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Joost Koolen - weduwnaar Annemie Marten
Willems - t.b.v. Peter, Gerrit, Hendrien en Magrita, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Berkers - weduwe Jan Koppens.
De inventarisant heeft geen vaste goederen bezeten - en weinig roerende goede-
ren alzo hij deze tijdens de langdurige ziekte van wijlen zijn vrouw heeft moe-
ten verkopen. 
- een kast, een kist, een trog, een beddekoets,
- een bed met toebehoren.
- enige ketels,
- een schop, een riek, een aks.

R 125 fol. 219vo 01-01-1785 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Jenneke Berkers - weduwe Jan Wilbert Kop-
pens - t.b.v. Hendricus en Johanna, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Joost Koolen.

Roerende goederen
- een kast, een bank, een bedbank, drie stoelen, een tafel,
- vuurgerei,
- enige ketels, 
- enige schotels,
- enig landbouwgerei, een hoge en een lage kar,
- drie melkbeesten,
- 7 l. met rogge bezaaid.

Schulden
- ƒ 50,-.

R 125 fol. 222vo 07-01-1785

Marcelis Goort Marcelis, gezond - en Jennemaria Mattijs Aarts, ziek, zijn 
vrouw, wonende bij Goort Marcelis, aan den Dijk, zij testeren.
- Alle voorgaande makinge" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.  
Opmerking: de testateur schrijft zijn naam als: Marselus Goorts Peetes.

R 125 fol. 220vo 12-01-1785

Staat en inventaris - opgemaakt door Joost Peters - weduwnaar Jenneke Smits -
t.b.v. zijn kind, Pieter.
Hij wil hertrouwen met Johanna Jan Slaats.

Onroerende goederen
Omdat zijn ouders nog in leven zijn bezit de inventarisant nog geen vaste goe-
deren.

Roerende goederen o.a.
- een paard en zijn getuig,
- een hoge en een lage kar, een ploeg, een eg, 
- vier melkbeesten, een kalf,    
- 13 vijm rogge in de schuur, zes karren hooi, 
- twee kisten, vijf stoelen,
- diverse ketels, potten en pannen,
- vuurgerei,
- een geslacht varken,
- een bed met toebehoren, drie paar lakens, 
- drie tafellakens, 
- enige schotels en borden,
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- enig klein landbouwgereedschap,
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- 10 karren turf en 15 karren in de Peel,
- 25 pond gesponnen vlas,
- 11 l. met rogge bezaaid.

Schulden
- ƒ 184,-.

R 165 fol. 28 20-01-1785

Taxatie van de onroerende goederen van Elske Verreyt - overleden, 24-12-1784.
Waarde

- groes den dries aan de schuur 1 l. ƒ  40-00-00
1. kn Willem Goris  
2. Jan Verreyt

- land de corte Espe 1╜ l. ƒ  30-00-00
1. kn Willem Goris
2. weduwe Mattijs Smits

- land de Venacker 2╜ l. ƒ  50-00-00
1. weduwe Jan Canters
2. kn Jan Maas

- het kleyn Venackerke 1 l. ƒ  20-00-00
1. Leendert van Gerven
2. weduwe Jan Canters

- land in de Grootenacker - het kort zijlke
╜ l. ƒ  10-00-00

1. Jan Verreyt
2. Willem Hoebergen

- het binne groesvelt 2 l. ƒ  40-00-00
1. Huybert van der Laak
2. Willem Hoebergen

- een Weyvelt 3 l. ƒ  45-00-00
1. Jan Verreyt
2. Arnoldus Zeegers

- het Hoyvelt en Ossekamp 4 l. ƒ  60-00-00
1. Mattijs Smits

2. Willem Hoebergen             
ƒ 295-00-00

De goederen zijn belast met:
- 1/3e deel van 6╜ vat rogge/jr. aan de 
  kinderen Jan van Eerzel                in kapitaal ƒ    48-07-04  

ƒ 246-12-12
20e penning is ƒ 12-6-10.

R 125 fol. 223vo 27-01-1785 1/2

Mattijs Hendrik Martens, ziek, wonende t.h.v. Eymert Hendrik Martens, op Voor-
deldonk, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Zij enige erfgenaam wordt Eymert Hendrik Martens, zijn broeder, t.w. dat 
  Eymert al zijn, testateurs, onroerende goederen "in togte" zal blijven be-
  zitten en dat deze na zijn dood zullen gaan naar de drie kinderen van zijn,
  testateurs broeder, Gerrit Martens m.n. Hendricus, Antoni en Goverdina.  

R 165 fol. 30 28-02-1785 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Mattijs Hendrik Martens - overleden,
31-1-1785.

Waarde
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- huis, stal, hof en aangelag 2╜ l. ƒ 200-00-00
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1. Mattijs Bollen
2. Peter Hendrik Martens

- land agter het Aangelag 1 cops. ƒ   8-00-00
1. weduwe Joost van Hugten

- land den agterste Schop ╜ l. ƒ  36-00-00
1. Antoni van den Boom
2. het aangelag

- land den Agterbosscheacker 2╜ l. ƒ  50-00-00
1. Mattijs Bollen 

2. Peter Hendrik Martens
- den Stappertacker 1╜ l. ƒ  30-00-00

1. kn Philip van Hout
2. Peter Hendrik Martens

- den Hutacker 3 cops. ƒ  20-00-00
1. Peter Hendrik Martens
3. Mattijs Bollen

- land het Rinkvelt 1 l. ƒ  25-00-00
1. Mattijs Bollen
2. Peter Hendrik Martens

- groes de Waterdel 3 cops. ƒ  20-00-00
1. Andries Verheyen
2. Peter Hendrik Martens

- het Voordeldonksvelt 3 cops. ƒ  20-00-00
1. weduwe Francis Berkers
2. Peter van Maris

- land aan het Cloostereynt 1 l. ƒ  16-00-00
1. weduwe Huybert Joosten 

2. Peter Hendrik Martens
- groes den Brant 1 l. ƒ  20-00-00

1. Antoni Leenen
2. Peter Hendrik Martens            

ƒ 445-00-00
De goederen zijn belast met:
- ƒ 2-17-0/jr. aan de Kempenaar -      in kapitaal ƒ 71-15-0
- ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten - in kapitaal ƒ   18-15-0   

 ƒ           90-10-00
ƒ 364-10-00

De helft hiervan is ƒ 182-05-00
En omdat aan Eymert Hendrik Martens, 48 jaar, 
erfgenaam van de overledene, gedurende zijn 
leven is vermaakt "de togte" van de voors. 
goederen - raming hiervan is ƒ   100-00-00    

ƒ 282-05-00
20e penning is ƒ 14-2-4.

R 101 fol. 107vo 29-01-1785

Jan Antoni Driessen verkoopt aan zijn neef, Antoni Verhees:
- groes het agterste Weyvelt 1 l.

 1-3. Paulus van Dijk
   2. Antoni van Dijk en Jan van Asten

4. Arnoldus Verhees  
Koopsom: ƒ 110-10-0.

R 101 fol. 108vo 11-02-1785 1/3
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Jacobus Losecaat verkoopt namens - zijn zoon, Antoni Losecaat, secretaris van
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Eyndhoven en omliggende heerlijkheden - aan Andries Timmermans, oud borge-
meester en brouwerL
- land aan de Weegen 3 l.

1. Willem Verberne
2. kn Jan Ture Lomans
3. de weg
4. de beemden

Koopsom: ƒ 140,-.

R 101 fol. 141vo 10-11-1785 2/3
Willem Leenders van Hugten is schuldig aan Antoni Losecaat, secretaris van 
Eyndhoven - ƒ 200,- α 4%.
Marge: 28--5-1801 gelost.
 
R 101 fol. 142vo 10-11-1785 3/3
Jan van Lierop is schuldig aan Antoni Losecaat, secretaris van Eyndhoven:
- ƒ 500,- α 4%.
Marge: 13-5-1788 gelost.

R 32 fol. 84 28-02-1785 1/2

Pieter Kanters en Peter Tiele Coolen worden aangesteld als voogden over Goort,
Martinus en Joost, onm. kinderen van Goort Canters - en Martina van Dijk. 

R 126 fol. 16 30-04-1785 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Pieter Kanters en Peter Tiele Coolen,
als voogden over Goort, Martinus en Joost, onm. kinderen van wijlen Goort Kan-
ters en Martina van Dijk.
Er zijn ook twee meerderj. kinderen.

Goederen hen aangekomen bij transport - d.d. 7-11-1760.
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - op Bussel 5 l.

 1-2. weduwe Jan Willem Slaats 
- land 2╜ l.

1. weduwe Jan Willem Slaats
2. Wilbert van Bussel

- land den Bosseracker 1 l.
1. weduwe Jan Willem Slaats
2. Joost Verheyen

- land den Langenacker 7 l.
1. weduwe Jan Willem Slaats
2. ---

- groes het Heytvelt 1 l.
1. weduwe Jan Willem Slaats
2. de straat

- wei- of heigroes het Oulant 10 l.
1. weduwe Jan Willem Slaats
2. Pieter Coolen

- groes het Vlasvelt 8 l.
 1-2. weduwe Jan Willem Slaats

Belast met: ƒ 6-15-0/jr. aan rentmeester Verster.
- ƒ 0-07-8/jr. aan het Huis van Asten.

De goederen aangekomen bij transport - 10-3-1764.
- huis, hof en aangelag - op Bussel 5 l.

 1-2. weduwe Jan Willem Slaats
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- land de Camp 1 l.
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1. Pieter Slaats
2. Wilbert van Bussel

- land 5 l.
 1-2. weduwe Jan Willem Slaats

- land Schoutenacker 1╜ l.
1. weduwe Jan Willem Slaats

2. Wilbert van Bussel 
- de Langenacker 3 l.

1. kn Goort Kanters
2. weduwe Jan Slaats

- land de corte Zeylkens 3 l.
1. weduwe Jan Willem Slaats
2. den Hoogendries

- groes den Hoogendries 5 l.
1. weduwe Jan Willem Slaats
2. Wilbert van Bussel

- groes aan de Beekerloop 3╜ l.
1. weduwe Jan Willem Slaats

- groes het voorste Velt 5╜ l.
1. weduwe Jan Willem Slaats
2. kn Aart Simons van Bussel

- groes de Camp 1╜ l.
1. Wilbert van Bussel

- groes de Leegendries 1 l.
1. weduwe Jan Willem Slaats
2. Antoni van Dijk

Roerende goederen
- twee kisten, een kastje, 
- twee bedden,
- enige ketels en potten,
- een paard, vier melkbeesten, twee halve beesten, twee kalveren,
- enig landbouwgereedschap,
- ca. 17 l. met rogge bezaaid.

Schulden
- aan de vorige borgemeesters ƒ 18,-
- in de winkels etc. ƒ 88,- 

R 126 fol. 1 05-03-1785 1/2

- Wilbert Aart Wilbers,
- Peter Aart Wilbers,
- Arnoldus van Geffen - g.m. Elisabet Aart Wilbers,
- Hendrik, Meggel en Jenneke, onm. kinderen van Mattijs Aart Wilbers - voor
  de kinderen, Hendrik IJsbouts, de voogd,
- Marcelis Goort Peters - g.m. Jennemaria, dr. Mattijs Aart Wilbers, 
- Jennemaria Colen - g.g.m. Paulus Aart Wilbers - voor haar onm. kinderen m.n.
  Jenneke, Arnoldus, Jan, Meggel en Joseph.
Allen kinderen en kindskinderen van wijlen Aart Wilbers - en Peternel Teunis 
Peters, gewoond hebbende aan Vosselen.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Jennemie Coolen 
- een nieuwe huis, stal, schop, hof en aangelag 2 l.

1. Dielis Verhoysen
2. Antoni Evers
3. Aalbert van der Weerden
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4. de straat
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- groes Jan Aartsvelt 3 l.
1. Dirk van der Weerden
2. Joost Loomans
3. Dielis Verhoysen
4. Aalbert van der Weerden

- het Beekervelt 1╜ l.
1. Dielis Verhoysen
2. weduwe Willem van Vlokhoven
3. den Hoogenacker
4. de Loop

- den Benderacker 1 l.
1. Dielis Verhoysen
2. kn Jan Coolen
3. Aalbert van der Weerden
4. Antoni Verhees

- de Venacker 3 copse.
1. Dielis Verhoysen
2. Arnoldus Verhees
3. Antoni Verhees
4. Willem Antoni Dirks

- den Oulandsacker 1 l. 1 cops.
1. Dielis Verhoysen
2. Willem Antoni Dirks
3. Hendrik Verleysdonk
4. weduwe Willem van Vlokhoven

- de helft van de Caphegacker de helft is 1 l.
1. Peter Aart Wilbers
2. Dielis Verhoysen
3. den kapheg
4  --

Belast met: ƒ 1-17-0/jr. aan het Gemene Land - samen met het 2e lot.
- ƒ 0-19-4/jr. cijns aan de Heren van Asten.

Verponding: ƒ 3-03-4/jr. 
Bede - ƒ 0-19-8/jr.

2e lot: Arnoldus van Geffen
- groes het agterste Velt 4 l.

1. Dielis Verhoysen
2. Antoni Verhees
3. Peter Verberne
4. den Keyzerdijk

- groes de Veldekens 1 l.
1. Dielis Verhoysen

 2-3. Aalbert van der Weerden
4. Willem Antoni Dirks

- Jan Leuwenacker 1╜ l.
1. Dielis Verhoysen
2. kn Jan Coolen
3. Antoni van Bussel
4. Willem Antoni Dirks

- de Ley Leuwenacker - 
ook genaamd - den Hoogendries 1 l.

1. Dielis Verhoysen
2. Aalbert van der Weerden 

3. weduwe Peter Berkers
4. de straat
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- den Heesacker 1╜ l.
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1. Dielis Verhoysen
2. den Dijk
3. kn Jan van Dijk
4. Arnoldus van Geffen

Belast met: ƒ 1-17-0/jr. aan het Gemene Land - samen met het 1e lot.
Verponding: ƒ 3-08-4/jr.
Bede - ƒ 0-19-8/jr.

3e lot: Wilbert Aart Wilbers
- het voorste Startvelt 3 l.

1. Antoni Aart van Bussel
2. Arnoldus van Geffen
3. kn Jan Coolen
4. Dielis Verhoysen

- het achterste stuk groes van - het Dijkervelt
  gelegen tussen Dielis Verhoysen en de kn Mattijs Aarts  dit stuk 2 l.
- de Laatacker of ook wel -

de Langenacker 2 l.
1. weduwe Antoni van Bussel
2. Antoni van Dijk
3. Antoni Verhees

4. Antoni van Bussel 
- de helft van den Hoffstartacker 1╜ l.

1. Willem van Dijk
2. Dirk van der Weerden
3. Dielis Verhoysen
4. den Dijk

- den Hoff- off Startacker 1 l.
1. Dielis Verhoysen
2. Antoni Verhees
3. Antoni van Dijk
4. Willem Antoni Dirks

Belast met: ƒ 1-17-8/jr. aan den Armen van Asten - samen met Mattijs Aart Wil-
 bers.

Verponding: ƒ 3-03-4/jr.
Bede - ƒ 0-19-8/jr.

4e lot: Peter Aart Wilbers  
- het voorste Velt 3 l.

1. kn Jan Coolen
2. Dielis Verhoysen
3. Jan van den Boom
4. de straat

- groes, gelegen aan - het agterste Velt - dat aan 
  Arnoldus van Geffen komt 1 l.

1. Dielis Verhoysen
2. kn Arnoldus Tielen
3. de Keyserdijk
4. Antoni Verhees

- den Leytentijtacker ╜ l.
1. Dielis Verhoysen
2. Arnoldus Verhees 
3. kn Jan van Dijk
4. de gemeente

- de helft van de Ley Leuwenacker - of Hoogendries ╜ l.
 1-4. Dielis Verhoysen 

344



2. Aalbert van der Weerden
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4. weduwe Peter Berkers
- land het halff Lopense ╜ l.

1. Arnoldus van Geffen
2. de straat
3. Jan van den Boomen
4. de straat

- den acker aan den Hoole 1╜ l.
1. Dielis Verhoysen

 2-3. Arnoldus Verhees
4. Antoni Verhees

- de helft van de Caphegacker    de helft is 1 l.
1. Dielis Verhoysen
2. weduwe Paulus Aart Wilbers
3. de Capheg

Belast met: ƒ 0-6-0/jr. aan den Armen van Deurne - samen met Dielis Verhoysen.
- "enige duyten/jr." in een meerder "rentje" met meer andere aan 
  de Kerk van Asten.

Verponding: ƒ 3-03-4/jr.
Bede - ƒ 0-19-8/jr.

5e lot: kn Mattijs Aart Wilbers - m.u.v. Marcelis Goort Peters, deze heeft 
                                  ƒ 50,- voor zijn deel ontvangen.
- den IJsboutacker 3 l.

 1-4. Joost Verheyen
2. Antoni Evers
3. weduwe Marcelis Andriessen

- den Hoogen Startacker ╜ l.
1. weduwe Hendrik Verleysdonk
2. het straatje
3. de gemeente
4. weduwe Willem van Vlokhoven

- het Dijkervelt hiervan 3 l.
1. de straat
2. Wilbert Aart Wilbers

 3-4. weduwe Jan van Dijk
Belast met: ƒ 1-17-8/jr. aan den Armen van Asten - samen met Wilbert Aart Wil-

 bers.
Verponding: ƒ 3-03-4/jr.
Bede - ƒ 0-19-8/jr.

R 101 fol. 111vo 05-04-1785 2/2
Wilbert Aart Wilbers, in de Steegen, verkoopt aan Christiaan van der Weerden,
aan Vosselen:
- groes het voorste Startvelt 3 l.

1. Antoni Aart van Bussel
2. Arnoldus van Geffen

3. kn Jan Coolen   
4. Dielis Verhoysen

- groes het agterste Dijkervelt
1. Dielis Verhoysen
2. kn Mattijs Aarts

- de Laatacker off Langenacker 2 l.
1. weduwe Antoni van Bussel

2. Antoni van Dijk
3. Antoni Verhees
4. Antoni van Bussel
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- de helft van de Hoffstartacker 1╜ l.
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1. Willem van Dijk
2. Dirk van der Weerden

3. Dielis Verhoysen
4. den Dijk

- den Hoff- off Startacker 1 l.
1. Dielis Verhoysen
2. Antoni Verhees
3. Antoni van Dijk
4. Willem Antoni Dirks

Belast met: de helft van ƒ 1-17-8/jr. aan den Armen van Asten - de kn Mattijs 
     Aarts betalen de andere helft.

Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 5-3-1785.
Koopsom: ƒ 290,-.

R 101 fol. 109 10-03-1785

Francis Verberne is schuldig aan Gerrit Nooten, te Helmond - ƒ 205,- α 4%.
Borgen: Gerrit Verberne, te Helmond - en
      - Pieter Klomp.
Marge: 22-5-1807 - gelost aan Gerrit Beyers, te Helmond.

R 101 fol. 110vo 12-03-1785 1/2

Reynder Mattijs Muyen is schuldig aan de onm. kinderen van Jan Mattijs Muyen 
m.n. Hendrik, Willem, Marie en Johanna - ƒ 250,- α 3%.
Deze ƒ 250,- zijn afgeloste gelden door Pieter Paulusse.
Marge: 24-10-1791, 21-10-1793, 11-2-1794 en 24-10-1797 gelost aan resp. Willem,
       Johanna, Maria en Hendrik.

R 101 fol. 149vo 21-12-1785 2/2
Reynder Muyen is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 17-2-1794 gelost. 

R 126 fol. 7 12-03-1785

Jenneke Verduyseldonk - g.g.m. Jan Hikspoors, in de Steege, geeft te kennen dat
Gerrit Jacobs Verberne, wonende bij haar, in de Steege, op "de erve" van Gerrit
Verberne - g.g.m. Maria, haar dochter - welke altijd bij elkaar gewoond hebben,
eerst te Liessel en nu hier.
Gerrit Verberne heeft drie kinderen van zijn eerste vrouw en is nu hertrouwd -
doch hebben "altoos en nog, zaame met lieffde en vrientschap huysgehouden".
De gehele inboedel, alles bevattende, is aan haar, Jenneke, gebleven.
Zij beseft echter dat het beter is om alles over te geven aan haar voorn. 
schoonzoon, Gerrit, om daarmee te handelen als met eigen goed.
Jenneke krijgt daarvoor haar verdere leven kost en inwoning naar haar staat.
Mocht e.e.a. niet naar genoegen geschieden dan kan zij vrij vertrekken met mee-
neming van enige goederen en zal zij gedurende haar verdere leven - ƒ30,-/jr. 
uitgekeerd krijgen.

R 165 fol. 33 07-04-1785 1/2

Taxatie van de onroerende goederen van Josephus Baatens - overleden te Leende -
2-3-1785.

Waarde
- 1/8e deel in de Laarbroekse tiende ƒ 800,-
  In dit 1/8e deel heeft de overledene 1/16e deel gehad ƒ  50,-
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20e penning is ƒ 2-10-0.
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R 101 fol. 118 09-07-1785 2/2
Joost Baatens, te Leende, verkoopt aan Elisabet van Engelen - weduwe Wilhelmus
Geldens, te Leende:
- 1/8e deel van de Laarroekse tiende

Koopsom: ƒ 108-8-0

R 101 fol. 113 05-04-1785

Dirk van der Weerden, aan Vosselen, verkoopt aan Goort Geven:
- huis, stal, schuur, hof en aangelag - in het Bergslant ╜ l.

1. de straat
2. het volgende perceel

- huisplaats en akker aan vorige koop 4 l.
 1-3. de weg en straat

2. vorige koop
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 10-11-1784

Koopsom: ƒ 230,- waarvan ƒ 130,- α 3%.

R 126 fol. 8vo 09-04-1785 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Marcelis van Bussel - weduwnaar Anna Anto-
ni scherders - t.b.v. Jennemaria en Willemyn, de kinderen.
Hij wil hertrouwen met Elisabet Fransen - weduwe Arnoldus Thoro.

  Onroerende goederen       
- een huis en een klein huisje, met stal, brouwerij en hof - gelegen in het 
  Dorp - genaamd: de Roode Leuw 1 l.

1. de straat
2. Mattijs Herings
3. Leendert Bots
4. de gemeente

- een wortelveltje, nu hof, gelegen bij Antoni Timmermans ╜ l.
 1-3. Antoni Timmermans

2. weduwe Jan Tijssen  
4. de straat

- land den Berg - ten dele hof.
in de legger twee posten 2╜ l.

1. Adriaan van Duuren
2. kn Jan van Reyt

 3-4. de straat
- groes Vestersvelt - gelegen aant Slootje 3 l.

1. Pieter en Antoni Lomans
2. Francis Verberne
3. de gracht

4. het straatje
- groes den Dries - te Ostaden

in het kohier drie percelen 1 l. 1 cops.
                  1 l.

      3 cops.
 zijnde               3 l.    

1. Antoni Verberne
2. de weg
3. de straat
4. Peter Jelisse c.s. 

- groes in de Vloet 1╜ l.
1. Willem Goris
2. Cotshausen
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3. de Aa
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4. de gemeente
- den Meulenacker 1╜ l.

1. kn Mattijs van Bussel
2. Gerrit van Bussel

 3-4. de wegen
- land 3 l.

1. kn Jan Verreyt
2. Gerrit Verberne

 3-4. de wegen
- land in de Sneyerskamp 1╜ l.

1. Antoni Loomans
2. weduwe Antoni Fransen
3. Willem Verberne
4. het weegje

- land aan de Kruyskesweg 1╜ l.
op de legger in twee percelen
1. Willem Verberne

2. Andries Timmermans
3. de weg
4. Antoni Sluyters

- land het Stepke 1 l. 10 r.
 1-3. de weg
 2-4. weduwe Joseph Sauve en Francis Verberne

- een Hoyvelt in de Steege 3╜ l.
1. kn Mattijs van Bussel 
2. weduwe Jan Sauve
3. Jan Timmermans
4. de Loop

- groes den agterste Pas 1╜ l.
 1-3. Jan Aart Driessen 

2. weduwe Francis van den Boomen
4. de weg

- een acker op den Berg
in het kohier twee percelen t.w.

den Berg en Hoogenacker 5 l.
1. de straat
2. Francis Verberne
3. de weg
4. Jan Verberne

- groes Peer Jan Aartsvelt 1╜ l.
1. weduwe Steven Jansen
2. Peter Jelisse
3. weduwe Joseph Sauve
4. Marcelis van Bussel

Belast met: ƒ 0-1-2/jr. cijns.
Verponding: ƒ 12-04-0/jr.
Bede - ƒ  3-17-6/jr.

Roerende goederen
- vijftig tinnen en "Delftse" borden en schotels,
- drie tafels, vijftien stoelen, een kast, een staand horloge met kast, 
- drie bedden met toebehoren,
- diverse ketels, potten en pannen
- vuurgerei,
- landbouwgereedschap,
- brouwerijgereedschap,
- timmermansgereedschap t.w. een schaafbank, een draybank, een ax, een deessel,
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      spanzaag, enige byndels, boore en effers, schaave.
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- vier melkbeesten.
Schulden

- een restant van "custingbrief" van ƒ 1500,- α 3% van de koop
  van een huis en vaste goederen van Jan van Riet - d.d. 3-4-1776.
  Nu nog te betalen ƒ 1000,-
- Antoni Berkers - schepenbrief - d.d. 25-4-1782 - α 3╜%. ƒ  300,-

R 126 fol. 13 09-04-1785 2/2
- Marcelis van Bussel - weduwnaar Anna Antoni Scherders - geass. met zijn va-
  der, Peter van Bussel, dit t.b.v. zijn kinderen, Jennemaria en Willemyn  - en
- Elisabet Fransen, geboren en wonende te Vlierden - weduwe Arnoldus Thoro -
  kinderloos - geass. met Jan Thoro, haar schoonvader, te Deurne.
Zij gaan trouwen en maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten.
- Dat van de ene helft der goederen die Marcelis met zijn overleden vrouw heeft
  bezeten en wat er tijdens dit huwelijk nog bij mocht komen de "togte" komt
  aan zijn a.s. vrouw, indien zij de langstlevende mocht wezen.
  Na haar dood zullen de goederen egaal worden verdeeld over de v≤≤r- en even-
  tuele nß-kinderen.
  Indien echter iemand der kinderen zou willen vertrekken "uyt de huysinge, 
  door hem, van Bussel, nu bewoont, met verdere goederen als dan de zodanige 
  van voors. goederen niet meer zal konne pretenderen dan de legitieme portie, 
na scherpheyt van regten, aan zijne gemelde voor-kinderen competerende".    
Enz. enz.

R 126 fol. 15 18-04-1785 1/2

Jenneke Hoefnagels - weduwe Gerrit van Riet, in het Dorp, testeert.
- Alles komt aan haar neef, Jacobus van Riet, die dertig jaar lang bij haar en
  haar overleden man heeft gewoond en veel diensten heeft bewezen.

R 165 fol. 34vo 25-06-1785       2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Hoefnagels - weduwe Gerrit van 
Riet - overleden te Asten en op 28-5-1785 begraven.

Waarde
- huis en hof 1╜ cops. ƒ 350,-

1. Jacobus Losecaat
2. weduwe Antoni Fransen     

- 1/3e deel in een heiveld - ten dele bezaaid met mast of denne ƒ  10,-
1. Johannes Aarts

2. kn Mattijs van Bussel        
ƒ 360,-

20e penning is ƒ 18,-.

R 101 fol. 115 15-04-1785

- Geertruy Kels - weduwe Goort Jan Aarts - voor de helft - en
- Jan Aarts, te Hees,
- Jan van den Boomen - g.m. Catarina Aarts, te Hees,
- Goverdina Aarts,
- Peter Aarts, te Lierop - deze laatste vier voor de andere helft.
Zij verkopen aan Adriaan Keyzers, in de Steegen:
- huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag 1 l.

 1-4. Andries Walraven
2. de koper  
3. de gemeente
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- den Hegacker 1╜ l.
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 1-2. de koper
- land de Vlaas 1 l.

1. Hendrik Verreyt
2. Jan Peters

 3-4. Peter Verreyt
- de Campenbergacker 1 l.

1. Hendrik Verreyt
2. Jenneke Kels
3. de gemeente

- land den Berg ╜ l.
 1-2. de koper

- groes den Dries 1╜ l.
 1-2. de koper

3. Andries Walraven
- een Hoyvelt 2 l.

1. Dirk Loverbosch
2. Andries Walraven
3. Willem Jan Goorts

- groes de Vlaas 1 l.
1. Jan Verreyt

2. Jan Peters  
- groes de Beemt 3 cops.

1. de gemeente
2. Dirk Loverbosch

- den Boeschotacker 1 l. 1 cops.
1. Hendrik Verreyt
2. Andries Walraven

- groes het Eeuzel  1╜ l.
1. Willem Hoebergen
2. Jenneke en Annemie Kels

- groes het Eyntje 1╜ copse.
1. kn Mattijs van Bussel
2. Marten Zeegers

Koopsom: ƒ 525,- waarvan ƒ 500,- α 3%.
Marge: 12-8-1794 - gelost aan Peter Aarts, te Lierop.

R 101 folY 117vo 30-04-1785

Willem Wouter Loomans verkoopt aan Antoni Hendrik van den Boom, op Voordeldonk:
- land de Leysdonk 1 l.

1. de drost
2. de koper
3. Jan Kerkers e.a.

R 25 fol. 77 09-05-1785 

Marcelis Koppens, aanlegger - contra - Hendrik Royakkers, gedaagde.
Gedaagde is nog drie vijm dakstro verschuldigd - volgens huurceduule.
Gedaagde zegt, niet gehouden te zijn voor de schuur gerepareerd is.

R 32 fol. 84vo 30-05-1785

Francis Nol Tielen en Antoni Verhees, op Ostaden, worden voor de tijd  van drie
jaar aangesteld als armmeester.
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R 25 fol. 78 06-06-1785

Den drost, aanlegger - contra - Gerrit Verberne en Adriaan Keyzers, gedaagden.
Gedaagden zijn borg gebleven voor Dirk Verdonschot wegens gekochte rogge op de
koopdag van Cornelis Hikspoors - d.d. 5-12-1782 - Somma ƒ 10-3-8.

R 165 fol. 33vo 07-06-1785

Taxatie van de onroerende goederen van Anna van Beek - overleden, 5-6-1785.
Waarde

- een huis, twee woningen, met de hof voor- en achter - in het Dorp
╜ l.     ƒ 240,-

1. de straat
2. Antoni Sluyters
3. weduwe Martinus van der Linden

20e penning is ƒ 12,-.

R 126 fol. 19vo 20-06-1785

- Jan van den Heuvel - g.m. Johanna Verreyt,
- Laurens Willem van Oosterhout - g.m. Helena Verreyt
Zij verdelen de goederen van wijlen hun schoonouders.
De goederen zijn tot nu toe onverdeeld gebleven en gebruikt door Jan van den 
Heuvel.

1e lot: Jan van den Heuvel
- huis, stal en hof - in het Dorp - aan de Poel 1 l.

 1-2. de straat
3. de Heer Lilly
4. de Poel

- den Hoekacker 2╜ l.
1. Pieter Lomans

            2-3-4. de wegen
- Willemyneacker 1╜ l.

1. Goort Lomans
2. den drost

- land de Beckers 1╜ l.
1. Francis Tielen

2. weduwe Jan Trouwen   
- den Bergacker 1╜ l.

1. de straat
2. weduwe Willem Verberne

- den Pastoryacker 1╝ l.
1. weduwe Joseph Sauve
2. Heer Simon van de Loverbosch

- groesbeemd Vrouwkesveltje 1 l.
1. Joost Lomans

2. Jan Cornelisse
- Jan Eversacker 2 l.

1. weduwe Jan Tijssen
2. Marcelis van Bussel

- land de Beckers 1 l.
1. Francis van den Eerenbeemt
2. de gemeente

- groesbeemd de Kattestaart 5 l.
1. het straatje
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2. weduwe Antoni Amijs
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- groes aan Nelis Kempke wielke 2 l.
1. kn Mattijs van Bussel
2. weduwe Willem Verberne

- groes in de Pas ╜ l.
1. Willem van Dijk
2. Antoni Lomans

- Fransmansacker 2 l.
1. weduwe Antoni Fransen
2. Antoni Timmermans 

- een aangelag 1 l.
            1-3-4. de straat

2. Marcelis van Bussel
- groes het Rootsvelt 4╜ l.

1. den drost
2. Ambrosius Bakens
3. de Rootse loop
4. den Dijk

- land aan de voorste Pas ╜ l.
1. Francis van den Eerenbeemt
2. Antoni Lomans

- den Roomeracker 1╜ l.
1. Christoffel Milter
2. weduwe Francis van Hout 

Belast met: ƒ 5-7-8/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 4-0-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 300,- α 3% aan de weduwe Antoni Fransen.
- ƒ 100,- aan Antoni Kuypers - schepenobligatie - nu Peter Smits.

2e lot: Laurens van Oosterhout
- land de Pasacker 1╜ l.

 1-2. weduwe Francis van de Vorst
Lasten: M.u.v. de lands- en dorpslasten alle lasten voor Jan van den Heuvel.
Laurens ontvangt nog ƒ 10,- van Jan van den Heuvel wegens egalisatie.

R 126 fol. 22vo 30-06-1785

Staat en inventaris - opgemaakt door Wouter Sanders - weduwnaar Willemyn van de
Mortel - t.b.v. Helena, Johannes en Wilhelmus, zijn kinderen.
Hij wil voor de derde maal hertrouwen, nu met Francyna Tomas Hendriks.
Met zijn tweede vrouw heeft hij geen vaste goederen bezeten.

Roerende goederen
- twee bedden en toebehoren,
- een kist, een kastje, twee tafels, vijf stoelen,
- diverse potten, pannen, ketels etc.
- vuurgerei,
- tafelgerei, keukengerei.    

Schulden
- bij de boeren - van ingekochte beesten, schapen en kalveren ƒ 54,-

Te vorderen
- ƒ 30,-

R 126 fol. 24 02-07-1785 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Jan van de Cruys - weduwnaar Anna Maria 
van der Linden - t.b.v. Cornelis en Hendrik, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Antonetta, dr. Johannes Martens.
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Onroerende goederen
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╝e deel in:
- huis, hof en aangelag - in de Ommelsebos 7  l.
- den Horsick    1  l.
- de Grootenacker 2╜ l.
- de Venacker 1╜ l.
- het Weyvelt 6  l.
- het voorste Hoyvelt 1  l.
- Jacobsdrieske 1 copse.
- een drieske 1 copse.
- een hooiveld - den Ossekamp 4  l.
- Verder de goederen die Jan van der Linden heeft bezeten en die ten kohiere 
  bekend  zijn.
  Deze goederen zijn belast met:
  - ƒ 5-10-0/jr. en 5╜ vat rogge/jr. aan Francis Vervoordeldonk.

Roerende goederen
- een kastje, een kist, vier stoelen, twee banken,
- een koe.

Schulden
- ƒ 25,-.

R 126 fol. 26 02-07-1785 2/2
Jan van de Cruys - weduwnaar Anna Maria van der Linden wil hertrouwen met 
Antonetta Johannes Martens - geass. met haar vader.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - mede t.b.v. de twee kinderen, Cornelis en 
Hendrik.
De bekende voorwaarden.

R 165 fol. 35vo 09-07-1785

Taxatie van de onroerende goederen van Anna Maria Driessen - overleden,
6-6-1785.

De helft in: Waarde 
- huis, hof, stal en een akker daaraan 4 l. ƒ 300,-

1. Lambert Cornelis
2. Adriaan Hurkmans
3. de straat
4. Paulus van Bussel

- een wortelveldje 1 cops. ƒ   5,-
1. Adriaan Hurkmans
2. het aangelag

- de voorste Heesacker 3╝ l. ƒ  80,-
1. Pieter Klomp
2. weduwe Francis Kerkers

- land het Ven 2 l. ƒ  50,-
1. Pieter Troeyen
2. Paulus van Bussel

- groes het Ven ƒ  60,-
1. Pieter Troeyen
2. Jan van Gog

- groes het Lankvelt 5 l. ƒ 125,-
1. kn Hendrik van de Goor
2. weduwe Francis Kerkers

- het Weyvelt 3 l. ƒ  70,-
 1-2. weduwe Claas Voermans        

ƒ 690,-
                                     De helft is van de overledene ƒ 345,-
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20e penning is ƒ 17-5-0.
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R 101 fol. 118vo 20-07-1785

Arnoldus Aarts, op Voordeldonk, verkoopt aan Jan Philipse van Hout, op Voor-
deldonk:
- huis, stal, hof en aangelag - op Voordeldonk 4 l.

1. weduwe Jan Smits
2. Peter Jacob Martens
3. de straat
4. Peter Canters

- land de Reuzelman 3 l.
1. weduwe Jan Smits
2. de straat
3. Francis van Bussel
4. Peter Coolen c.s. 

- het Hoyvelt 3 l.
1. weduwe Jan Smits

 2-3. weduwe Joost van Hugten
4. weduwe Peter Berkers

Belast met: ƒ 2-14-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 400,-.

R 101 fol. 119vo 27-7-1785

Hendrik Francis van den Broek - g.m. Elisabet van Houte, te Geldrop, verkoopt 
aan Antoni Koppens - g.m. Helena van Houts 1/3e deel onverdeeld in:
- huis, schuur, stalling, hof en aangelag - aan Voordeldonk 7╜ l.
- land - de Stappert 3 cops.
- den Hoogenacker 1╜ l.
- den Benedenacker 2  l.
- de Wegacker 3 cops.
- Maria Dirksacker 1╝ l.
- akkerke - het Loopense  ╜ l.
- een Weyvelt agter de erve 3╜ l.
- groes - de Beckers 3  l.
- Biesemannevelt 3  l.
- een Heytvelt bij het Rinkvelt 3  l.
- den ouden Hoff 1  l.
- groes - de Loop 3 cops.
Belast met: 1/3e deel van ƒ 2-16-4/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 350,-.

R 32 fol. 85 30-07-1785

De Heren van Asten stellen aan, i.p.v. de overledene "eyckmeester" Gerrit van
Riet, tot wederopzeggen, als ijkmeester, Jacobus van Ravesteyn.
E.e.a. volgens reglement - d.d. 31-3-1681.
De gerechtigheden en salaris komen voor de helft aan de Heren van Asten toe.   

R 126 fol. 27vo 03-08-1785

Pieter Verberne, te Eyndhoven, zijnde een broeder van Catharina Verberne -
weduwe Jan Gerrit Taabe - waarbij zij vijf kinderen heeft gehad waarvan nog 
drie minderjarig m.n. Hendrik, Gerardus en Antonius - wordt gemachtigd  om,
de nalatenschap van Joseph Taabe, overleden te Pelt, in het graafschap Lingen,
te aanvaarden en af te wikkelen t.b.v. de drie onm. kinderen.
Mede benoemd wordt in deze, Johannes Taabe, te Amsterdam, broeder van de voorn.
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kinderen.
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R 126 fol. 28vo 06-08-1785

Andries Verheyen en Dirk Jan Wilbers zijn, in 1782, door het gerecht aangesteld 
als voogden over Jan, Jennemaria en Anneke, onm. kinderen van wijlen Aalbert
Verheyen - Maria Wilbers - gewoond hebbende op ΘΘn der neerhuizinge van het 
kasteel.
Jan Verheyen is in 1784 getrouwd.
Jennemaria - is g.m. Jan Mattijs Slaats - januari 1785.
Op 12-10-1782 is door de voogden een inventaris opgemaakt van de boedel.
De boedel is toen intact gelaten en de goederen weer ΘΘn jaar ingehuurd - dit 
met toestemming van het gerecht.
Na dat jaar heeft Jan Verheyen, inmiddels meerderjarig, de goederen gehuurd,
doch de boedel is nog in gemeenschap gebleven.
Met assistentie van hun oom Jan Daandel Coolen is nu een verdeling gemaakt van
de boedel.

1e lot: Anneke  
- een kast,
- een bed met toebehoren, enige lakens
enz. 
- Enige andere goederen zijn overgegeven aan haar broer Jan voor - 

ƒ  20-00-00
- het 1/3e deel van paard, karre-os of melkbeesten, kalveren
  en bouwgereedschap is aan Jan, haar broeder overgegeven 
  voor ƒ 195-00-00 
- 1/3e deel van ht hooi - idem aan Jan - α ƒ 0-15-0/100 ƒ  67-10-00
- 1/3e deel van het stro - idem aan Jan - 25 vijm α ƒ 1-10-0ƒ  27-10-00
- 1/3e deel van de rogge, 105 vaten, is verkocht
  - 50 vat α ƒ 0-19-8
  - 55 vat α ƒ 0-18-0 ƒ  99-12-08
- 27 vat haver, haar aandeel - verkocht α ƒ 0-10-0ƒ  13-10-00
- 1/3e deel in de oogst te velde - aan Jan ƒ 130-00-00
- 1/3e deel an het gerede geld ƒ  64-00-00
- van het uitstaande geld krijgt zij:
  - t.l.v. Philip van Hout - nu de kinderen - α 3% ƒ 100-00-00
  - t.l.v. Andries Verheyen      ƒ 150-00-00
  - t.l.v. Jan van Dijk, te Ommel ƒ  25-00-00
- Nog van het huis in het Dorp, hetwelk onverdeeld is ge-
  bleven - 1/3e deel ƒ  .....
- van de weduwe van Hoorn - ƒ 15,-  ƒ    .....      

Voor de onmondige ƒ 902-02-08    

2e lot: Jan Verheyen
Deze heeft zijn deel gehad en krijgt nog van het uitstaande 
geld:
- t.l.v. Peter Jelisse ƒ  50-00-00
-   "    weduwe Hendrik Peter Driessen - nu Goort Lomans    ƒ 100-00-00
-   "    Lambert Cornelisse ƒ  50-00-00
-   "    Jan van Dijk, te Ommel ƒ  25-00-00
-   "    Philips Peters van Bussel ƒ    50-00-00  
 ƒ 275-00-00

3e lot: Jan Mattijs Slaats
- Deze heeft zijn deel ontvangen, behoudens 1/3e deel van de 
  oogst te velde, waarvan Jan Verheyen 2/3e deel zal ontvan-
  gen.
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  Van het uitstaande geld heeft hij gehad:
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  - t.l.v. Paulus Peters, op de Leensel ƒ  50-00-00
  -   "    Joost van Hugten ƒ 100-00-00
  -   "    Jan van Dijk, te Ommel ƒ  25-00-00
  -   "    Marcelis van Bussel ƒ   100-00-00    
 ƒ 275-00-00
Staat te weten dat t.l.v. Jelis van Lierop nog - ƒ 150,-
op de inventaris staan - deze zouden gelost en verdeeld 
zijn.
Op de inventaris staat ook - ƒ 125,- t.l.v. Andries Verheyen,
dit moet zijn - ƒ 125,-.

R 101 fol. 121 09-08-1785 1/2

Hendrien Verberne, te Deurne, verkoopt aan Joost Hoebergen:
- land de Langenacker 2 l.

1. de koper
2. Antoni Fransen
3. de weg
4. Philip Reynders

Koopsom: ƒ 91,-.

R 101 fol. 121 09-08-1785 2/2
Jan Verberne vernadert de koop die Joost Hoebergen gedaan heeft van Hendrien
Verberne:
- land de Langenacker 2 l.

1. de koper
2. Antoni Fransen
3. de weg
4. Philip Reynders

Koopsom: ƒ 91,-.

R 101 fol. 122 09-08-1785

Jan Marcelis Verduyseldonk, te Someren, met procuratie van Joost Antonis Ver-
duyseldonk, te Santpoort, verkoopt aan Arnoldus Segers:
- huis, stalling, hof en aangelag - te Ommel 1 l. 16 cops.

1. Jan van Dijk
2. weduwe Tomas Coolen

- land aan de Kolken 3 l.
1. Gerrit Evers

2. de weg
- groes 3 l.

1. de voors. akker
2. Jan van Dijk

- op de Loo 3 cops.
1. Jan van Dijk
2. een acker van het Clooster

- land 1╜ l.
1. Cotshausen
2. Jan van Dijk

- land 3 l.
- land de Galre 3 l.

1. Pieter Paulusse
2. kn Willem Roefs

- de Looacker 3 l.
1. Cotshausen
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2. Gerrit Evers
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- de Stockacker 1╜ l.
1. Jan van Dijk

2. de gemeente
- land 3 l.

 1-3. Gerrit Evers
- Groes aan de Loop - bij de Brug 3 l.

1. de Loop
2. het volgend veld
3. de gemeente of Broek
4. de weg naar Ommel

- groes 3 l.
1. het vorig perceel
2. weduwe Wilbert Wilberts
3. de gemeente
4. de weg

- groes de Kolke 6 l.
1. de koper
2. Pero van der Laak

- het Swartbroek van de kn Jan Joosten
2 l.

1. Jan Martinus Martens
2. Antoni van Bussel

- groes int Swartbroek van Moolemakers
2╜ l.

1. weduwe Francis van de Vorst
2. Jan Martinus Martens

- land aan de Heg van het Clooster 1 cops
1. de straat
2. Gerrit Evers

- groes en land de Nieuwe Erve van 't Clooster 10 l.
1. Dirk van de Loverbosch
2. weduwe Jan Canters
3. de gemeente
4. de Aa

- land agter den Hoff van het Clooster
van den hoek rechtdoor op den akker

van Jan Coolen 3 l.
1. den Hoff van het Clooster
2. Gerrit Everts
3. Dirk van de Loverbosch
4. de weg

Belast met: ƒ 5-00-00/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-11-08/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-18-00/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-12-08/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 1500,- waarvan ƒ 400,- α 3%
         aan Jan van de Cruys.

Marge: 10-8-1801 gelost.

R 101 fol. 126vo 13-08-1785 1/2

Martyn Weynen - weduwe Antoni Nelissen - geass. met haar schoonzoon, Jan van 
Hoek - verkoopt aan Nicolaas van Stiphout:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in het Dorp 1 l. 1 cops.

1. Jan Meulendijks
2. Nicolaas Simonis  
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3. Peter Driessen van Bussel
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4. de straat
Belast met: ƒ 2-0-8/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente van 
                        ƒ 7-10-0/jr. met andere.
Verkopers aangekomen bij transport - d.d. 30-7-1781.

Koopsom: ƒ 321,-.

R 101 fol. 127vo 13-08-1785 2/2
Nicolaas van Stiphout is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 250,- α 4%.
Marge: 1-11-1790 gelost.

R 33 - 52 20-08-1785 1/4

Aan het College, 
Francis Smits, weduwnaar Jennemaria Dirk Dirks - heeft bij request van 
10-8-l.l. verzocht - om tot betaling van zijn "lasten" - de vaste goederen die 
hij samen met zijn drie kinderen bezit, te mogen verkopen, zoals hem geadvi-
seerd is.  
In antwoord hierop heeft U laten weten de zaak nog in beraad te willen houden
en dat tussen mij en de naaste vrienden nogmaals overlegd zou worden om midde-
len te vinden tot voorkoming van verkoop.
Dit overleg heeft plaats gevonden, doch we hebben niets kunnen bedenken om de
schulden te voldoen of een regeling te treffen.
Nogmaals verzoekt hij hij om tot verkoop te mogen overgaan.
Marge: Aan suppliant wordt opgedragen een nette opgave te doen van alle reδle
       en personele schulden.

R 28 fol. 122vo 08-09-1785 2/4
Gezien het request - d.d. 10-8-l.l.- van Francis Smits - weduwnaar en boedel-
houder van wijlen Jennemaria Dirk Dirks, dat aan hem in eigendom toebehorende 
is:
- de helft van een huis en aangelag, land en groes - op Heusden.
  En de andere helft "ter togte" aan hem toekomt en het erfrecht aan zijn drie
  kinderen m.n. Peter, meerderj., Elisabet en Dirk.
Dat deze goederen zijn belast met:
- ƒ 400,- aan Heer Petrus Moolegraaf,      
- ƒ 200,- aan A. Losecaat,
- ƒ 200,- aan weduwe G. Verberne, te Someren - zijnde obligaties. 
- 6╜ vat rogge/jr. aan den Armen van Helmond.
De suppliant heeft tijdens zijn huwelijk nog ƒ 450,- schuld gemaakt.
Op de eerste obligatie van - ƒ 400,- is hij reeds door de crediteuren aange-
sproken.
I.o.m. Dirk Dirks, grootvader en Johannes Aarts, oom van de drie kinderen en 
met goedvinden van zijn meerderj. zoon, is hem aangeraden de voors. goederen 
vrijwillig te verkopen - en daarmee de ƒ 400,- te voldoen. Zijn zoon wil ook
zijn 1/6e deel verkopen.
De goederen zijn goed uit de hand te verkopen.
Hij vraagt om toestemming om ook het deel der onmondigen te mogen verkopen en
zodoende de schulden te kunnen aflossen - en het overschot voor de kinderen  
vast te leggen.
Op 15-8-1785 is hij verzocht om samen met Antoni van Bussel, ook een der naaste 
vrienden, te worden verhoord door de commissarissen.
Hem is opgedragen een overzicht te maken van al zijn schulden.
Op 8-9-1785 heeft hij deze overlegd:
- in zijn eerste huwelijk aan de kn Mattijs van Bussel ƒ  280-00-00      
- aan de weduwe Hendrik van Hugten ƒ  200-00-00
- aan Jacobus van Hugten ƒ  100-00-00
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- aan Hendrik van Hugten, op het Zant ƒ    200-00-00  
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ƒ  780-00-00
- schepenbrief - d.d. 5-2-1779 - met Dirk Dirks - ƒ 400,-
  voor zijn aandeel ƒ 250-00-00
  intrest ƒ  44-14-00
  kosten van invorderen ƒ    50-00-00   

ƒ    344-14-00
- twee schepenobligatie - d.d. 28-3-1780 ƒ  400-00-00
  intrest ƒ     20-00-00  

ƒ 1544-14-00
Suppliant weet geen beter middel dan al zijn goederen, die 
hij met zijn kinderen uit het eerste huwelijk bezit, te ver-
kopen.
T.o.v. van zijn twee minderj. kinderen vraagt hij hiervoor toestemming.
Naschrift: "Fiat".

R 101 fol. 135 10-11-1785 3/4  

Francis Smits - g.g.m. Jennemaria Dirks, op Heusden, 3/6e deel en zijn meerder-
jarige zoon, Peter Smits, 1/6e deel en de minderjarige kinderen, Elisabet en
Dirk, ook ieder 1/6e deel, verkopen aan Jan van den Eynden: 
- het oude huis, schuur, stal, hof en aangelag - op Heusden 3 l.

1. Dirk Dirks
2. den Bergacker
3. de straat
4. het volgende perceel

- groes agter het aangelag met heytvelt  
daaraan - 2 percelen 5 l.

1. Antonis Aart Schepers
2. de Grootenacker
3. Peter Boumans
4. weg en aangelag

- land den Bergacker 6 l.
1. het aangelag
2. Dirk Dirks
3. de weg
4. de straat

- land den Grootenacker 6 l.
1. groes aant aangelag
2. Dirk Dirks
3. Goort Slaats

Belast met: 6╜ vat rogge/jr. (in kap. ƒ 145-1-13) in een meerdere rente van 
   13 vat/jr. aan den Armen van Helmond.

      Dirk Dirks de andere 6╜ vaten.
Koopsom: ƒ 1130,-.

- groes het Weyvelt 15 l.
1. Jacobus van hugten
2. Peter Hoeben
3. Dirk Dirks
4. Peter Hoeben en Jan Bruystens

Koopsom: ƒ 198,-.

Zij verkopen aan Jacobus van Hugten:
- land op den Berg 1╜ l.

1. Dirk Dirks
2. de koper
3. de straat
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4. de weg
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Koopsom: ƒ 85,-.
- een acker voor de Mistweg 3 l.

1. Dirk Dirks
2. de koper
3. de straat
4. de weg

Koopsom: ƒ 185,-.

Zij verkopen aan Jan Bruystens:
- een acker nevens het Heytvelt 2 l.

1. Dirk Dirks
2. het volgende perceel
3. Marten Berkers
4. Jacobus van Hugten

- een Heytvelt nevens de voors. acker 1╜ l.
1. Dirk Dirks
2. de vorige akker
3. Jacobus van Hugten
4. kn Mattijs van Bussel

Koopsom: ƒ 122,- twee posten.

Zij verkopen aan Willem Leenders van Hugten:
- de Vaarehoffacker 3 l.

1. Dirk Dirks
2. Jan de Groot
3. Marten Berkers
4. de weg

Koopsom: ƒ 142,-.

Zij verkopen aan Dirk Claus:
- groes 5 l.

1. de Loop
2. den Dijkhoffweg
3. de straat
4. Dirk Dirks

Koopsom: ƒ 247,-.

Zij verkopen aan Dirk Dirks:  
- groes 5 l.

met den dijk of weg voor diegene
te laten die het recht van "wegen"
hebben.

1. Dirk Claus
2. Hendrik van Bussel en Dirk van Helmond
3. de koper
4. de straat

Koopsom: ƒ 170,-.

Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- groes het Behelpsveltje 3 l.

1. Dirk Dirks
2. Marten Berkers en Jan Bruystens
3. kn Mattijs van Bussel
4. Jan van den Eynden

Koopsom: ƒ 108,-.
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R 101 fol. 141 10-11-1785 4/4
Dirk Dirks verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes het Behelpsveltje 3 l.

1. de koper
2. Jan Bruystens
3. Jacobus van Hugten
4. Jan van den Eynde

Koopsom: ƒ 124,-.

R 101 fol. 129 03-09-1785

Marcelis Koppens is schuldig aan Christiaan Mechernich - ƒ 100,- α 3╜%.
Marge: 10-2-1807 gelost.

R 126 fol. 31vo 24-09-1785

Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenroode, heeft, op 15-9-1785, bij publieke
aanbesteding te Helmond - aangenomen voor ΘΘn jaar over de stad Helmonf en ju-
risdictie, te collecteren:
- "de coningsbeede   - d.d. 17-09-1785
- de 's lans gemeene middelen met de kleyne specien  - d.d.  1-10-1785
- de 's lans verpondingen - d.d.  1-11-1786
Jacobus Losecaat stelt zich borg.

R 126 fol. 32vo 05-10-1785

Staat en inventaris van Jan Hendriks - weduwnaar Jennemaria Joannes Vermeulen -
t.b.v. zijn kinderen, Peternel, Willemyna meerderjarig en Hendrien en Jan, min-
derjarig.
Hij wil hertrouwen met Willemyn Willem Gooren.
- geen vaste goederen.

Roerende goederen o.a.
- een kast, drie stoelen, een tafel,
- twee linnen bedden,
- enige potten en pannen,
- vuurgerei
- enig landbouwgerei,
- twee melkbeesten, een trek-os.

R 126 fol. 33vo 07-10-1785

Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heeren van Asten, geeft in huur aan Jelis
van Lierop, wonende op ΘΘn der neerhuizingen van het kasteel, deze woning en 
goederen daaraan horende.
Huurtermijn: 8 jaar - zie vorig contract, ca. 1777.
Huurprijs: ƒ 144,-.

R 28 fol. 126 10-10-1785 1/4

Gezien het request van Jan Brunas - weduwnaar van Maria Jan van Dijk, wonende
in de Steegen, op de goederen die hij in 1782, in zijn weduwlijke staat, voor 
ƒ 500,- heeft aangekocht.      
Hiervan staat nog te betalen ƒ 350,-.
Na het overlijden van zijn vrouw is hij met vijf kleine kinderen blijven zit-
ten "waarover hij veel leets heeft gehad om die op te voeden".
Daardoor zijn ook veel schulden gemaakt.
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Zij vrouw heeft nagelaten:
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- land en groes 20 l.
die voor de helft aan hem zijn verstorven en de andere helft "ter togte" en het
erfrecht op zijn vijf kinderen - waarvan Jan meerderj. is.
o.m. met deze zoon en met zijn broeder, Gerrit Brunas, heeft hij onlangs "pro-
visioneel" verkocht, voor een goede prijs, aan de weduwe Antoni Nelissen:
- een weiveld 1 l.

Koopsom: ƒ 46,-.
Ook is hem aangeraden van de overige percelen, tot een waarde van - ƒ 500,- te
verkopen.
Hij vraagt om toestemming voor e.e.a.
Naschrift: "Fiat". 

R 101 fol. 132 20-10-1785 2/4
Jan Brunas en zijn kinderen, in de Steegen, verkopen aan Martyna - weduwe 
Antoni Nelissen, in het Dorp:
- een weiveldje 1 l.

1. Philips Peters
2. het straatje
3. Peter van Bussel
4. Gerrit Brunas

Koopsom: ƒ 46,. 

R 101 fol. 145 12-12-1785 3/4
- Jan Brunas - g.g.m. Maria van Dijk - voor de helft - en 
- Jan Brunas, zijn zoon, te Vlierden - voor 1/5e deel - en nog
- vier onmondige kinderen - elk 1/5e deel.
Zij verkopen de door hun vrouw en moeder nagelaten goederen.

Zij verkopen aan Gerrit Francis Kerkers:
- den Fopperacker   3 l.

1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Hendrik Haase
3. kn Joost Voermans
4. de pad

Belast met: ƒ 1-14-8/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 61,-.

Zij verkopen aan Francis Timmermans:
- land in het Lindert 1 l.

 1-4. Peter van Bussel
2. Gerrit Brunas
3. weduwe Francis van den Boomen

- land de Mistweg off Goort Oomsacker 5 cops.
1. de weg
2. Hendrik Haase e.a. 
3. Antoni Fransen
4. Peter van Bussel

Koopsom: ƒ 132,-.

Zij verkopen aan Antoni Timmermans: 
- een hoyveld in de Weert 2╜ l.

1. Jan van Gog
2. Hendrik van de Mortel
3. de kleyne Aa
4. Joost van Hugten

Koopsom: ƒ 115,-.
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Zij verkopen aan Tomas Timmermans:
- groes int Lindert 3 l.

1. Jan Timmermans
2. weduwe Reynier van der Linden
3. Hendrik Haasen
4. Philip Reynders

Koopsom: ƒ 218,-.

Zij verkopen aan Willem Ceelen, in de Wolfsberg:
- groes in de Haseldonk 1╜ l.

1. kn Joost Voermans
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt
3. Jan van Gog
4. kn Hendrik van de Goor

Koopsom: ƒ 59,-.

R 126 fol. 42vo 12-12-1785 4/4
Jan Brunas heeft, met autorisatie van schepenen - d.d. 10-10-1785 - enige per-
celen land en groes verkocht en daarvan ontvangen:
- voor de helft - ƒ 385-10-0 welke tot betaling der schulden worden gebruikt.
En dat volgens voors. autorisatie zijn kinderen zouden ontvangen:
- de helft van zijn aangekocht huis en land - in de Steege.
Comparant verklaart dat zijn goederen, hem, bij transport 17-9-1782, aangeko-
men, voor de helft te zuzllen laten aan zijn kinderen, Jan, Pieter, Jennemie,
Francyn en Bonaventura.   
 
R 28 fol. 127 24-10-1785 1/3

Gezien het request van Johan Jacob Slingsbie, predikant, te Geldrop en Riel,
als vader van zijn minderjarige kinderen - enz. enz.
Hij heeft op 30-8-l.l. publiek verkocht:
- twee hoeven - met de aanliggende hooi- wei- en teullanden, hout en boomge-
  wassen - staande te Vlierden en Asten, vanouds genaamd - de hoeven aan de
  Kerkhoff.
De opbrengsten zijn belegd voor zijn minderjarige kinderen.
Autorisatie - schepenen Deurne - d.d. 4-5-1785.   

R 22- 52 24-10-1785 2/3
Johan Jacob Slingsby, predikant, te Geldrop en Riel - als vader en voogd van 
zijn minderj. kinderen - met autorisatie van schepenen Deurne - d.d. 4-5-1785 -
geeft te kennen dat hij, op 16-8-1785, publiek heeft verkocht, te Vlierden:
- hooiland bij den Belgersen Watermolen - de Vloet
- hooibeemden de Luttelhees 1 sille
- hooilanden het Voordeken
De transporten zijn gedaan te Asten - d.d. 11-10-1785.

R 101 fol. 130 11-10-1785 3/3
Jan Jacob Slingsby, predicant, te Geldrop en Riel - g.g.m. Arnolda Sluyter ver-
koopt goederen te Vlierden, Helmond en Asten o.m.:
- hooiland de Vloet aan den Bergelse watermolen ??

1. den Dijk en Hendrik Vinken
2. kn Lambert Vervoordeldonk
3. de Aa
4. de gemeente

Te Vlierden in de lasten.
Verponding: ƒ 4-2-0/jr. Koopsom: ƒ 760,-.
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Marge: Alhier door J.Slingsby volgens de approbatie op nevenstaand transport
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       en volgende van dato 24-10-1785 als eerst:
- een gelofte van ƒ 200,- t.l.v. Jan Jaspers Verbeek - d.d. 27-12-1785 
- een gelofte van ƒ 400,- t.l.v. Laurens van Zeeland - d.d. Geldrop - 25-1-1786
- een gelofte van ƒ 500,- t.l.v. Frans van der Velde - d.d. Eynshoven -

27-1-1786
- ƒ 700,- t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 26-11-1785.
- transport van een obligatie ƒ 900,- van het Corpus van Eyndhoven - d.d. 

27-1-1786
- gelofte van ƒ 1000,- t.l.v. Antoni Willem Deelen, te Hees - d.d. 24-10-1786.
- obligatie van ƒ 1000,- t.l.v. het Corpus van Ses Gehugten - d.d. 9-12-1785.
- Enkele "verschotten" gedaan door Slingby voor zijn kinderen volgens vertoond 
  memorie ƒ 119,-
- Dan nog een gelofte ter zake des koops gedaan door Jelis van Hugten - 
  d.d. 10-10-1785 - Vlierden - in transportboek aldaar fol. 216vo.
Alle voorgaande obligaties etc. hiervoor nevens transport aangetekend aan mij
gebleken - gereserveerd de laatste post. Actum Asten 18-2-1786.

J. Losecaat.
N.B. Alle de kooppenningen en slagen van de voors. verkochte goederen zijn:

ƒ 4913-10-0
     En de uitgezette gelden met de ƒ 119,- ƒ   4844-00-0  

rest ƒ   69-10-0  
Hij verkoopt aan Jacob Dirk Jacobs:
- een zille hooiland de Luttelhees 2 l.

1. kn Lambert Vervoordeldonk
3. de Aa
4. de gemeente

- hooiland het Voordeke 2 l.
1. kn Lambert Vervoordeldonk
2. Peter Vlemminx

ƒ 22,- twee kopen.

R 126 fol. 37vo 18-11-1785

Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Jan Willem van Nouhuys,
collecteur van de landsverponding en beden oer 1783, legt beslag op de vaste
goederen van:
- weduwe Jan Canters - tot verhaal van ƒ 17-05-04
- de kinderen Laurens Antonis ƒ  6-15-02
- Gerrit van hugten c.s. ƒ  2-05-08
  
R 101 fol. 131vo 15-10-1785 1/2

Pieter Verberne, te Eyndhoven, verkoopt aan Johanna Claus - weduwe Laurens 
Jelisse:
- groes de A-beemt - op Ostaden 2 l.

1. Jelis Verhoysen
2. weduwe Mattijs Bruystens
3. Jan van den Boomen
4. de Loop

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 7-1-1782.
Koopsom: ƒ 170,-.

R 101 fol. 144 28-11-1785 2/2
Peter Verberne verkoopt aan Antoni van Bree:
- groes het Heyderiksveltje - agter Ostaden 2 l.

1. de koper
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2. weduwe Steven Jansen
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3. Peter Jelisse
4. de Aa

Koopsom: ƒ 145,-.

R 101 fol. 132vo 29-10-1785 1/2

Peter Koopmans verkoopt aan Jan Daniel Coolen, op Heusden:
- hei/groes Nieuwe Erve 3 l.

1. Willem Coolen
2. de volgende koop
3. de gemeente
4. de weg

- Nieuwe Erve 3 l.
1. het vorig perceel

 2-3. de gemeente
4. de weg

- land den Hoydries ╜ l.
1. Peter Boumans
2. Mattijs Verreyt

Verkoper aangekomen bij transport - 4-7-1768.
Koopsom: ƒ 200,-.

R 101 fol. 133 29-10-1785 2/2
Jan Daniel Coolen verkoopt aan Peter Coopmans, op Heusden:
- land den Heycamp 1 l.

1. Goort Slaats
2. Antoni van Bussel
3. Marten Berkers
4. de gemeente

Koopsom: ƒ 50,-.

R 101 fol. 134 10-11-1785

Jan van Lierop, te Ommel, is schuldig aan Willemyna Fransen - weduwe Francis 
van den Boomen, thans te Turenhout - ƒ 600,- α 3╜%.
Marge: 15-2-1796 - gelost door het minderj. kind van wijlen Jan van Lierop aan
                   Jan Francis van den Boomen als gelaste van zijn broer, Lam-

         bertus Francis van den Boomen.

R 101 fol. 143vo 14-11-1785

Jacobus van Hugten verkoopt aan Daandel Coolen:
- de Voorstenacker 2 l.

1. de koper
2. Jan Canters
3. de Waterlaat
4. de straat

R 126 fol. 39vo 22-11-1785

- Jan van de Kruys,   
- Arnoldus Zeegers - g.m. Agnes van de Kruys,
- Adriaan Keyzers - g.m. Jennemie van de Kruys
Zij geven te kennen dat:
- Margareta van de Kruys - g.g.m. Hendrik Stel, gewoond en overleden te Amster-
  dam, bij testament - d.d. 13-7-1782 - t.o.v. notaris Nicolaas van Veen, met 
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  herroeping van alle vorige acten, tot haar enige erfgenamen had benoemd de 
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  voorn. comparanten en:
- Elisabet van der Kruys - g.m. Jan Wissing, te Amsterdam - de comparanten zus-
  ter.
Gezamelijke kinderen van de testatrices broeder, Jacobus van de Kruys.    
Zij worden erfgenamen ieder voor een gelijke portie.
- Elisabet heeft in haar huwelijk geen kinderen, zodat haar portie over zou 
  gaan op de voorn. comparanten.
- Haar portie is tot nu toe vastgelegd bij de executeuren, Casparus Vlaming en
  Antoni Scheffers.
- Elisabet en Jan Wissing "zijn getroffen door zwaare ziektens en tegenspoeden,
  buyten hun schuld in drukkende omstandigheden geraakt" en hebben bijstand 
nodig "om hun voor een totaale ondergang en ruine te behoeden".
Elisabet ontvangt tegen schuldbekentenis - ƒ 500,- v≤≤r-uit.

R 165 fol. 37 22-11-1785

Taxatie van de onroerende goederen van Dirk van Rest - overleden, 3-10-1785.
Waarde

- huiske, hof en aangelag ╜ l. ƒ 15,-
1. Dirk Canters
2. weduwe Leendert Lambers

- een zijl land in de Camp   ╜ l. ƒ  4,-
1. Jan van Rest
2. Dirk Leenders

- een zijle land ╜ l. ƒ  3,-
1. Dirk Leenders
2. weduwe Gerrit Bogers

- land den Horik 34 roeden ƒ  4,-
1. Adriaan Keyzers
2. Jan van Rest

- een Hoyveltje 1 l. ƒ  4,-
1. weduwe Antoni Fransen
2. Gerrit Bogers

- int Weyvelt 1 l. ƒ  3,-
1. kn Willem Goris

2. Jacobus Losecaat       
ƒ 33,-

R 101 fol. 144vo 02-12-1785

Mattijs Peter Jan Wilbers, in het Dorp, verkoopt aan Jan Verreyt, te Ommel:
- huis, nr.23 H, hof en (aangelag den Leegedries) - te Ommel 1╜ l.

1. Nol Zeegers
2. kn Jan Maas
3. de straat
4. Arnoldus Zeegers

- de Nieuweacker 2 l. 20 r.
1. kn Jan Maas
2. Antoni van Bussel
3. de Cattendijk
4. de weg

- een Heytvelt 3 l.
 1-3. de gemeente  

2. Jan van Dijk
4. de koper

- den Engelsenbeemt 6 l.
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1. Goort Lomans
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2. weduwe Francis van de Vorst
3. de Aa
4. de koper

Belast met: ƒ 0-2-6/jr. aan de Heer van Helmond.
Koopsom: ƒ 400,-.

R 16 fol. 267 12-12-1785

Den drost, aanlegger - contra - Gerrit Welten, gedaagde.
Betaling van ƒ 25,- "verbeurt" wegens het huren en bewonen van een huis aan
personen van elders komende - e.e.a. volgens Ha. Ho. Mo. resolutie - d.d. 
7-9-1731.
Gedaagde heeft, eind december 1784, een huis gehuurd en bewoond, van Antoni 
Lomans, molenaar, zonder dat hij een cautie had gesteld of een ontlastbrief 
van Vlierden getoond.

R 101 fol. 148vo 20-12-1785

Jan van den Eynden is schuldig aan Maria Verhoysen - weduwe Jan Tijssen:
- ƒ 500,- α 3╜%.

R 32 fol. 86 31-12-1785

Hendrik IJsbouts en Joost Hoebergen worden aangesteld als borgemeesters over
1786.
Als setters worden benoemd: Peter van Hugten en Willem Lomans.
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