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RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1801-1810
R 130

fol. 18

05-01-1801

1/6

- Johanna Halbersmit - weduwe Francis van den Eerenbeemt,
- Willem van den Eerenbeemt, haar zoon - en
- Johanna van den Eerenbeemt, haar dochter.
Zij verdelen de goederen, waarvan de helft toekomt aan Johanna en de andere
helft aan de kinderen.
Staat te weten dat ingevolge "afstand en accoord" tussen de comparante en haar
zoon, Hendrikus, aan hem is opgedragen - zijn deel in de roerende en onroerende goederen - acte - 8-11-1797 - schepenen Asten.
1e lot: Willem
- het voorste deel van het huis met de stal tot de "scheytmuur" van de stal en
dorsvloer met de helft van de hof - daarachter gelegen.
v.v. de straat
v.a. Jan van Hoek
1. Pieter Klomp
2. het 2e lot
- de helft van een akker
geheel 2 l.
1. de gemeente
2. het 2e lot
- de helft van een groesveld - de Pas
geheel 3 cops.
1. Jan van den Heuvel
2. het 2e lot
2e lot: Jacobus Meulenberg - g.m. Johanna van den Eerenbeemt
- het achterste deel van het huis, beginnende bij de "scheydmuur" tussen de
stal en dorsvloer, waar hij thans woont, met de helft van de hof daarachter
en de varkenskooi.
v.v. de straat
v.a. Jan van Hoek
1. het 1e lot
2. kn Antony Leenen
- de helft van een groesveld - de Pas
geheel 3 cops.
1. het 1e lot
- de helft van een akker
geheel 2 l.
1. Leendert van Riet
2. het 2e lot
- groes
de Vloet
3 l.
- groes
de Caris
3 l.
Het huis, dat veel geleden heeft door de storm, moet door beiden condividenten
onderhouden worden.
De beide kinderen zullen hun moeder, Johanna Halbersmit, gedurende haar verdere
leven onderhouden - waarbij Willem jaarlijks zal betalen - ƒ 25,- en Johanna haar moeder in de
kost zal nemen - enz. enz.
R 104
fol. 167vo
24-01-1801 2/6
Willem Francis van den Eerenbeemt verkoopt aan Jan van den Heuvel de helft in
- groes
de Pas
geheel 3 cops.
1. weduwe Willem van Dijk
Koopsom: ƒ 40,-.

2
Met recht om binnen vier jaar terug te kopen.
De wederhelft is van Jacobus Meulenberg N.U.
R 104
fol. 169
24-01-1801 3/6
Jacobus Meulenberg is schuldig aan Adriaan van Duuren - ƒ 50,- α 4%.
Borg:
- groes
de Caris - in de Steegen
3 l.
Huurprijs perceel: ƒ 7,-/jr.
R 104
fol. 172
07-03-1801 4/6
Jacobus Meulenberg verkoopt aan Jan van den Heuvel de helft van:
- groes
de Pas
geheel 3 cops.
1. de koper
Koopsom: ƒ 40,- met recht van terugkoop.
R 105
fol. 4
05-06-1801 5/6
Jacobus Meulenberg - g.m. Johanna van den Eerenbeemt verkoopt aan Willem Swinkels:
- groes
groes in de Vloet
3 l.
Koopsom: ƒ 36,-.
R 130
fol. 71vo
18-07-1801 6/6
Jacobus Meulenberg, ziek - en Johanna van den Eerenbeemt, zijn vrouw, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - m.u.v. de legitieme portie welke
aan de ouders van de eerst overledene zou competeren.
R 130

fol. 22

10-01-1801

1/3

Wilhelmus Verberne, Dirk en Pieter Leenen, stellen zich borg voor Hendrikus Leenen - ter somme
van ƒ 12.000,-, zijnde het "montant" van driemaal de waarde
van de goederen welke door deze republiek, transito, zullen worden vervoerd.
Geldigheid: 3 maanden na d.d.
R 130
fol. 54
30-03-1801 2/3
Dirk en Pieter Leenen, alsmede Wilhelmus Verberne, stellen zich borg voor Hendrikus Leenen - ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde het "montand" van driemaal de
waarde van de goederen welke door deze republiek, transito, zullen worden vervoerd.
Geldigheid: 3 maanden na d.d.
R 130
fol. 72vo
02-08-1801 3/3
Dirk en Pieter Leenen, alsmede Wilhelmus Verberne, stellen zich borg voor Hendrikus Leenen - ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde het "montand" van driemaal de
waarde van de goederen welke door deze republiek, transito, zullen worden vervoerd.
Geldigheid: 3 maanden na d.d.
R 33 - 52

09-01-1801

1/2

(Ook: R 33 - 52 - 31-01-1801)

Antony Losecaat, te Eyndhoven - mede namens
- Mr. Pieter Losecaat,
- Peter Molengraaff, N.U.
- Jan Willem van Nouhuys N.U. - als erven van hun vader, Jacobus Losecaat en
van wijlen hun broeder, Balthazar Willem Losecaat
"dagen"
Pieter Troeyen, te Asten - voor schepenen te Eyndhoven, op 19-1-1801, terzake van een vordering
van ƒ 125,- d.d. 4-10-1786 - schepenen Asten - die zij op hem

hebben.
R 16
fol. 343
31-01-1801 2/2
- Anthony Losecaat, te Eyndhoven - mede voor:
- Pieter Losecaat,
- Peter Moolengraaf - g.m. Cornelia Maria Losecaat,
- Jan Willem van Nouhuys - g.m. Gerardina Losecaat
Erfgenamen van wijlen hun vader, Jacobus Losecaat en van mede-wijlen, hun broeder, Balthasar Willem Losecaat, aanlegger.
Procuratie - notaris van Bruggen, te 's Bosch - d.d. 25-4-1801.
- contra
Wilhelmus van Riet - en
Pieter Troeyen.
Betreft: opzegging van een kapitaal.
- Wilhelmus van Riet - ƒ 100,- d.d. 27-01-1787.
- Pieter Troeyen
- ƒ 125,- d.d. 04-10-1786.
R 104

fol. 165

17-01-1801

Jenneke Vervoordeldonk, te vlierden, verkoopt aan haar broeders en zusters, Josepj, Antoni, Engelina en Johanna Vervoordeldonk 1/5e deel in:
- een schepengelofte van ƒ 100,- t.l.v. Francis Vervoordeldonk, te Leende d.d. 22-1-1776 - Asten.
- idem een van ƒ 600,- t.l.v. Willem van Dijk - d.d. 7-10-1774 - Asten.
Koopsom: ƒ 425,- tesamen met meer andere goederen te
Vlierden, Deurne en Asten - transportbrief
te Vlierden.
R 151

17-01-1801

Pieter Lomans geeft in huur aan Pieter Reynen:
- huis, groes en land - in de Stegen
Huurtermijn: 4 jaar.
Huursom: 32-10-0/jr.
R 130

fol. 23

11 l.

19-01-1801

Jan Janse Verberne en Geertruy van den Eerenbeemt - weduwe Jan Broens geven te
kennen dat tussen hen "verschil" was onstaan over "een karreweg".
Zij zijn overeengekomen om de kwestie voor te leggen aan drost en schepenen en
zich aan hun uitspraak te onderwerpen.
Dat de paal, door ondergetekende gezet voor de voordeur van Geertruy van den
Eerenbeemt, alsmede de twee schamppalen gezet tegen de put zullen moeten dienen
voor "een regel en rigtsnoer".
Verder dat de heg langs "de erve" van Geertruy van den Eerenbeemt zal worden ingekort tot bij
of omtrent de struiken en verder "de rigt" door het straatje
zowel van de ene als andere zijde zal moeten gehouden worden.
Enz. enz.
De kosten hebben bedragen - ƒ 6,-, waarvan - ƒ 4,- t.l.v. Jan J. Verberne en
ƒ 2,- t.l.v. Geertruy van den Eerenbeemt.
R 130

24vo

01-02-1801 (dag en maand fictief)

Staat en inventaris - opgemaakt door Joost Hoebergen - weduwnaar Willemina
Francis Martens - t.b.v. zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen.
Onroerende goederen

-

land
op de Logte
1╜ l.
land
op de Logte
3 l.
land
Logtenakker
1╜ l.
huis, schuur, stal en aangelag
1
land
Snijerskamp
1 l. 3 cops.
land
de Driehoek
1 l. 3 cops.
land
Lopensaat
1
land
den Eyndenpoelakker
2 l.
de helft van
het Leenakkertje
1╝
groes
Leenveltje
1 l.
groes
voorste Haseldonk
3 l.
land
Meulenakker
1 l.
land
den Hoekakker
1
land
hofke int Bergslant
╝ l.
groes
beemt aan 't Engstraatje
3
de helft van
't Busvelt
4 l.
de andere helft van 't Busvelt
4 l.
land
in 't Liender
1
land
Heesakker
4
Roerende goederen
een paard en zijn getuig, vier melkbeesten,
twee karren, een ploeg, een eg,
divers klein landbouwgereedschap,
drie bedden en hun toebehoren,
twee kisten, vier kasten, vier stoelen, twee tafels,
divers tin, divers koper, diver aardewerk,
melk- en botergerei,
vuurgerei,
diverse ketels, potten, pannen,
drie spinnewielen,
70 vat rogge, enige vijmen stro en enige honderden ponden hooi,
13 l. bezaaid.
ƒ 400,- t.b.v. de kinderen staan t.l.v. het Corpus van Asten.

R 130

fol. 28vo

03-02-1801

l.
l.
l.

l.
l.
l. 3 r.
l. 40 r.

1/5

- Andries Timmermans,
- Antony Timmermans,
- Willem J. Loomans - als voogd over de onm. kinderen van Antony Berkers - en
wijlen Petronella Timmermans, beiden overleden.
- Wilhelmus J. van den Heuvel, te Geldrop,
- Jan Francis van Zeeland, te Geldrop.
Allen testamentair erfgenaam van Jan Francis Timmermans.
Zij verdelen diens nagelaten effecten.
1e lot: Andries
- ƒ 2000,- t.l.v. het Corpus van Stratum.
Dit lot zal uitkeren aan het 4e lot - ƒ 500,-.
2e lot: Antony
- ƒ 2000,- t.l.v. de kinderen en erven van den Bergh, te 's Bosch - d.d.
28-1-1778.
Dit lot zal uitkeren aan het 5e lot - ƒ 500,-.
3e lot: de onm. kn Antony Berkers
- ƒ 1000,- t.l.v. het Corpus van Schaft - d.d. 17-6-1796.
- ƒ 300,- t.l.v. Pieter Jacobs - d.d. 24-11-1787.

- ƒ

200,- t.l.v. Hendrik van Osch - d.d. 27-6-1792.

4e lot: Wilhelmus J. van den Heuvel
- ƒ 800,- t.l.v. Jan Gutjens - d.d. 27-11-1789.
- ƒ 200,- t.l.v. Pieter Berkers - d.d. 26-2-1789.
- ƒ 500,- uit te keren door het 1e lot.
5e lot: Jan Fr. van Zeeland
- ƒ 100,- t.l.v. Jan Welten - d.d. 15-5-1788.
- ƒ 100,- t.l.v. Jenneke van Houts - d.d. 7-4-1794.
- ƒ 100,- restant, t.l.v. Willem van Moorsel - d.d. 24-1-1790.
- ƒ 600,- t.l.v. Josyna Verlijsdonk - d.d. 3-7-1783.
- ƒ 50,- t.l.v. Christoffel Milter.
- ƒ 100,- t.l.v. Wilbert Cornelis.
De ontvanger van dit lot heeft reeds ƒ 500,- uit de boedel ontvangen.
- ƒ 500,- te ontvangen van het 2e lot.
R 32a
fol. 1
01-08-1801 2/5
Willem Janse Loomans is aangesteld tot curator over de minderj. kn. van Antony
Berkers - en Petronella Timmermans.
R 32a
fol. 2
07-09-1801 3/5
Anthony Timmermans en Hendrik Berkers zijn benoemd tot voogden over de minderj.
kn. van wijlen Anthony Berkers - en Petronella Timmermans.
R 130
fol. 92
25-09-1801 4/5
Petronella Eymers - weduwe Jan Francis Timmermans, ziek, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Haar enige erfgenaam wordt haar halve broeder, Anthony Hoefnagels, te Liessel.
De waarde der nalatenschap is ƒ 10.000,R 130

fol. 93vo

26-09-1801

5/5

Ook: R 107b - fol. 225vo - 8-10-1801.
Petronella Eymers - weduwe Jan Francis Timmermans geeft procuratie aan Jan Janse Timmermans, om namens haar te compareren voor schepenen Helmond en, aldaar, aan haar halve
broeder, Anthony Hoefnagels, te Liessel, te transporteren:
- Al, haar comparantes, onroerende goederen - te Liessel en Asten.
Waarvan de ene helft aan haar, comparante, toekomt en de andere helft aan
Anthony voorn.
- Alsmede de hierna te noemen kapitalen.
- land/groes - te Liessel - nevens de Schuttersakker
- 350-351
5 l. 42 r.
- land/groes - te Liessel - den Thoorn - 357
3 l. 48 r.
- land
- te Liessel - Smaalakkerke - 361
1 l. 19 r.
- land/groes - te Liessel - neven den Armen van Maarhees
- 363
2 l. 46 r.
- land
- te Liessel - den Uytlegger - 377-378
7 l. 10 r.
- huis, hof en aangelag - te Liessel - 399
2 l. 31 r.
- land
- te Liessel - neven wed. Jan Hikspoors - 418 2 l. 22 r.
- land/groes - te Liessel - de oude Nieuwe Erve - 489-490
7 l. 12 r.
- groes
- te Liessel - het Grootvelt - 532-533
5 l. 31 r.
- groes
- te Liessel - het Hemelrijk - 538
1 l. 15 r.
- groes
- te Liessel - den Broekakker - 541
1 l. 19 r.
Verder gelegen te Asten:
- groes
het velt bij Jennekes - 3502
38 r.
- hei
3503-3504
15 l. 10 r.

- groes
Langenbeemt - 3512
En belast voor het geheel met:
- ƒ 12-10-8/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 1-02-8/jr. aan den Armen van Helmond.
- ƒ 0-01-6/jr. aan het boek van Helmond.
- ƒ 0-11-0/jr. aan het cijnsboek van Deurne.

1 l. 14 r.

Obligaties etc.
- ƒ 2000,- t.l.v. Christiaan Kluytmans, te Schijndel - d.d. 23-11-1785 Schijndel.
- ƒ 1600,- t.l.v. Laurens Schepers, te Liessel - d.d. 30-12-1797 - Liessel.
- ƒ 1200,- t.l.v. Anthony Konings, te Lieshout - d.d. 26-8-1784 - Lieshout.
- ƒ 700,- t.l.v. Nicolaas Wijnen, te Someren - d.d. 25-9-1790 - Someren.
- ƒ 400,- t.l.v. Arnoldus van Hoof, te Bakel, op het Brouwhuys - d.d.
26-4-1797 - Vlierden.
- ƒ 200,- t.l.v. Gerrit van Hugten, te Asten - d.d. 14-2-1775 - Asten.
- ƒ 800,- t.l.v. Maria Goris - weduwe Peter van Hoof en Arnoldus van Hoof, te
Mierlo - d.d. 10-3-1791 - Mierlo. Hiervan is ƒ 300,- gelost.
- ƒ 1000,- t.l.v. Anthony Donkers, te Mierlo - d.d. 26-9-1789 - Helmond.
Hiervan is ƒ 500,- gelost.
Koopsom: ƒ 6230,-.
R 32

fol. 125

09-02-1801

1/2

Peeter Antony Martens, alhier, en Martinus Bukkums, te Venrooy, worden aangesteld als voogden over Jan en Goverdina, onm. kn. van wijlen Joost Bukkums - en
Petronella Hendrik Kanters.
R 32
fol. 126vo
06-03-1801 2/2
Huybert Coolen, te Vlierden, en Anthony Verberne worden aangesteld als voogden
over het onm. kind van wijlen Joost Bukkums - en Catharina Pieter Coolen.
R 130
fol. 31
10-02-1801 1/4
- Francis Jan Peter van Bussel, namens zijn vader, Jan Peters van Bussel - eiser - ter eenre - en
- Jan Janse Timmermans en Willem Jan Loomans, de laatste als voogd over de twee
minderj. kn. van Hendrik Neervens - en wijlen Maria Timmermans - gedaagden ter andere zijde.
Tussen hen is voor het gerecht, alhier, procedure ontstaan over de goederen,
bij "eysch en aanspraak" breder omschreven.
Door tussenspraak van "goede mannen" is nu overeengekomen - dat:
- De goederen, nagelaten door wijlen Jenne Maria Jan Peters van Bussel - en
wel die, die door het overlijden van haar moeder, Peternel Joosten, op haar
verstorven waren zullen worden gegeven aan Jan Peters van Bussel.
- Jan Peters van Bussel zal nog ontvangen van de comparanten - ter andere zijde
Deze zullen ook de kosten der procedure betalen.
Marge: F. J. van Bussel heeft de ƒ 250,- ontvangen.
- De verdere nagelaten goederen etc. van wijlen Jennemaria Jan Peeters van Bussel alsmede die van wijlen Thomas Timmermans zullen gaan naar de comparanten
- ter andere zijde.
R 32
fol. 126
06-03-1801 2/4
Jan Janse Paulus van Dijk en Francis Wilbert van Bussel worden aangesteld als
voogden over Jan, onm. zoon van wijlen Joost Jan Peters van Bussel - en Peternella Jan Janse Paulus van Dijk.

ƒ 250,-.

R
-

130
fol. 56vo
25-04-1801 3/4
Francis Jan Peeter van Bussel,
Jenneke Jan Peeter van Bussel,
Petronella Jan Paulus van Dijk - weduwe Joost Jan Peeter van Bussel - namens
haar minderj. kind m.n. Jan,
Zij verdelen de nagelaten goederen van Jan Peter van Bussel - en Peternel Joosten, beiden overleden.
1e lot: Francis en Jenneke
- groes
den Hoogendries - 216
1 l. 5 r.
- groes
het Heytvelt - 219
1 l. 49 r.
- 12╜ l. van
land aan de Thiendschuur
230-231-232
geheel 14 l. 25 r.
- land
Jansakker - 236
2 l. 27 r.
- land
Eysboutsakker - 241
3 l. 2 r.
- land
Wittenakker - 249
3 l. 6 r.
- land
Hegakker - 254
2 l. 9 r.
- land
land aan de Straat - 260
1 l. 25 r.
- land
't Ouland - 402
49 r.
- land
Hulsbosch - 451
26 r.
- een nieuw huis - waarin de condividente van het 2e lot woont.
- 6 l. 39 r. van
land en groes int Aangelag
457-458-459
geheel 13 l. 10 r.
- groes
het Kampke - 2835-2836
6 l. 7 r.
- groes
den Dooreman - 2842
1 l. 36 r.
- groes
Dijkerwijvelt - 2848-2849
6 l. 4 r.
- groes
Ommelsvelt - 2850
4 l. 24 r.
- groes
Grootvelt - 2876-2877
6 l. 16 r.
- groes
het Wijvelt - 2880-2881
6 l. 30 r.
- groes
de Horst - 2889
1 l. 12 r.
- 1╜ l. 8 r. van twee percelen groes - het Heytvelt en
den Haas - 2912-2913
samen 5 l. 33 r.
- huis, hof en aangelag - waarin zij wonen - 2918
3 l. 16 r.
- groes
de Nieuw Erve - 2918
1 l. 36 r.
- groes
de Nieuw Erve - 2921
1 l. 18 r.
- de helft van
de Nieuw Erve - 2924
2 l. 40 r.
- een huisje en hof - in 't Dorp
╜ l.
1. de pad na de Stegen
2. weduwe Bruynen
v.a. kn Jan Slaats
Belast met: ƒ 1-5-0/jr.
- de helft van ƒ 3,-/jr. - waarvan het 2e lot de andere helft betaald.
2e lot: het onm. kind van Joost Jan Peter van Bussel
- huis, stal, schop en hof - 37
in huur en gebruik bij Peter Martens van Dijk
- 2 l. van land aan de Thiendschuur - 230-231-232

-

land
land
land
6 l. 20╜ r. van

1. Joost Smits
2. het 1e lot
de Nieuwenakker - 384
het Nieuwakkerke - 386
Kattegat - 442
land en groes in 't Aangelag
457-458-459
1. weduwe Jan Berkers
2. het 1e lot

geheel 14 l. 25 r.
2 l.
3 l.
3 l.

4 r.
1 r.
3 r.

geheel 13 l. 10 r.

-

groes
Dooreman Hooyvelt - 2845
2 l. 17 r.
groes
Eypkesvelt - 2864
2 l. 9 r.
groes
den Cranenbeemt - 2872
4 l. 30 r.
groes
Beevertkoot - 2884
5 l. 1 r.
groes
den Dries - 2909
2 l. 13 r.
4 l. 48 r. van twee percelen - het Heytvelt en den Haas 2912-2913
geheel 5 l. 33 r.
1. Peter Slaats
- de helft van
de Nieuwe Erve - 2924
geheel 2 l. 40 r.
1. den Dijk van Lierop op Ommel
Belast met: de helft van ƒ 3,-/jr. waarvan het 1e lot de andere helft betaald en waartegen het 2e lot ƒ 0-5-0/jr. minder in de verponding zal
blijven betalen.
R 130
fol. 99vo
02-12-1801 4/4
Jenneke Jan Peeters van Bussel - nu g.m. Francis Swinkels, te Geldrop, verklaart te revoceren en te herroepen - het testament - d.d. 1-4-1799 - schepenen
Asten.
R 104

fol. 170

11-02-1801

Petronella Loomans verkoopt aan Jacobus Heurs:
- een deel van een huis, bestaande, dit deel, uit twee woningen, in het ene
woont Jacobus Jansen en in het andere Hendrik van Hugten - met de hof voor
de woning van Hendrik van Hugten gelegen. En waarvan het overig deel van dit
zijn hof bij de verkoopster in gebruik is.
v.v. en 1. de straat
2. de verkoopster
3. Hendrik van de Vijf Eyck
- de helft van een akkerke - gelegen als voor
╜ l.
1. nevens erve van vorig deel
- De put blijft gemeen.
- De kelder aan de verkoopster - en
- het dak aan de koper.
Belast: dit deel in een jaarpacht van ƒ 4,-/jr. in een meerdere pacht.
Koopsom: ƒ 200,- waarvan ƒ 150,- contant en ƒ 50,- α 4%.
De ƒ 200,- zullen dienen tot mindering van het kapitaal van ƒ 350,- uitgeloofd
door de verkoopster - d.d. 18-6-1799.
De getransporteerde zal het peelveld - den Wittenberg - tot zijn gebruik hebben.
R 130

fol. 33

12-02-1801

1/2

- Francis van den Eerenbeemt,
- Willem van den Eerenbeemt,
- Geertruy van den Eerenbeemt,
- Jan Dirk Wilbers - g.m. Jennemaria van den Eerenbeemt.
Kinderen en erven van Willem van den Eerenbeemt - en Mathea van Rooy, beiden
overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Francis
- huis, hof en aangelag, met het tipke - aan de Wolfsberg
- land
de Langenakker
- land
de Loverboschakker
- land
het Lumpke
- land
het Broekske

1
3
2

l.

4╝ l.
l. 3 cops.
l.
2╝ l.

huis met

- land
het Hufke
9 roeden
- groes
de Haaseldonk
3 l.
- groes
Jan Bosmansvelt
6 l.
- groes
de Haaseldonk
2 l.
- groes
de Voekele
2 l.
Belast met: ƒ 0-15-00/jr. in een meerdere rente met Joost van Hugten aan het
Gemene Land - rentmeester La Heu, te 's Bosch.
- ƒ 0-15-14/jr. aan de Kerk van Asten.
Dit lot zal uitkeren aan het 2e lot - ƒ 500,-.
2e lot: Willem
- ƒ 500,- te ontvangen van het 1e lot.
3e lot: Geertruy
- het voorste deel van het huis, waarin zij woont, met de helft van de schuur in het Dorp.
v.v.-1. de straat
v.a. Theodorus Sengers
2. het 4e lot
- de helft van het Aangelag
2 l.
1. het straatje
- de helft van een akker - den Berg
2 l.
1. Francis Fransen
- de helft van een akker - den Boetscholt
2 l.
1. Godefridus Sauve
- groes
groes in de Steegen
3 l.
1. weduwe Jan Aarts
- de helft van een groesveld - de Bleek
geheel 3 l.
1. Pieter Verrijt en de Loop
- de helft van een groesveld - Liendersendries
geheel 3 l.
1. weduwe Wilhelmus Bruynen
- de helft van en akker - akker in de Loverbosch
geheel 4 l.
1. kn Jan Verkuylen
- land
Heesakker
2 l.
1. Hendrik Verrijt
- de helft van een groesveld - Henskesvelt
geheel 6 l.
1. Jan van Bussel
Belast met: ƒ 2,-/jr. aan den Armen van Asten.
4e lot: Jan Dirk Wilbers
- het achterste deel van het huis, waarin hij woont, met de koestal en de helft
van de schuur - in het Dorp.
v.v. het straatje
1. het vorig lot
v.a. Theodorus Sengers
- de helft van
het Aangelag
2 l.
1. Th. Sengers en Andries Timmermans
- de helft van een akker - den Berg
2 l.
1. de Jonge Schutterij
- de helft van een akker - de Boetscholt
geheel 2 l.
1. Hendrik Peter Verrijt
- de helft van een groesveld - Liendersendries
geheel 3 l.
- de helft van een groesveld - de Bleek
geheel 3 l.
- de helft van een akker - akker in de Loverbosch
geheel 4 l.
1. Driek van Lierop
- land
land in de Loverbosch
1╜ l.
1. weduwe Antony Muyen

- land

in de Snijerskamp
1. Jan Timmermans
- groes
de Haaseldonk
1. Pieter Troeyen
- de helft van een groesveld - Henskesvelt
1. Godefridus Sauve

╜ l.
2

l.

geheel 3╜ l.

R 130
fol. 55vo
30-03-1801 2/2
Willem van den Eerenbeemt geeft te kennen dat hem bij deling - d.d. 13-2-1801 was toegevallen:
- ƒ 500,- uit te keren door Francis van den Eerenbeemt, zijn broeder - zonder
verdere enige vaste goederen te ontvangen.
Alsmede dat aan hem, comparant, nog competeerde:
- een bed met toebehoren,
- een kast,
- een moespot, een koperen ketel,
- drie tinnen schotels, twee tinnen borden,
- een koperen lamp - en
- een tinnen trekpot.
Hij is nu ziek - en wil dat deze voorn. ƒ 500,- en de roerende goederen - na
zijn overlijden gaan naar Francis van den Eerenbeemt, bij wie hij inwonende is,
zonder dat deze daarvan enige uitkering hoeft te doen.
R 130

fol. 38vo

19-02-1801

1/

Michiel Aart Nijs, med. dr., verklaart ter instantie van Rudolf Christiaan Frederik Lilly, eerste Luytenant onder het Regiment van Waldeck - dat deze thans
is - "laboreerende aan een verouderde borstkwaal veselt met een verval van
kragten gevolg van zijnen hoogen ouderdom, welke hem buyten staat stelt eenige
militaire diensten te doen".
R 130
fol. 39
19-02-1801 2/
Rudolph Christiaan Fredrick Lilly, eerste Luytenant onder het Regiment van Waldeck - op een tractement van ƒ 500,-/jr., oud 79 jaar, van goeder naam en faam,
sinds 1779 hier wonende - verklaart onder eede, dat hij sedert 1742, hier te
lande onder het bovengenoemde regiment dienst heeft gedaan en dat hij geen "genoegsame" middelen heeft om buiten de dienst te kunnen bestaan.
Hij is ten alle tijde bereid, om naar vermogen, te vaderland bij te staan.
R 130
fol. 51vo
28-03-1801 3/
Rudolph Christiaan Frederick Lilly, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Zijn enige erfgenamen worden zijn dochters m.n.:
- Sebilla Catharina Elisabeth,
- Chistiana Wilhelmina - en
- Hendrika Magreta Maria
vermits de anderen allen tot staat gekomen zijn en deze bovengenoemde dochters niets hebben - "noch ook geen vooruytsigt na sijn, comparants, dood.
Soo dat hij in gemoede sig daartoe verpligt vind om also ook sijn ziel gerust
te stellen teneynde wel te kunnen sterven".
Zij kunnen beschikken over al zijn goederen en ook over het tegoed hebbende
tractement of pensioen.
Echter zullen zij aan zijn zonen en dochter m.n. Margareta Maria - g.m. Jan
Brugman, te Eyndhoven, de hen toekomende legitieme portie moeten uitkeren met korting van hetgeen zij aan de boedel schuldig zijn.
- Hij wil dat zijn drie dochters - tot een half jaar na zijn dood in de boedel
zullen blijven zitten om e.e.a. te regelen.

Daarna zullen zij deze ontruimen en verlaten.
- Tot executeuren van zijn boedel stelt hij aan:
- Caspar Jansen, predikant, alhier.
- Hendrik Elberse Wildeman, schoolmeester.
R 32

125vo

06-03-1801

Arnoldus van Geffen wordt aangesteld als voogd over de twee minderj. kinderen
van wijlen Johanna van Geffen - en NN.
R 130

fol. 39vo

09-03-1801

-

Jelis van Hugten,
Peter van den Elsen - g.m. Maria van Hugten, te Deurne,
Jan Mattijs Kuypers - g.m. Peternel van Hugten,
Pieter Verberne - g.m. Willemina van Hugten,
Hendrik Neervens - g.m. Jenneke van Hugten,
Jan Zeegers - als voogd over het minderj. kind, Anneke, van wijlen Jan van
Hugten - en ...... Zeegers.
Kinderen en erven van wijlen Philips Jelis van Hugten - en Anneke van Bussel,
beiden overleden, gewoond hebbende op Heusden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jelis van Hugten
- land
de Kerkpad
- 1 l. van de Nieuwe Erve - 2197
1. Jan
- 1/3e deel van
het Eeusel
1. het
- groes
de Weyere

- 2055
2 l. 3 r.
geheel 6 l.
Segers
- 4032
geheel 4 l. 20 r.
3e lot
- 4097

1 l. 17 r.

2e lot: Peeter van den Elsen
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - 2083
4 l. 43 r.
doch 1 l. zal gaan naar het 6e lot.
- land
land aan 't Huys - 2081
36 r.
- 2 l. van de Nieuwe Erve - 2197
geheel 6 l.
1. het 3e lot
- de helft van
de Meuleschouw - 4006
geheel 3 l. 37 r.
- 1/3e deel van
de Meuleschouw - 4011-4012
geheel 5 l. 2 r.
1. Jan Zegers q.q.
- land
de Kamp - 4020
1 l. 48 r.
met de helft van een groesveld - geheel 1 l. 7 r.
waarvan de andere helft aan het 3e lot toekomt.
- 1/3e deel van
het Eeusel - 4032
geheel 4 l. 20 r.
1. Jan Kuypers
Dit lot zal uitkeren aan Pieter Verberne - ƒ 300,-.
3e lot: Jan Mattijs Kuypers
- land
den Heykamp - 1804
- land
de drie Seylen - 2085
- 2 l. van de Nieuwe Erve - 2197
geheel 6 l.
1. het 2e lot
- de helft van
de Meuleschouw - 4006
- 1/3e deel van
de Meuleschouw - 4011-4012
1. het 2e lot
- de helft van
de Kamp - 4020
1. Hendrik Eysbouds

1 l. 11 r.

3 l. 14 r.

geheel 3 l. 37 r.
geheel 5 l. 2 r.
geheel 1 l.

7 r.

- 1/3e deel van

het Eeusel - 4032
geheel 4 l. 20 r.
1. Jelis van Hugten
Dit lot zal uitkeren aan de ontvanger van het 5e lot - ƒ 340,-.
Marge: 4-11-1801 - voldaan.
4e lot: Pieter Verberne
- ƒ 300,- uit te keren door de ontvanger van het 2e lot.
Marge: 4-11-801 - voldaan.
5e lot: Hendrik Neervens
- ƒ 340,- uit te keren door de ontvanger van het 3e lot.
6e lot: het onm. kind van Jan van Hugten
- land
den Hoogenakker - 2064
- 1 l. van den akker aant Aangelag - 2083

geheel 1 l.

1 r.

geheel 4 l. 43 r.
1. Jan Berkers
- 1 l. land van
de Nieuwe Erve - 2197
geheel 6 l.
1. Peter van Hugten
- groes
het Weyvelt - 4038
2 l. 9 r.
De goederen, het huis van Peter van den Elsen, zijn belast met:
- ƒ 0-10-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 9-06-0/jr. in een meerdere pacht aan NN.
Hiervan betaald - Peter van den Elsen - het 2e lot
ƒ 1-00-00
- Peter van den Elsen en Jan Mattijs
Kuypers - 1/3e deel tot
ƒ 5-10-10 2/3
- En Jelis van Hugten en het onm. kind
van Jan van Hugten - het resterende 1/3e
deel
ƒ 3-05-05 1/3
Staat te weten dat Hendrik Neervens nog uit de boedel moet trekken:
- ƒ 135-6-0 voor "een uytset".
R 104

fol. 173

10-03-1801

1/5

Hendrikus van de Vijf Eyck is schuldig aan Abraham van Nouhuys - ƒ 100,- α 4%.
Gelost - 4-1-1804.
R 104
fol. 176vo
30-03-1801 2/5
Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan Godefridus Sauve:
- 2╜ l. van de Grotenakker
geheel 7 l.
1. weduwe Goort Loomans
2. de verkoper
R 104
fol. 177vo
02-04-1801 3/5
Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan Godefridus Sauve:
- 1╜ l. van
de Grotenakker
1. de verkoper
2. de koper

Koopsom: ƒ 202,-.

Koopsom: ƒ 120,-.

R 105
fol. 14vo
07-07-1801 4/5
Hendrikus van de Vijf Eyck is schuldig aan Dirk Leenen - ƒ 100,- α 3%.
R 105
fol. 29vo
23-11-1801 5/5
Hendrikus van de Vijf Eyck is schuldig aan Anthony Goort Loomans, molenaar,
te Opwetten - ƒ 100,- α 4%. Gelost - 4-1-1804.

R 130

fol. 45

19-03-1801

1/4

- Hendrik van Helmond,
- Jan van de Goor - g.m. Anna Maria van Helmond,
- Catharina van Helmond, j.d.,
- Helena van Helmond - weduwe Wilbert Berkers,
- Antony van Lierop - g.m. Maria van Helmond,
- Jan Hendrik Meeuse - g.m. Hendrina van Helmond, te Someren.
Kinderen en erven van Dirk van Helmond - en Catharina Wijnen, gewoond hebbende
op Heusden, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrik van Helmond
- land
Langenakker
1 l. 3 cops.
- land
land agter de Schuur 1╜ l.
- groes
het Hooyveltje
1
- groes
de Heyhorst
1 l. 33 r.
2e lot: Jan van de Goor
- huis, hof en aangelag, waar hij woont - op Heusden

l.

land agter de Schuur 3 l.
het kleyn Akkerke
1 l.
1. Jan Goort Kanters en
Goort Slaats
- land
het Sester of nieuwe Bleek
- groes
het Hooyveltje
1. Jan Hendrik Meeuse
- groes
de agterste Wijde
1 3/8e l.
1. Jan Stevens
- land
het Wortelvelt
1. Hendrik Berkers
- groes
het Hooyvelt
1. weduwe W. Berkers
- de helft van een groesveld - het Broekvelt
1 1/8e l.
1. het Broek
Belast met: ƒ 0-17-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 1-00-0/jr. aan den Armen van Asten - in een

╜ l.

- land
- land

3e lot: Catharina van Helmond
- land
den Heykamp
- land
het Sester
- groes
het Hooyvelt
- groes
Oomkeswey
4e lot: Helena van Helmond
- land
het Leegvelt
- land
het Heytvelt
- groes
het Hooyvelt
- de helft van een groesveld - het Broekvelt
5e lot: Antony van Lierop
- land
- groes
- groes

Grootenakker
het Hooyvelt
de middelste Wijde

6e lot: Jan Hendrik Meeuse, te Someren

2╝ l.

2 r.

1╝ l.

2

l. 14 r.

1 l.

2 r.

meerdere rente.

3 cops.
1╜ l.
1╝ l.
2

1 1/8e

1╜ l.

l.

l. 13 r.
42 r.
1 3/16e l.

3
1

l. 10 r.
l. 2 r.

-

land
groes
groes
groes

den akker agter de Schuur
het Heytvelt
het Hooyvelt
de Smaalwey
1╝ l.

2

l.

1╝ l.

52 r.

De delers zullen samen moeten blijven betalen:
- de loten 1-3-4-5-6 - 1/7e deel - en
- het 2e lot - 2/7e deel in alle cijnsen en renten waarmee de goederen zijn belast t.w.:
- ƒ 7-00-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 3-15-0/jr. aan het Comptoir der Beursen.
- ƒ 3-00-0/jr. aan het Geestelijk Comptoir van Peelland.
- het aandeel in een korenpacht aan de erven J. Losecaat c.s.
R 104
fol. 174vo
23-03-1801 2/4
Jan van de Goor verkoopt aan Jan Steevens:
- land
de Behelp
1. Jan Kanters
2. Goort Slaats

1 l.
Koopsom: ƒ 5,-.

R 104
fol. 175vo
23-03-1801 3/4
Jan Steevens verkoopt aan Jan van de Goor:
- land
de Behelp - 1899
- de heldt van
land in de Behelp - 1908

45 r.
geheel 48 r.
Koopsom: ƒ 5,-.

R 105
fol. 18
10-08-1801 4/4
Jan Hendrik Meeusen - g.m. Hendrina van Helmond, te Someren, verkoopt aan
Catharina van Helmond:
- land
den akker agter de Schuur
2 l.
- groes
het Hooyvelt
1╝ l.
- groes
het Heytvelt
52 r.
- groes
Smaalwey
1╝ l.
Belast met: 1/7e deel in al de renten, cijnsen en pachten waarmee de goederen
van wijlen Hendrik van Helmond zijn belast.
Koopsom: ƒ 175,-.
R 130

fol. 50

19-03-1801

- Antonie Jan Smits - en
- Willem Antoni Lomans - g.m. Catharina Smits.
Zij verdelen de goederen nagelaten door Jan Aart Smits - en Catharina Jan Lam-berts, wijlen hun
ouders.
1e lot: Antonie Jan Smits
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk
- land
den Reuselman
- groes
het Hoyvelt
- groes/land
Wortelvelt
het Heytvelt
- groes
agter de straat
Dit lot zal uitkeren aan het 2e lot - ƒ 350,-.
2e lot: Willem Antoni Lomans
- ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot.

5

l.

2╜ l.
1 l.

3
2

l.
l.
╜ l.

R 130

fol. 55

30-03-1801

Jaques Kehr, 2e Luytenant Collonel onder de Bataven, op een pensioen van
ƒ 1000,-/jr. verklaart onvermogend te zijn om van zijn eigen middelen te kunnen bestaan - "ofte deswegens nog in geene ruymere omstandigheden te verseekeren als wanneer aan hem het pensioen agtervolgens de vereyschten bij de staadsregeling gevordert, was toegestaan".
En verklaren wij, schepenen en secretaris, dat Kehr een stemgerechtigd burger
is en ook zijn maatschappelijke plichten, door het bijwonen der grondvergaderingen, buiten wettige verhindering ijverig vervult en niet valt in de termen
van het 14e art. van de "staadsregeling".
R 104

fol. 178vo

20-04-1801

Jan Antoni Scheepers verkoopt aan Wilbert van Bussel:
- huisje met schop en hof - de Wolfsberg
20 r.
1. kn Willem van den Eerenbeemt
- land
Aardappelveltje
1. weduwe Antoni Muyen
2. Joost van Hugten
Koopsom: ƒ 100,-.
R 1044

fol. 179vo

22-04-1801

1/2

Jan Francis Verberne verkoopt aan Lambert Michielsen:
- land
Moolenakker
2 l.
1. weduwe G. Geeven
- land
Olieakker
1 l.
1. Jan Timmermans
- land
het Neutje of Geesselakker 1 l.
1. weduwe Marcelis van Bussel
Koospom: ƒ 240,-.
R 105
fol. 23
07-09-1801 2/2
Jan Jansen Vreynsen verkoopt aan Lambert Michielsen:
- groes
het Busvelt - in het Rood
1. Joost Hoebergen
R 104

fol. 180vo

30-04-1801

3 l.
Koopsom: ƒ 200,-.

1/7

Jan Janse Vlemminx - g.m. Anna Maria van de Vorst, te Lierop, verkoopt aan
Hendrik van Helmond:
- hooiland in de Beemden - de Spleeten
2 l.
1. Jan Goorts van den Eynden
Koopsom: ƒ 190,-.
R 104
fol. 182vo
16-05-1801 2/7
Francis Voermans - g.m. Antonetta van Hugten is schuldig aan Hendrik van Helmond:
- ƒ 250,- α 3%.
Marge: 21-10-1807 - Thieleman van Helmond, zn. van Anna Thiele Coolen - weduwe
Hendrik van Helmond is voldaan.
R 104
fol. 183vo
16-05-1801 3/7
- Pieter Berkers,
- Clasina Willem Aarts - weduwe Antonie Jan Teunis - of van Hugten.

Zij verkopen aan Hendrik van Helmond hun aandeel in:
- hooiland in de Beemden - de Spleeten
geheel 3 l.

Koopsom: ƒ 190,-.
De verkopers blijven aansprakelijk voor het verbreden en verdiepen van de Aa zoals gemeld bij de "schouw" - d.d. 5-5-1801.
R 105
fol. 12
09-07-1801 4/7
Arnoldus van der Linden verkoopt aan Hendrik van Helmond:
- groes
de Weerte
1 l.
1. de koper

Koopsom: ƒ 68,-.

R 105
fol. 26vo
09-11-1801 5/7
Hendrik van Helmond, op de Diesdonk, verkoopt aan Jan Thomas Coolen:
- land
het Hoekske of Bergske - in de Wolfsberg
18 r.
Koopsom: ƒ 60,-.
R 105
fol. 27vo
09-11-1801 6/7
Cornelis van Bussel verkoopt aan Hendrik van Helmond:
- land
den Dolakker - in de Wolfsberg
1. Jan van Gog

2 l.
Koopsom: ƒ 112-10-0.

R 105
fol. 28vo
23-11-1801 7/7
Arnoldus van de Goor is nader in den bloede aan Cornelis van Bussel dan Hendrik
van Helmond, hij vernadert:
- land
den Dolakker - in de Wolfsberg 2 l.
1. Jan van Gog
koopsom: ƒ 112-10-0.
R 104

fol. 181vo

12-05-1801

Goort Hoeben, te Liessel, verkoopt aan Jelis van Hugten:
- huis, hof en aangelag - te Heusden - 2191
1 l. 41 r.
R 130

fol. 62

01-06-1801

Koopsom: ƒ 183,-.

1/2

- Pieter Verberne,
- Pieter van Riet - g.m. Josyna Verberne,
- Gerrit Verberne, te Helmond - als voogd en Joost van Hugten, als geassumeerde
voogd i.p.v. de overledene voogd, Jan Antonie Driessen - over Johannes, minderj. zoon van Francis Verberne - en Catharia Troeyen, beiden overleden.
Zij verdelen de volgende vaste goederen.
1e lot: Pieter Verberne
- het groot huis en klein huisje, hof en aangelag - aan de Toorenstraat 1╜ l.
1. Leendert van Riet
2. Pieter Gerrit Verberne
- land
Deursenseakker - 4
2 l. 6 r.
- land
Rietakker - 11
1 l. 21 r.
- land
land tussen de Weegen - 35
1 l. 10 r.
- land
land aan de Weg - 45
2 l. 32 r.
- 3 cops. van
het Neutje - 58
geheel 1 l. 1 r.
- land
Snijerskamp - 2363
1 l. 10 r.
- land/groes
Snijerskamp - 2369
2 l. 7 r.
- groes
Biesvelt - 2665
3 l.
- groes
Slootjesvelt - 2778
2 l.

- groes
Slootjesvelt - 2790
1 l. 33 r.
- groes
Rootsvelt - 4376
3 l. 29 r.
- land
aan de Pastory
2 l. 37 r.
Belast met: ƒ 500,- aan Gerrit Nooten.
- ƒ 250,- aan weduwe Eymert Bollen.
- ƒ 75,- aan Peter van Hugten.
- ƒ 100,- aan weduwe Jan Antonie Driessen.
- ƒ 100,- aan Joost van Hugten.
- ƒ 60,- aan Antony Goort Loomans.
- ƒ
4,/jr. aan het Gemene Land - rentmeester La Heu, te 's Bosch.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e lot - ƒ 300,-.
Idem - aan het 3e lot - ƒ 300,-.
2e lot: Pieter van Riet:
- ╝ l. van het Neutje - 58
geheel
- ƒ 300, te ontvangen van het 1e lot.

1 l.

1 r.

3e lot: Johannes Francis Verberne, minderj.
- ƒ 300,- te ontvangen van het 1e lot.
R 105
fol. 1
01-06-1801 2/2
Pieter Francis Verberne verkoopt aan Philips Joost van Hugten:
- huis, schuur, stalling, klein huisje, eertijds een schop geweest, met hof
en aangelag - in de Toorenstraat
1╜ l.
1. Leendert van Riet
2. Pieter Gerrit Verberne
- land
Deursenseakker - 4
3 l. 6 r.
- land
Rietakker - 11
1 l. 21
- land
land tussen de Weegen - 35
1 l. 10
- land
land aan de Weeg - 45
2 l. 32
- land
het Neutje - 58
1 l. 1
- land
de Snijerskamp - 2363
1 l. 10
- land/groes
Snijerskamp - 2369
2 l. 7 r.
- groes
het Biesvelt - 2665
3 l.
- groes
Slootjesvelt - 2778
2 l.
- groes
Slootjesvelt - 2790
1 l. 33 r.
- groes
Rootsvelt - 4376
3 l. 29
- land
land aan de Pastorye
2 l. 37 r.
Belast met: ƒ 500,-, schepengelofte.
- ƒ 4,-/jr. aan rentmeester La Heu, te 's Bosch - in een meerdere
pacht.
Koopsom: ƒ 1450,-.
R 105

fol. 5

05-06-1801

Jan van der Sanden is schuldig aan Dirk Leenen - ƒ 50,- α 4%.
Gelost - 12-11-1815 aan Jan Willem Coolen.
R 105
fol. 6
08-06-1801
Thieleman Roosen geeft machtiging aan zijn zoon, Gerrit Roosen, te Den Haag,
om te verkopen:
- de helft van een huis - te Den Haag.

r.
r.
r.
r.
r.

r.

R 105

fol. 7

12-06-1801

Henrikus Jacobus van Nouhuys, predikant in de Hervormde Gemeente, te Chaam - en
Maria van Gils, zijn vrouw, herroepen hun vorige testamenten.
- Zijn zoon, Gosuinis van Nouhuys, predikant, te Zundert, zijn kleren, lijfsieraden en zijn bibliotheek - enz. enz.
- Als als komen nog in aanmerking:
- de kinderen van testatrices overleden zuster, Sophia Petronella van Gils
m.n. Mathijs Roovinus, Floris Marinus, Martinus Johannes en Clasina Isabella - uit haar huwelijk met Adriaan van Ente - ƒ 6000,-.
R 105

fol. 9vo

24-06-1801

Jan Willem Feith, te Den Haag, verkoopt uit de nalatenschap van Johannes Pieter
Feith - en Jacoba Deliana Ruysch - testament - Asten - d.d. 3-5-1793.
Hij verkoopt aan Lambert, Margaretha, Helena en Jennemaria Amijs:
- land
het Neutje - 68
2 l. 9 r.
Koopsom: ƒ 76,-.
- land
den akker nevens de Pat - 70
1 l. 7 r.
Koopsom: ƒ 3,-.
- land
den akker aan de Moolen - 2523
45 r.
Koopsom: ƒ 28,-.
R 165

24-06-1801

Taxatie van de onroerende goederen Anna Maria Jan Peter Laurense - overleden
en begraven, te Deurne, op 26-4-1801.
Waarde
- groes
den Ommelschen Bosch
3 l.
ƒ 50,-.
1. de Aa
2. Peter van der Laak en
Jan Martinusse
20e penning is ƒ 2-10-0.
R 130

fol. 65vo

06-07-1801

Gerardus Hermanus Roosen, vorster, neemt, namens Jan Willem van Nouhys, collecteur der landsverponding en koningsbede, 1799, in arrest:
- de vaste goederen van Pieter Troeyen - tot verhaal van
ƒ 8-9-8.
- idem van - Pieter Hendrik Verrijt
ƒ 8-9-8.
R 105

fol. 16

29-07-1801

Gijsbert van Bijstervelt, te Deurne, verkoopt aan Dirk Bijstervelt, te Deurne:
- groes
de Swartbroeken
3╜ l.
Hem aangekomen bij transport - d.d. 6-1-1792.
Koopsom: ƒ 50,-.
R 105
fol. 19vo
21-08-1801 1/2
Antonie Fransen Verhees verkoopt aan:
- Arnoldus Berkers - en
- Jan Haasen - weduwnaar Anthonetta Berkers - t.b.v. zijn kinderen.
- land
de Willigenakker - te Ostaden
2 l.
- groes
het Engstraatsveltje
1╜ l.
Aangekomen bij koop - d.d. 21-3-1796.
Koopsom: ƒ 200,-.

R 130
fol 73vo
21-08-1801 2/2
- Antonie Fransen Verhees - g.m. Maria Berkers,
- Marcelis Berkers,
- Arnoldus Berkers - en
- Jan Haasen - weduwnaar Anthonetta Berkers.
Kinderen en erven van Peeter Berkers - en Elisabeth Thielen, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Anthonie Fransen Verhees
- land/hei te Voordeldonk - 1504
5 l. 19 r.
- land/groes
den Eekelhof - 1508
3 l. 46 r.
- groes
den Berkenbosch - 1529
1 l. 5 r.
- land/groes
Peter Martensakker - en
het Eeusel - 1548-1549
samen 5 l. 9 r.
- huis, schop, hof en aangelag - genaamd - land boven
het Huys en groes - het Aangelag
1555-1556
9 l. 21 r.
- land/groes
Hegakker - 1567
2 l. 6 r.
- land/groes
het Kleynveltje en Tipakker
1570
samen 4 l. 13 r.
- land/groes
de Biehal - 1573-1574
samen 5 l. 42 r.
- land
land in de Loverbosch
1656-1657
samen 10 l. 22 r.
- huis, met land en hei - het Kempke - 1671-1672
geheel 7 l. 4 r.
- land
Warandakker - 1682
35 r.
- groes
de Klomp - 3764
3 l. 5 r.
- groes
Aartsvelt - 3765
3 l. 29 r.
- groes/bos 3778
geheel 2 l. 39 r.
- groes
de Bleek - 3815
3 l. 8 r.
- groes
het Weyvelt - 3918
4 l. 40 r.
Belast met: ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land.
Dit lot zal uitkeren aan het 2e lot - ƒ 1450,-.
2e lot: Marcelis Berkers
- ƒ 1450,- te voldoen door het 1e lot.
3e lot: Arnoldus Berkers - en
- Jan Haasen
- land
te Ostaden - 30
- land
Hoogenakker - 32
- land
het Neutje - 62
- land
Langenakker - 66
- land
Duytsekamp - 84
- groes
Heyhorst - 90-91
- land
het Haverkamp - 101
3 l. 14 r.
- groes
het Haaverland - 102
4 l. 7 r.
- land/groes
de Garstkamp - 105
3 l. 36 r.
- land/groes
het Aangelag - 110-111
- land
Beemdakker - 177
- land
Berkakker - 187
- land
Lankakkerke - 197
1 l. 35 r.
- groes
het Weyvelt - 2690
3 l. 11 r.
- land/groes
de Kamp - 2721-2722
6 l. 20 r.
- groes
het Weyvelt - 2731-2732
- groes
den Aa-beemt - 2803-2804
- groes
den Dries
- aangekomen bij koop 1792 3 l.
- land
het Neutje
1╜ l.

25 r.
1 l. 39 r.
1 l. 21 r.
4 l. 3 r.
39 r.
5 l. 27 r.

5 l. 11 r.
1 l. 31 r.
1 l. 25 r.

8 l. 43 r.
6 l. 35 r.

- groes
- land

den Dries - aangekomen bij koop 1792 1╜ l.
Langenakker - aangekomen bij koop
1796
1╜ l.
Belast met: ƒ 2-12-8/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente.
Staat te weten dat onder dit lot begrepen is:
- het huis, schuren, stallen, schop, hof en aangelag.
En dat de ontvanger van het 1e lot tot egalisatie zal moeten transporteren aan
dit lot:
- twee percelen - aangekocht - d.d. 21-3-1796.
R 130

fol. 80

24-08-1801

Elisabet van Bussel - weduwe Joseph Adrianus Reyskey, als moeder van haar minderj. kind, geeft procuratie aan Dirk Antony Leenen om zich namens haar, te
Rotterdam, uit handen van J. Spekker en J. van den Middegaal, executeuren van
de boedel en nalatenschap van wijlen Antony Timmermans, te ontvangen - het aandeel dat door Antony Timmermans - of diens vrouw - aan haar, comparantes, dochter - is "gemaakt".
R 130
fol. 81
29-08-1801 1/8
Staat en inventaris - opgemaakt door Pieter Troeyen - weduwnaar Willemina Verberne - t.b.v. zijn drie kinderen m.n. Margo, Johannis en Petronella.
Hij wil hertrouwen met Francyna van Deursen.
Onroerende goederen
- huis en hof - in het Dorp
╜ l.
1. Lilly
- land
3 l.
- land
Laarbroekseakker
3 l.
- land
Keskesakker
1 l.
- groes
Steegensvelt
2 l.
- groes
de Pas
╜ l.
- land
den Appert - den Wolfsberg
1 l.
- land
de Venakker
2 l.
- land
Pastoryakker
2 l.
- groes
het Ven
2 l.
- groes
het Venneke
╜ l.
- groes
de Haaseldonk
2 l.
- groes
het Eeusel
3╜ l.
- land
den akker agter de Pastory
1 l. 1 r.
Roerende goederen o.a.:
- drie bedden met toebehoren, een ledikant,
- twee kasten, vier tafels, zeven stoelen, een kist,
- diverse ketels, enige pannen,
- divers tin,
- een spiegel,
- vuurgerei,
- een staande koperen lamp,
- diverse schotels en borden,
- twee spinnewielen,
Kuipersgereedschap
- 30 ijzeren banden,
- vijf "deestels", twee bijlen,
- twee schaafbanken, een draaibank en vier beitels,
- een trekschaaf, een handschaaf, twee kromschaven,
- twee snijmessen, een "boodemmes", twee "pessers",
- een handzaag, drie boren, twee ijzeren hamers, een trektang.

De vaste goederen zijn belast met:
- ƒ 350,- aan Jan Troeyen, zijn broeder.
- ƒ 100,- aan Jan Bruystens.
- ƒ 300,- aan Goort Verberne.
- ƒ 25,- aan de erven J. Losecaat.
- ƒ 100,- aan Anthony Loomans.
- ƒ 100,- aan Theodorus Sengers.
- ƒ 150,- aan Joost van Hugten.
R 33 - 52
07-11-1801 2/8
Ulrig Reyman, koopman, te 's Bosch, aanlegger.
- contra
Pieter Troeyen, gedaagde.
Gedaagde is, sinds 1799, wegens geleverde jenever - ƒ 43,47╜ schuldig aan aanlegger.
R 16
fol. 363
23-11-1801 3/8
Jan van Dijk, te Lierop, aanlegger.
- contra
Marten van Deursen - en
Pieter Troeyen - g.m. Francyn van Deursen.
R 16
fol. 364
23-11-1801 4/8
Jan Troeyen, aanlegger - contra - Pieter Troeyen, gedaagde.
R 16
fol. 366
07-12-1801 5/8
Ulrich Reynen, koopman, te 's Bosch, aanlegger.
- contra
Pieter Troeyen, gedaagde.
R 105
fol. 31
08-12-1801 6/8
Pieter Troeyen verkoopt aan Joost van Hugten:
- land
den Venakker - 2306
Belast met: ƒ 0-7-4/jr. aan het Huis van Asten.
- groes

het Eeusel - 4342

Hij verkoopt aan Francis Kerkers:
- land
het kleyn Venneke - 2293
Hij verkoopt aan Willem Ceelen:
- groes
de Haaseldonk - 4331
Hij verkoopt aan Dirk Leenen:
- land
land aan de Pastorye - 2384

3 l. 46 r.
Koopsom: ƒ 431,-.
3╜ l.
Koopsom: ƒ 289,-.
1 l.
Koopsom: ƒ 120,-.
2 l. 15 r.
Koopsom: ƒ 191,-.
1 l. 47 r.
Koopsom: ƒ 112,-.

R 105
fol. 34
09-12-1801 7/8
Pieter Troeyen is schuldig aan Anthony Goort Loomans, molenaar, te Opwetten:
- ƒ 100,- α 3╜%.
R 105
fol. 35
21-12-1801 8/8
Pieter Troeyen - g.m. Francyna van Deursen verkoopt aan Mathijs Pieter Slaats
zijn aandeel N.U. in:

- een huis aan de Arendonkse Brug, nevens de limieten van Deurne, met zijn
aandeel in land en groes - 1310-1311-1312-1313-1314 en 3971
38 l. 18 r.
Waarvan het ╝e deel aan Andries Kortoms N.U. toekomt - deling
- d.d. 11-8-1794.
Belast voor dit aandeel en dat van Marten van Deursen met een "scabinale
gelofte" aan Adriaan van Duuren van - ƒ 300,-.
Koopsom: ƒ 550,-.
R 130

86vo

31-08-1801

Godefridus Sauve, chirurgijn, geeft procuratie aan Pieter Hestor van Galen,
procureur, te 's Bosch, om namens hem, als "impetrant van mandement van daagsele" het proces te voeren voor het Hof van Justitie, te 's Bosch
- contra
De municipaliteit van Leende.
R 105

fol. 21

05-09-1801

1/2

Antonie Peeters van Bree verkoopt aan Jan van den Heuvel:
- groes
den Hoogendries - 2720
2 l. 14 r.
1. Catharina Math. Bruystens
Koopsom: ƒ 200,R 105
fol. 22
07-09-1801 2/2
Anthony Peeters van Bree verkoopt aan Goortje en Elisabeth, kn. Jan Vreynsen:
- groes
het Heydriksvelt - te Ostaden
4 l.
1.Willem Bukkems
Koopsom: ƒ 300,-.
Marge: 24-8-1803 - Antonie Peeters is voldaan van - ƒ 300,-.
R 105

fol. 24

23-09-1801

1/2

Jan Eysbouds, te Deurne - g.m. Jennemaria van de Ven verkoopt aan Adriaan van
Tilburg, op het Brouwhuys, onder Bakel en Martinus van Bree, te Vlierden:
- 2/3e deel in 1/12e deel van een perceel groes
geheel 10 l. 14 r.
- 2/3e deel van de helft van een perceel groes
geheel 1 l. 40 r.
Koopsom: ƒ 607,-.
R 105
fol. 25
23-09-1801 2/2
Johanna van de Ven - weduwe Peeter van de Ven, te Deurne, als naaste van den
bloede van Jan Eysbouds, haar zwager, vernadert:
- 2/3e deel in 1/12e deel van een perceel groes
geheel 10 l. 14 r.
- 2/3e deel van de helft van een perceel groes
geheel 1 l. 40 r.
R 130

fol. 88

23-09-1801

Leendert van Riet, als rentmeester van Anthonia Papegaay - weduwe Cornelis van
Hombroek en van Cornelis Melchior van Nievervaart, eigenaren van de korenwindmolen, alhier en van de korenwatermolen, den Belgerschen, te Vlierden, geeft in
huur aan Martinus Jansen, te Weert - de beide molens.
Huurtermijn: 6 jaar - met jaarlijkse opzegging - mits vier maanden van te voren
te doen.
Huursom: ƒ 900,-.
Lasten: voor de verhuurder.
Onderhoud: voor de huurder - m.u.v. "het pericul en ongeluk" dat blijft voor de
voor de huurder - mits dit niet te wijten is aan
de huurder.

De molens zullen v≤≤r het "opgaan" van de nieuwe huurder door twee onpartijdige
molenmeesters - door huurder en verhuurder te nomineren - gevisiteerd en getaxeerd worden.
Deze zullen hiervan voor het gerecht, alhier, een wettige acte laten passeren.
Evenzo wordt gedaan bij het "afgaan" van de molens.
De stenen op de molens zijn eigendom van Anthony Kievits en moeten aan em betaald worden, t.w. - van de windmolen
ƒ 15,-/duim - en
- van de watermolen
ƒ 12,-/duim.
Enz. enz.
R 130

fol. 97vo

02-11-1801

Agneta van Ravesteyn, ziek, testeert.
- Alle voorgaande testamenten etc. vervallen.
- Haar enige erfgenamen worden:
- de kinderen van wijlen Leendert van de Poll, te Leende - voor "een staak".
- de kinderen ...... Block, te Eersel - voor ΘΘn staak.
- Willem van Heyst, te Valkenswaard - voor ΘΘn staak.
- Matthijs Anthony van Heyst - voor ΘΘn staak.
- Wilhelmina, dr. Hendrik Elberse Wildeman, schoolmeester, alhier - voor ΘΘn
staak.
- Zij stelt Hendrik Elberse Wildeman aan als executeur van haar nalatenschap welke een waarde heeft van - ƒ 600,-.
R 16

fol. 367

07-12-1801

Hendrik Elberse Wildeman, aanlegger.
- contra
Petronella Antonie Loomans, gedaagde.

R 130

fol. 100

04-01-1802

1/2

- Albertus van Driel, molenmeester, te Mierlo - namens C. M. van Nievervaart en
de weduwe C. van Hombroek, te Dordrecht - en
- Willem van Lierop, molenmeester, te Someren - namens Anthony Kievits, te Asten, als huurder - hebben "gevisiteert en nauwkeurig geexamineert" de korenwindmolen, te Asten en de korenwatermolen, te Vlierden en bevonden dat de
molens in de
navolgende staat zijn - en een waarde hebben van:
Windmolen
Verbeteringen/ versleten.
- Dat de vier stenen muren onder het kruiswerk in
1756 in goede staat waren - en nu nog.
- Het kruiswerk was in 1756 voor 2/3e deel versleten - en is nu versleten tot
ƒ 34-00-00
- De stander van de molen met de "krans, slecke en
voeghouten" waren in 1756 goed - en nu nog
- Het "deksel of huiske" boven of over het kruiswerk is in 1756 nieuw gemaakt - nu versleten tot
ƒ 35-00-00
- De steenbalk met de drie "bovenseylen" en het
trapeinde t.w. "de swaren timmer" is in 1756 zonder fouten bevonden - en nu versleten tot
ƒ 38-00-00
- Het "stormeynt met de schalien" en planken - in
1756 half versleten - nu tot
ƒ 13-05-00
- De planken van de kast zijn nu versleten tot
ƒ 23-00-00
- De "windpeluw" in 1756 nieuw en goed, alsook in
1797 zo bevonden - doch op deze post, door vernieuwing der waterdeuren en reparatie aan "'t
potjenseynd" tot nu toe in dezelfde staat gebleven.
- De ijzeren balk van de achtermolen, in 1756 half
versleten - nu versleten tot
ƒ
1-15-00
- De ijzeren balk van de v≤≤rmolen is nu versleten
tot
ƒ
2-11-00
- De steunbalk is verbeterd tot
ƒ
4-10-00
- De "pinbalk" is, evenals in 1756, nog goed.
- De kap en schalien van de molen waren in 1756
goed. In 1797 versleten tot ƒ 103,-, doch nu,
door vernieuwing van schalen, dakplanken en verven van de kap, kosten ƒ 173,- verbeterd tot ƒ 70-00-00
- Het "voorste en achterste rad en rondsels" in
1756 geschat op ƒ 70,-. In 1797 verbeterd tot
ƒ 190,- en nu weer verbeterd door het vernieuwen
van het rondsel van de roggemolen - op
ƒ 204-00-00
- De as, in 1756, half versleten. In 1797 in dezelfde staat - nu versleten
ƒ 15-00-00
- De "luyenmulder" in 1756 met al zijn toebehoren
in goede staat. Nu versleten
ƒ 0-10-00
- Het ijzerwerk van de rogmolen, in 1756, in goede
staat bevonden t.w. het staakijzer enz. enz.
Nu verbeterd tot
ƒ 27-05-00
- De "pram", in 1756, versleten. Maar het ijzerwerk dat er aan hoort goed - op deze post verbeterd
ƒ
6-05-00
- De "kuype, kaare, kisjes" van de v≤≤r- en achtermolen, met zijn toebehoren, in 1756, goed - in
1797 versleten op ƒ 28,-.
Op deze post gekost door enige vernieuwingen

-

-

-

ƒ 10,-.
Dus nu versleten op
De "prambalk" is nu versleten tot
De "koning" staakijzer en bovenspil in 1756 goed.
De "rheynhals en spoor" half versleten in 1797.
Versleten ƒ 21,- op deze post de "koning" tot
ƒ 5-5-0 - dus nog versleten tot
De zolders in 1756 goed - doch nu versleten tot
De "ligtboom en vonder met steenbedt en haal van
agtermolen", in 1756, goed. Nu versletn tot
Het "rinkhout" van de rogmolen, in 1756, voor
2/3e deel versleten. Nu versleten op
De binnentrap, zijnde de bomen, goed. En de treden versleten op
De "galderijen" van de molen waren in 1756 goed d.d. versleten op
De "start" van de molen in 1756 goed - nu versleten op
De buitentrap van de molen, met de bomen - in
1756 half versleten - nu verbeterd op
ƒ 18-10-00
De "kruyasch" met de ketting en loopstaken, in
1756 goed. De ketting vernieuwd en verbeterd
tot
ƒ
De "borsten, lassen, schey- en sooneplanken,
bouten en banden met toebehoren" zijn in 1756
geschat op ƒ 115,- en nu op ƒ 156,50 met de
twee "klippelbande" en "eyzer onder aan de
royen" - dus deze post verbeterd op
ƒ 41-10-00
Een gegoten halssteen op de as in de windmolen door Antonie Lomans nieuw gemaakt - ƒ 39,-.

Watermolen
- De zolder met de ribben etc. in 1756 nieuw gemaakt - nu versleten op
- De kap met pannendak in 1756 nieuw. Nu versleten op
- De "ark" in 1756 goed. Nu versleten op
- Het "schutgebont" in 1756 goed, met de deuren d.d. verbeterd door twee nieuwe deuren
ƒ 12-00-00
- Van de rogmolen "nieuwe kar, kuyp, rinkhout,
deksels, schoenen met ligtboomenen haal" allen
goed. Versleten op
- De "hals- en staakijzer met speelman", half versleten in 1756. alsmede de vonders en spoor versleten op
- De planken naast de wiel langs de watermolen zijn
in 1756 door Deenen nieuw gemaakt. Nu versleten
op
- De "plaay en paalen" langs de wiel "onder deselve planken" in 1756 half versleten.
Nu versleten op
- De palen onder het steenbed en onder de molen
zijn in 1756 goed bevonden.
Nu versleten op
- De trommel "daar de molensteenen mede gebroken
worden" is in 1756 betaald met ƒ 15,-.
Daaraan versleten

ƒ

ƒ

9-00-00

5-10-00

ƒ 15-15-00
ƒ

5-10-00

ƒ

1-10-00

ƒ 23-10-00

ƒ

9-00-00

ƒ 21-10-00
ƒ 21-00-00

15-00-00

ƒ
ƒ

9-09-00
ƒ 12-11-00

1-00-00

ƒ 11-00-00
ƒ

6-13-00

ƒ 28-00-00
ƒ 14-10-00
ƒ

1-15-00

ƒ

2-14-00

- Het steenbed, in 1756 goed. Nu versleten op
- De "waterasch en scheenen" in 1756 half versleten - nu verbeterd op
ƒ
4-00-00
- Het "kamrat en ronsels in 1756 goed.
Nu versleten op
- Het "luywerk" in 1756 geheel versleten.
Nu verbeterd op
ƒ
- De muren, deuren en vensters, in 1756, Allen
goed.
Nu vesleten op
- De waterkom, in 1756, half versleten - nu nog
- De "pinsteen", in 1756, half versleten - nu
verbeterd op
ƒ
- De "ketting en wijnasch", in 1756 nieuw bevonden. Nu versleten op
ƒ
- Het "waterrat en stormeynt", in 1756 nieuw bevonden. Nu versleten op
ƒ
2-08-00

ƒ

9-00-00

ƒ 27-00-00
2-15-00
ƒ
4-00-00
1-16-00

De molens zijn "verergert" met

ƒ 382-08-00

ƒ 448-15-00

En "verbetert" met

6-05-00

Dus bij liquidatie is over - ƒ 66-13-00 waarmee ieder genoegen neemt.
R 101
fol. 106vo
04-01-1802 2/2
Opgave van de molenmeesters:
- Albertus van Driel, te Mierlo - en
- Willem van Lierop, te Someren, ter requisitie van Anthony Kievits en Martinus
Jansen, beiden, alhier, wonende - en dat van "de looper- en leggersteenen"
van de koren- en boekweitmolen op de windmolen en de Belgerschen watermolen.
- de lopersteen van de windmolen, dik
11 1/2 duim
- de liggersteen, dito, dik
11 1/2 "
- de lopersteen van de boekweitmolen, dik
11 5/8 "
- de lopersteen, dito, dik
7 1/4 "
41 7/8 "
-

de
de
de
de

lopersteen van de rogmolen - op de watermolen, dik
liggersteen, idem, dik
5 1/2 "
lopersteen van de boekweitmolen, dik
liggersteen, dik

10 1/8 duim
7 7/8

"

2 5/8 "
26 1/8 "

De stenen op de windmolen worden betaald met ƒ 15,-/duim = ƒ 628-02-08
Op de watermolen met ƒ 12-/duim
= ƒ 313-10-00
R 130

fol. 112vo

14-01-1802

1/6

Pieter Troeyen is schuldig aan Theodorus Sengers - ƒ 325,- α 4% wegens geleend
geld, geleverde goederen en winkelwaren - ingevolge afrekening - d.d.
27-12-1801.
I.p.v. de rente kan de crediteur ook krijgen, zolang het kapitaal uit staat:
- land
Keskesakker
3 l.
R 105
fol. 41
28-01-1802 2/6
Pieter Troeyen is schuldig aan Abraham van Nouhuys - ƒ 350,- α 4% tot aflossing van een gelijke som aan zijn broer, Jan Troeyen - deling - d.d. 18-2-1792.
I.p.v. intrest wordt in gebruik gegeven:

- de helft van
den Berg
- groes in de Steegen
- groes
in de Pas
Nu in gebruik bij Dirk Leenen.
R 105
fol. 42vo
28-01-1802 3/6
Pieter Troeyen verkoopt aan Pieter Troeyen (zichzelf):
- land
het Appertje - 2297
Belast met: ƒ 1-2-8/jr. aan den Armen van Asten.

1 l.

Hij verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- land
het Appertje - 2297
Belast met: ƒ 1-2-8/jr. aan den Armen van Asten

1 l.

Koopsom: ƒ 25,-.

Koopsom: ƒ 26,-.

R 130
fol. 176vo
04-02-1802 4/6
Pieter Troeyen geeft in huur aan Jan Francis Verberne:
- het voorhuis, met de kamer, opkamer, klein kamertje, kelder en "de goot"
met den hof tot de hoek van het huis.
Blijvende het achterste deel van het huis, t.w. het werkhuis met het overig
deel van de hof voor de verhuurder.
- een deel van
den Berg
1. Anthony Timmermans
- het gebruik van het veld, gelegen - in de Cremerij.
Huurtermijn: 4 jaar.
Huursom: ƒ 40,-/jr. + twee pond goede rooktabak/jr.
De huurder zal gehouden zijn tot reparatie van het werkhuis te betalen - ƒ 20,teneinde dit bewoonbaar te maken.
R 130
fol. 122
13-02-1802 5/6
Pieter Troeyen geeft in huur aan Dirk Leenen, met goedvinden van A. van Nouhuys:
- de helft van
den Berg
1. de pad
Zoals thans bij de huurder in gebruik is.
- land
Laarbroekseakker
3 l.
1. Jan van Bussel
- land
Kaskesakker
1 l.
1. weduwe Jan Aart Segers
Huurtermijn: 6 jaar.
Huurprijs: ƒ 24,-/jr. - (betaald voor 6 jaar - ƒ 144,-).
"Staat te weten dat A. van Nouhuys, ingevolge schikking, in plaedse van intrest sig sal contenteeren met de Pas en Steegensvelt - den aanvankelijk half
maart 1803 ter sijner dispositie".
R 105
fol. 66vo
24-07-1802 6/6
Pieter Troeyen is schuldig aan Hendrik, Pieter en Allegonda Leenen:
- ƒ 62-10-0 α 45 st./jr.
R 130

fol. 108vo

15-01-1802

- Francis Jan Peter van Bussel - en
- Francis Swinkels - g.m. Jenneke Jan Peter van Bussel, te Geldrop.
Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot: Francis Jan Peter van Bussel

- huisje en hof - in het Dorp

╜ l.
1. de pat na de Steegen
2. weduwe W. Bruynen
v.a. kn. Jan Slaats
den Dijk - 219

- groes
49 r.
- 10╜ l. land aan de Thiendschuur - 230-231-232
r.

1

l.

geheel 14 l. 25

waarvan bij deling - d.d. 25-4-1801 - is afgedeeld 2 l.
- land
Jansakker - 236
2
l.
37 r.
- land
Eysboudsakker - 241
3 l. 2 r.
- land
aan de Straat - 260
1 l. 25 r.
- groes
het Kampke - 2835-2836
6
l.
7 r.
- groes
Dijkerwijvelt - 2848-2849
6
l.
4 r.
- groes
het Ommelsvelt - 2850
4
l.
24 r.
- groes
het Aangelag - 2918 - met huis,
schuur, schop en hof - 27
3
l.
16 r.
Belast met: ƒ 1-05-0/jr. in een meerdere pacht van ƒ 3,-/jr. samen met
het 2e lot en de weduwe Joost van Bussel.
- En waartegen dit lot ƒ 0-10-0/jr. meer betaald in de verponding
dan het 2e lot.
2e lot: Francis Swinkels, te Geldrop
- groes
den Hoogendries - a.d. Dijk - 216
5 r.
- 2 l. van
land a.d. Thiendschuur - 230-231-232

1

geheel 14 l.
r.
- land
Wittenakker - 249
3 l. 6 r.
- land
Hegakker - 254
2
9 r.
- land
het Ouland - 401
49 r.
- land
Hulsbosch - 451
26 r.
- een nieuw huis - waarin Pieter Martens van Dijk
woont en met 6 l. 39╜ r. van een perceel land en
groes in 't Aangelag - 457-458-459
geheel 13 l. 10 r.
Zie deling - d.d. 25-4-1801.
- groes
den Dooreman - 2842
1 l. 36 r.
- groes
Grootvelt - 2876-2877
6
16 r.
- groes
het Wijvelt - 2880-2881
6
30 r.
- groes
de Horst - 2889
1
12 r.
- 1╜ l. van twee percelen groes - het Heytvelt en
den Haas - 2912-2913
samen 5 l. 33 r.
Zie deling - d.d. 25-4-1801.
- groes
de Nieuwe Erve - 2921
1
18 r.
- de helft van
Nieuwe Erve - 2924
geheel 2 l. 40 r.
Zie deling - d.d. 25-4-1801.
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. in een meerdere rente van ƒ 3,-/jr. samen met het 2e
lot en de weduwe Joost van Bussel.
R 32a

fol. 3

l.
20
l.

l.
l.
l.

l.

19-01-1802

Martinus Slaats en Francis Wilbert Aarts zijn aangesteld als voogden over de

minderj. kinderen van Anthonie Muyen - en Jennemaria Plenders.
R 105

fol. 36vo

25-01-1802

- Jan Geeven, te Asten - en
- Pieter Geeven, te Nederweert.
Zij verkopen aan Joost Hoebergen:
- huis, hof en aangelag - de Steegen

1

l.

- land
de Karis
- land
de Karis
- land
de Spurrickt
- land
den Hengst
╜ l.
- land
den Berg
- groes
den Dries
- groes
de Kruyck
- groes
het Weyvelt
4 l.
- groes
Teunisdries
2╜ l.
- groes
het Eeusel
1 l.
- land
den Klinkakker
- land
de Hoolenstraat
Verponding: ƒ 11-14-8/jr.
Bede
- ƒ 3-04-6/jr.
Belast met: ƒ 2,-/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 150,- aan Joost Hoebergen, de koper.
- ƒ 200,- aan de gebroeders Bogaers, te Helmond
23-4-1799 - schepenen Helmond.
R 105

fol. 39

3 l.
1╜ l.
2 l.
1 l. 3 cops.
2╜ l.
╜ l.

2╜ l.
╜ l.

- d.d. 8-6-1797 en
Koopsom: ƒ 550,-.

23-01-1802

Petronella Anthony Loomans verkoopt aan Hendrikus Smits:
- een deel van het huis waarin zij woont, met de hof en aanhorende.
v.v. de straat
1. Jacobus Heurs
v.a. Hendrik van de Vijf Eyck
2. kn Lilly
- de helft van een akkerke - de Vierhoek ╜ l.
De andere helft van dit akkertje is bij transport - d.d. 11-2-1801 - van
Jacob Heurs.
- Blijft de put "in 't gemeen", de kelder aan de koper en opkamer en dak aan
Jacob Heurs.
Dit deel is belast met:
- ƒ 4,-/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.
Blijft het peelveld in - de Start - ten gebruike van Hendrik Elberse Wildeman,
gedurende zijn inwoning, alhier.
Koopsom: ƒ 190,-.
R 130
fol. 114
25-01-1802 1/4
Jacobus Michiels, ziek - en Annemie Peeter Smits, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
R 130
fol. 119
03-02-1802 2/4
- Jacobus Michiels - en
- Francis Vriends.
Zij bezitten samen een huis - en verdelen dit.
1e lot: Jacobus:
- de tweede woning, waarin hij woont, met de koestal en "schuurheert" tot de
wand van de schop toe, welke wand te samen onderhouden moet worden en de hof
achter de schop, recht van voors. schop doorgaande ten einde uit - "en dan
weder met een kromme elleboog omdrajende gelijk de bessenboompjes staan en
afgepaald is"
1. de straat

2. het 2e lot.
2e lot: Francis
- de voorste woning, waarin hij woont, met de schop achter de "schuurheert"
van het 2e lot tot de wand, welke te samen onderhouden moet worden en het
hofke van voren met den hof terzijde neven
1. Lambert Michielsen
"regt doorgaande gelijk de bessenboompjes staan tot aan den krommen elleboog
zoals afgepaald is".
- de put zal samen gebruikt worden en ook onderhouden worden evenals de schoorsteen en brandmuur.
- De kelder blijft voor Jacobus Michiels. Francis Vriens mag er echter gebruik
van maken.
R 105
fol. 51
23-02-1802 3/4
Jacobus Michiels verkoopt aan Francis Vriends:
- de helft van een huis, waarin de comparant woont, zijnde de tweede woning met
de koestal, "schuurheert" tot de wand van de schop toe en den hof achter de
schop, recht door ten einde uit en dan weder met een krommen elleboog omdraaiende.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 165
26-07-1802 4/4
Taxatie van de onroerende goederen van Jacobus Michiels - overleden en begraven, op 25-5-1802.
De helft van
Waarde
- land
te Ostaden - 192
1
l.
26
r.
ƒ 60,het Neutje - 61
1 l. 22 r. ƒ
40,het Wortelvelt - 29
30 r. ƒ 25,Ostadensvelt - 2689 2 l. 10 r. ƒ 105,230,Waarin de overledene de helft competeerde.
20e penning is ƒ 5-15-0.
R 130

fol. 115vo

29-01-1802

ƒ

1/3

Beleyding en oculaire inspectie - gedaan door drost en schepenen aan het huis
van Pieter Peter Verrijt, in de Steegen.
- In de wand langs de grond was een "pandje" uitgebroken, ter grootte van twee
voet hoog en 1╜ voet breed - ter plaatse waar de kelder gelegen is.
- En declareren Pieter P. Verrijt - en Margareta van Dommelen, zijn vrouw, dat,
tussen 3 en 4 jan. l.l., in de nacht, het gemelde "pandje" uitgebroken en alzo uit hun kelder gestolen is het varkensvlees, hetwelk aldaar in de kuip opgezouten lag. Zonder dat ze van de inbraak iets gewaar geworden zijn.
- Margareta van Dommelen verklaart verder - dat zij, op de 25e dezer maand, om
de middag, is geweest t.h.v. de kinderen Anthony Seegers, alhier, te Ommel en
aldaar o.a. door Anthonetta Anthony Zeegers - vrouw van Pieter P. Lomans
heeft horen verhalen - "dat Marcelis Antony Lomans, in de Steegen, bij Jan
van de Moosdijk (alwaar drost en schepenen, op 4 januari te vooren, huyssoekinge of visitatie hadden gedaan na het varkensvlees, hetwelk tussen den 3e
en 4e januari, in de nagt, uyt de kelder van de comparante gestolen of gerooft was), bij haar of ten haare huyse op sekere avond, sonder de presisen
dag daarvan te weeten, gekomen was met versoek aldaar te mogen overnagten,
vermids van Mierlo kwam en niet na huys durfde te gaan. Alsmede dat gemelde
Marcelis Anthony Lomans verders aan haar, Anthonetta Anthony Zeegers soude
gesegt hebben dat tijde der gedaane visitatie van drossard en schepenen voormelt, hij, Marcelis niet bevreest was dat het spek soude sijn gevonden gewor-

den maar wel de planken of boomken - dese of diergelijke woorden in substantie.
R 130
fol. 117vo
30-01-1802
2/3
Anthonetta Anthony Seegers - g.m. Pieter P. Lomans, te Ommel, verklaart - dat
Marcelis Antony Lomans, in de Steegen, bij Jan van de Moosdijk, ten hare huize,
in den avond, ca. 8 dagen geleden, gekomen is en verzoekende, aldaar, te mogen
overnachten, zoals gedaan is.
Dat hij Marcelis, onder meer aan haar gezegd heeft dat hij, wanneer drost en
schepenen t.h.v. Jan van de moosdijk visitatie hadden gedaan niet bang of bevreesd was dat het spek gevonden zou worden, omdat hij een kwade naam had en
omdat er planken gestolen waren - deze of dergelijke woorden in substantie.
R 130
fol. 118vo
01-02-1802 3/3
Pieter Peeter Verrijt - als bloedverwant van wijlen Jan Francis Timmermans,
in de derde graad - welke verklaart ter requisitie van de municipaliteit zodanig is dat hij om Godswille even gelijk andere bloedverwanten van genoemde
Timmermans pretendeert van de intrest uit het kapitaal van ƒ 1250,- aan den
Armen van Asten "gemaakt" - geholpen te moeten worden.
Hij bevestigd e.e.a. onder eede.
R 105

fol. 45

05-02-1802

1/2

Pieter Klomp verkoopt aan Pieter van Gog:
- land
den Heesakker
3╝ l.
1. Antony Timmermans
2. weduwe Goort Lomans
- groes
de Haseldonk
2╜ l. (volgens de
nieuwe
1. Hendrik van Helmond
meting 3 l.)
2. Jan Janse Timmermans
Koopsom: ƒ 600,-.
R 105
fol. 56
27-03-1802 2/2
Johanna van den Eerenbeemt verkoopt aan Pieter Klomp:
- groes
de Caris - in de Steegen
Met recht van terukoop binnen 10 jaar.
R 105

fol. 46

12-02-1802

3 l.
Koopsom: ƒ 100,-

1/4

Jacobus van de Goor is schuldig aan Jan Troeyen, zijn zwager - ƒ 350,- α 4%.
Hiermee wordt afgelost - ƒ 350,- aan A. van Nouhuys - d.d. 24-10-1789.
R 105
fol. 47
12-02-1802 2/4
Jacobus van de Goor is schuldig aan Jan W. Coolen - ƒ 75,- α 3╝%.
R 130
fol. 121
12-02-1802 3/4
Jacobus van de Goor is schuldig aan Abraham van Nouhuys - ƒ 50,- α 4%.
Marge: Gecasseert - zie gelofte - d.d. 30-4-1802.
R 105
fol. 58vo
03-04-1802 4/4
Jacobus van de Goor is schuldig aan Dirk Anthony Leenen en A. van Nouhuys:
- ƒ 100,- α 4%.
R 105

fol. 48

13-02-1802

1/2

Jacobus van Riet verkoopt aan Christiaan Michernich:

- huis en hof

╜ copsaed
v.v. de straat
v.a.-1. Losecaat
2. Theodorus Sengers
het Neutje
2 l.
de Bekkers
1 l.

- land
- land
Alsmede wordt overgegeven
ten,
goud, zilver enz. enz.

Koopsom: ƒ 800,-.
alle roerende goederen, meubelen, kleding, effecKoopsom: ƒ 400,-.

R 105
fol. 53vo
09-03-1802 2/2
Matthijs Heerings is schuldig aan Maria Broens - g.m. Christiaan Michernich:
- ƒ 200,- α 3╜%.
R 130

fol. 123

19-02-1802

Arnoldus van Geffen - en Elisabeth Aart Wilbers, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - met vrije beschikking.
- Na overlijden van de langstlevende van hen beiden zullen de goederen gaan
naar hun kinderen m.n. Jan, Arnoldus en Meggel - g.m. Peeter Bukkums.
Deze zullen wel gehouden zijn om aan de kinderen van Joost van Rijt - en
wijlen hun, comparantes, dochter, Jennemaria, i.p.v. de legitieme portie
te voldoen - ƒ 500,-, welke som op secure wijze belegd moet worden.
R 105

fol. 49vo

22-02-1802

Willem Francis van den Eerenbeemt is schuldig aan Godefridus van Asten:
- ƒ 200,- α 4%.
R 105

fol. 52

06-03-1802

1/2

Hendrikus van de Vijf Eyck is schuldig aan Hendrikus, Pieter en Alegonda Leenen - ƒ 150,- α 4%.
R 105
fol. 60
15-04-1802 2/2
Matthijs Heerings is schuldig aan Dirk Anthony Leenen - ƒ 200,- α 3╜%.
R 105

fol. 55

15-03-1803

Hendrikus van Laenen - g.m. Jenneke Arnoldus Aarts verkoopt aan Jan Philipsen
van Houts:
- een huisje met een stukje land - nevens de straat - te Voordeldonk
╝ l.
v.v. de straat
v.a. de koper
Koopsom: ƒ 80,-.
R 105

fol. 57vo

31-03-1802

Pieter Koolen verkoopt aan Jenneke en Laurens Peels 1/3e deel onverdeeld in
- groes
de Haag
geheel 3 l.
1. Gerardus Aarts
Aanvaarding: zie transport - d.d. 22-4-1793.

R 130

fol. 125

24-03-1802

Hermanus Gerardus Roosen, vorster, neemt, namens Jan Willem van Nouhuys, collecteur der landsverponding en koningsbede, 1800, in arrest:
- de vaste goederen t.n.v. Wilbert en Catharina Meulendijk, ter somme van
ƒ 1-00.
R 165

31-03-1802

Taxatie van de onroerende goederen van Maria Willem Jacobs, overleden en begraven, te Deurne, op 15-4-1796.
aarde
- 1/6e deel in een perceel groes - neven de Vloet - de Luttelhees
2 l.
3-10-0
Nog de goederen van Jacobus Willem Jacobs - overleden en begraven , te
Deurne, op 15 of 16 mei 1801.
- ╝e deel in voors. stuk
05-0
R 165

ƒ

ƒ

5-

31-03-1802

Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Peels - overleden en begraven,
te Liessel, op 30-12-1801.
aarde
- de helft in
10-0-0.
R 105

de Haag
fol. 61vo

22-04-1802

3 l.

W
ƒ

1/2

Lambert Sauve verkoopt aan Louis van Humbracht:
- een deel van - het Aangelag
1 cops.
v.v. de straat
`
v.a. de verkoper
1. de Costerye
2. Agneta van Ravesteyn

Koopsom: ƒ 50,-.

R 105
fol. 63vo
01-05-1802 2/2
Pieter Gerrit Verberne is schuldig aan Loius Humbracht - ƒ 100,- α 5%.
Gelost: 26-11-1803.
R 130

W

fol. 145vo

23-06-1802

1/2

Agneta van Ravesteyn, j.d., geeft procuratie aan H. van Voorst, procureur, te
Oirschot, om namens haar in te vorderen haar pretentie t.l.v. Pieter van Ennetten - ter somme van ƒ 400,-, d.d. 18-5-1773, schepenen Oirschot.
Met achtergestelde intrest sinds 1799.
R 105
fol. 68vo
28-07-1802 2/2
Agneta van Ravesteyn verkoopt aan Louis van Humbracht :
- een keuken, stal en hof
1 l.
v.v. en v.a. de straat
1. Lambert SauvΘ en de koper
2. Adriaan van Duuren
Conditie: Verkoopster mag haar leven lang blijven wonen en gebruik maken van
de hof enz.
Koopsom: ƒ 260,-.

R 105
fol. 62vo
22-04-1802 1/2
Jan Hendrik van Hugten verkoopt aan Lambertus Linden:
- de onverdeelde helft van de kamer en hof - met zijn aandeel in het Wortelvelt aan de Pastorye.
De wederhelft is al van de koper.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 130
fol. 129
24-04-1802 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Lambertus Linden - weduwnaar Maria Heeringhs - t.b.v. zijn vier kinderen.
Hij wil hertrouwen.
Onroerende goederen
- de helft van de kamer waarin hij woont, met de hof en wortelvelt daarbij.
- het aandeel van wijlen zijn vrouw in de boedel van wijlen haar moeder wordt
tot nog toe bezeten door Matthijs Heeringhs, haar vader.
Roerende goederen o.a.:
- drie bedden met toebehoren,
- diverse ketels,
- een kachel met de pijpen,
- een baktrog, een kaske, acht stoelen, vier tafels, drie zitbanken, een kist,
- zes tinnen schotels, voer dozijn "galije" schotels,
- vuurgerei,
- een spinnewiel,
- vier lampen,
- een koffiemolen.
R 130

fol. 128

22-04-1802

- Jan Marcelis Verrijt, 16╜ jaar - en
- Andries Gieren, 17 jaar, wonende te Asten en ter goeder naam en faam.
Zij verklaren ter requisitie van het Officie, dat zij, comparanten, op 29 maart
l.l., 's avonds v≤≤r 10 uur, gegaan zijn naar Marten Kolen, ook hier wonende,
teneinde hem aan te roepen om met hen "op de wagt" te gaan.
Dat zij, comparanten, t.h.v. Kolen gekomen zijnde, bevonden, dat deze dronken
was en heeft hij, Colen, als toen van zijn vrouw een mes gevraagd, hetwelk hem
door de vrouw ook gegeven is, waarop Kolen tegen hen, comparanten, gezegd heeft,
met het "blood mes" in de hand "er uyt" waarop zij, comparanten, toen uit het
huis zijn gaan lopen.
Dat zij, comparanten, en ook Marten Kolen in het wachthuis gekomen zijn - en de
drost, tussen 11 α 12 uur, de wacht is komen visiteren en toen bevonden heeft
dat Marten Kolen wiens "tour" het was om rond te gaan nog in het wachthuis was
en hem een en andermaal gezegd hebbende dat het zijn "tour" was, dat hij moest
gaan. Doch niet anders doende dan "vloeken en raasen" dat hij, drost, eindelijk
Marten Kolen in "de boeten slaande" en dat zijn "tour" niet ging. En waarop
Marten Colen opspringende, met een riek in de hand dreigenderwijze tegen de
drost opstond - welke hem echter, onder zijn riek springende, "den blanken deenen op de borst sette".
Zij bevestigen e.e.a. onder eede, afgelegd in handen van de drossard, Theodorus
Sengers.
R 130

fol. 131vo

24-04-1802

Staat en inventaris - opgemaakt door Catharina van Hoek - weduwe Willem Nooyen - t.b.v. haar kind.
Zij wil hertrouwen.
Roerende goederen
- twee bedden met hun toebehoren.

-

twee tafels, zes stoelen,
een winkelbank, zes winkelplanken, twee weegschalen met bomen en gewichten,
twee waskuipen, twee stoven,
een houten klok,
vuurgerei,
diverse pannen, ketels,
een dozijn pinten,
divers tin en koper, zes tinnen schotels,
divers aardewerk,
een spiegel,
vier leesboeken.

R 165

11-05-1802

Taxatie van de onroerende goederen van Willem Verduyseldonk - overleden en
begraven, te Vlierden, op 8-4-1802.
W
aarde
den Bergakker
2╜ l.
ƒ
80,-.
Waarin de overledene de helft competeerde
ƒ 40,.
R 130

fol. 135

15-05-1802

Dirk en Pieter Leenen, alsmede Wilhelmus Verberne, stellen zich borg voor Hendrikus Leenen - ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde driemaal "het montant" van de
goederen welke transito door de republiek vervoerd zullen worden.
De borgtocht is geldig gedurende drie maanden na d.d.
R 105

fol. 65

22-05-1802

Thomas Rovers is schuldig aan Theodorus van de Loverbosch - ƒ 150,- α 4%.
R 130

fol. 136

24-05-1802

Het gemeentebestuur van Asten verklaart t.b.v. Rudolph Christiaan Fredrik Lilly, gepensioneerd 1e luytenant onder het 1e reg. Waldeck.
Dat hij is stemgerechtigd burger en zijn maatschappelijke plichten door het
bijwonen der grondvergadering, buiten wettige verhindering, ijverig nakomt en
dus niet valt in de termen van het 14e art. van de staatsregeling.
Alsmede dat hij onder eede heeft verklaart onvermogend te zijn om van zijn eigen middelen te bestaan of dieswegens nog in geen ruimere omstandigheden te
verkeren als wanneer aan hem het pensioen achtervolgens de vereiste staatslening gevordert was toegestaan.
R 130

fol. 137vo

01-06-1802

1/2

Johannes van Gog - en Maria Dirk Peels, zijn vrouw, te Liessel, hier present,
ter goeder naam en faam, verklaren ter instantie van het Officie:
De tweede comparante - dat vrijdag, 14 mei l.l., ca. 4 uur na de middag, wanneer de koeien "kuierden" door haar is ontmoet "seker vrouwspersoon bij haar
onbekent. Ca. 30 α 50 treden van haar huys, gaende gemelde vrouwspersoon den
regten weg na Deurne heen op".
De eerste comparant - dat hij ten dage en tijde voorschreven, ca 50 treden van
zijn huis aardappelen zettende, gezien heeft dat "zeeker" vrouwspersoon bij
hem, in en ook uit het huis gegaan is.
Dat hij, comparant, daarna in huis gekomen zijnde aan zijn vrouw, welke van de
koeien thuis gekomen was, gevraagd heeft - wat voor vrouwspersoon er in huis
geweest was - waarop zijn vrouw antwoordde: "Niemand gezien te hebben en ook

daarvan niets te weten".
Dat zij, comparanten, toen kwade gedachten kregen dat er iemand in hun huis was
geweest.
Zij hebben daarop hun huis nagezien en bevonden dat er weg was:
- een halve manshalsdoek "geel geblomt met een rood geblomt randje".
- een vrouwenrok, blauw gestreept, zijnde aan de rechterzijde van onder ca. een
hand breed van de onderkant met blauw gestopt, alwaar eertijds "gesengt" was
geweest.
"En sijnde gemelde rock, het onderste boven geset en de snijersgaaten eertijds van boven en nu door de keering vanonder toegenaayt".
- een paar kinderkousen, grauw, in de gewrichten en aan de hiel gestopt met
grauwe lappen van de rok van de eerste comparant welke hij thans aan heeft.
Dat gemelde kousen en rok, door de drossard bij het passeren dezes, aan hen is
vertoond - zijnde dezelfde.
Zij verklaren dat het hun goed is en uit hun huis is ontvreemd geworden.
Zij bevestigen e.e.a. onder eede.
R 130
fol. 144vo
02-06-1802 2/2
Maria van Bijstervelt - g.m. Dirk Peter Martens, te Liessel, ter goeder naam
en faam, verklaart ter instantie van het Officie.
Dat zij, op vrijdag, 14 mei l.l., rond 4 α 5 uur, te Liessel heeft gezien,
Maria Goort Geven - alias Goort [Papen], wonende te Asten, welke haar welbekend is.
Deze heeft haar gevraagd waar de "koeymeester" woonde, waarop zij, comparante,
aan Maria Goort Geven (alias Goort [Stap] dit gewezen heeft - en is gemelde
persoon toen weggegaan.
Zij bevestigd e.e.a. onder eede.
R 130

fol. 139vo

02-06-1802

- Antonie Peeter Smits - g.m. Jenneke Pieter P. van Dijk,
- Francyn Pieter P. van Dijk, j.d.,
- Jan Hendrik Eysbouds - weduwnaar Jennemaria Pieter P. van Dijk.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouder Pieter Paulus van Dijk - en
Jennemaria Aart van Bussel, beiden overleden.
1e lot: Antonie Peeter Smits - en
- Francyna Pieter P. van Dijk
- groes
het Haverland - aan de Nagtegaal - 95
1 l. 21
- groes
het Aangelag - 155 1 l. 23 r.
- groes
den Dries - 157
47
- land
het Oorken - 168
28
- land
Braselsenakker - 198 3 l. 9 r.
- groes/land land en groes aan de
Nagtegaal 305-306
7 l. 41
- land
de Hoenderbraak - 330
1 l. 19
- groes
groes a. d. Nagtegaal - 340
42 r.
- land
de Streepen - 345 - 346
6 l. 3
- groes
de Kievitshof - 362 1 l. 13 r.
- land
de Moolenakker - 2620
3 l. 20
- groes
het Weytvelt - 2637-2738 10 l. 16 r.
- groes
het Bosvelt - 2740 3 l. 20 r.
- groes
Seelkensvelt - 2747-2748
5 l. 2
- groes
het Hooyvelt - 2763 2 l. 38 r.
- groes
Slootjesvelt - 2773 1 l. 5 r.
- huis en hof, waarin de condividenten van dit lot wonen.

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-05-0/jr. aan het Huis van Asten - in een cijns van ƒ 0-154/jr.
2e lot: Jan Hendrik Eysbouds
- huis en hof - aan den Dijk - waar hij woont.
1. Jan van de Cruys
- land
Wittenakker - 248
3 l. 37 r.
- groes
het Aangelag - 257 2 l. 10 r.
- land
land bij 't Huys - 261-262 6 l. 36 r.
- land
Magerenakker - 284
38 r.
- land
Lankakkerke - 200
1 l. 12 r.
- land
de korte Seylkens - 286
1 l. 4 r.
- groes
de Groesdries - 291 1 l. 29 r.
- land/hei
het Heytvelt - 497 1 l. 10 r.
- land/hei
het Heytvelt - 499 1 l. 27 r.
- groes
het Kempke - 2806
1 l. 32 r.
- groes
het Startvelt - 2814 2 l. 23 r.
- groes
het Weyvelt - 2818 3 l. 17 r.
- groes
het Nieuvelt - 2819 2 l. 5 r.
- groes
Busvelt - 2979
1 l. 29 r.
- groes
Diesdonk - 3007
2 l. 2 r.
Belast met: de helft van ƒ 2-5-0/jr. aan den Armen van Asten - de andere helft
is voor de weduwe Antonie van Bussel.
- 7 vat rogge/jr. te Valkenswaard.
- ƒ 0-13-0/jr. aan het Huis van Asten.
R 130

fol. 146vo

25-06-1802

1/8

Hendrik van den Burg, te Dinther, legt een acte over van schepenen Dinther d.d. 24-6-1802 - waarin onder eede verklaren:
- Goyart van den Heuvel,
- Johannis van der Linden,
- Johannis Aart Willems - en
- Johannis Smits, inwoners van Dinther,
dat zij het paard van de comparant zeer wel kennen - "sijnde een swart merriepaard van vier jaaren, niet groot van postuur, met een kol voor de kop, aan de
eene kant minder als aan de andere, een weynig kromme rug, ruym in de borst,
van agter wat smal en kleyn van kop".
Dat dit paard op maandag, 10 mei l.l., in den avond, door de comparant op het
gemeente Broek, aldaar, in de wei was gebracht en dat dit paard des andere
daags weg was.
Comparant is gewaar geworden dat dit paard t.h.v. de weduwe Willem Swinkels, op
den Ommelschen Bosch was en heeft dit doorgegeven aan de officier die dit
paard, in presentie van twee schepenen, "voor oogen heeft doen brengen" en bevonden dat dit het paard was volgens de getoonde acte.
Comparant heeft e.e.a. met eede bevestigd "aan handen van Theodorus Sengers,
subst. drossard.
R 130
fol. 147vo
25-06-1802 2/8
Cornelia van Duynhoven - weduwe Willem Swinkels, geeft te kennen - dat zij ca.
5 weken geleden, het paard, hiervoor beschreven, heeft geruild - "teegens Jan
sone Jacobus van der Linden, meede aan den Ommelschen Bosch woonagtig, op een
koey, oud omtrent 14 jaaren, swart en blauw van hair beneffens een oud merriepaard, swartbruyn van hair en eenig gelt en levensmiddelen, saat etc." ter
waarde van omtrent 3 gulden 10 stuivers.
Doordat Hendrik van den Burg, te Dinther, bij gerechtelijke acte - Dinther d.d. 24-6-1802 - en onder eede - voor het gerecht, alhier, heeft aangetoond

dat dit zijn paard is.
En alzo aan de eigenaar het paard moet teruggeven - ingevolge art. 2 - tit. 2
der Costuymen van den Bosch - "vrij en los overgegeven en gerestitueert moet
worden".
De comparante verklaart afstand gedaan te hebben van het paard en dit aan
Hendrik van den Burg, los en vrij, heeft teruggegeven.
R 130
fol. 148vo
25-06-1802 3/8
- Jacobus van der Linden - en
- Cornelia van Duynhoven - weduwe Willem Swinkels, zijn overeengekomen "ten op
sigtens het nadeel" hetwelk de tweede comparante gehad heeft doordien zij het
"swart merriepaard" hetwelk zij tegen Jan sone Jacobus van der Linden geruild
had.
Dit paard bleek gestolen te zijn en is aan de oorspronkelijke eigenaar teruggegeven.
De eerste comparant zal overdragen:
- het paard, bij hem thuis staande, en gekomen van Adriaan Jacobs, zijnde een
wit oud ruin paard.
- een akker met haver of rogge - ter waarde van ƒ 30,-, te taxeren door twee
onpartijdigen - Peter Royakkers en Peter van der Laak.
Onder "die mits" dat het hem, comparant, zal vrijstaan - dat indien het getaxeerde maaibaar zal zijn het ook ingelost kan worden met ƒ 30,-.
R 130
fol. 154vo
15-09-1802 4/8
- Willem van Eyhoud, te Uden - en
- Gerard van Stiphout, te Erp,
verklaren ter requisitie van:
- Lambert van Stiphout, te Erp,
dat zij het paard van de requirant zeer wel kennen - volgt beschrijving En door de requirant van de eerste comparant gekocht voor ca. 54 gulden, in
november 1801.
En welk paard, waarvan zij, comparanten, gehoord hebben, dat door:
- Jan Jacobus van der Linden,
- Jan Haanakkers, te Someren - en
- Jacobus Verbakel, te Boekel,
op 17 febr. l.l., met geweld uit de stal van de requirant, met nog een tweede
paard, is weggehaald.
R 130
fol. 155
15-09-1802 5/8
Lambert Peeter van Stiphout, te Erp, als eigenaar van het paard - volgt beschrijving - verklaart dat dat paard door:
- Jan Jacobus van der Linden, alhier,
- Jacobus Haanakkers, te Someren - en
- Jacobus Verbaakel, te Boekel,
op 17 febr. l.l., uit de stal van zijn huis, met nog een tweede paard, is weggehaald.
Hij verwijst naar zijn verklaring - d.d. 4-3-1802 - Erp.
Omdat comparant had vernomen dat het paard, hier, te Asten, door Jan Jacobus
van der Linden was verkocht heeft hij, comparant, hiervan kennis gegeven aan
deg offiicier - die hetzelve, in presentie van twee schepenen - "voor oogen
heeft doen komen" en hebben uit voorstaande verklaring en die van 4-3-1802 Erp - opgemaakt dat dit paard hetzelfde is en toebehoort aan voornoemde persoon.
Marge: Lambert Peter van Stiphout heeft zijn paard, na herkenning, meegenomen.
R 130
fol. 156vo
15-09-1802 6/8
Jan Antony Bouwmans verklaart ter requisitie van het Officie - dat hij, compa-

rant, dit, zijn grauw ruin paardje, in de lente van dit jaar, 1802, van Jan
Jacobus van der Linden "gemangelt" heeft tegen een oud paardje, eertijds gekomen van Pieter Verberne, alias Pieter Biemans, en daarop toegegeven heeft
ƒ 10,-, een vat rogge, een vat "eeven" en 800 klot of turf".
En welk paardje hij, comparant, tot nu toe in eigendom heeft gehad en daarmee
zijn werk heeft gedaan.
R 130
fol. 167
27-12-1802 7/8
- Lambert Thielemans, 36 jaar - en Maria Gerit van der Weyst, zijn vrouw, 35
jaar,
- Geerit Lucas Verbakel, 40 jaar,
Allen te Boekel, doch hier present - en
- Lambert P. van Stiphout, 28 jaar.
Zij verklaren ter requisitie van Theodorus Sengers, subst. drossard.
Lambert Thielemans - dat hij, op woensdag, 17 febr. 1802, 's avonds, aan het
huis van de kinderen Jan van Stiphout een groot rumoer heeft gehoord, zo met
slaan als anders. En dat t.z.h. zijn komen aanlopen of gevlucht, Peeter Jan van
Stiphout en zijn vrouw, Lambert Peeter van Stiphout en Helena Peeter van Stiphout "die seer bebloeyt was".
Verder dat hij, comparant, op donderdag, den 18 dito, Jan Jacobus van der Linden en Jacobus Haanakkers heeft horen zeggen dat zij beiden berouw hadden.
En zeggende hij, comparant, vervolgens tegen Jan Jacobus van der Linden: "Gaudief, gij hebt mijn kar gestolen, waarom brengt gij mij die niet terug".
Waarop hij antwoordde: "Swijgt maar stil. Gij sult se vanavond weer terug hebben". Waarop hij, comparant antwoordde: "Dan ist goed".
Maria Geerit van der Weyst - dat zij op woensdag, 17 febr. 1802, 's avonds
uit de deur gaande, aan het huis van de kinderen Jan Dirk van Stiphout een
groot rumoer, zo met' slaan als anderszins hoorde. Naar huis gaande, zei ze:
"Bent so vrolijk niet, want daar is een groot rumoer op de Veluwe".
En dat t.h.h. is komen gelopen of gevlucht:
- Peeter Jan Dirk van Stiphout,
- zijn vrouw,
- Lambert Peeter van Stiphout - en
- Helena van Stiphout - "die seer bloeyt was".
Zij heeft toen verstaan dat hun hoogkar gestolen of meegenomen was.
Zij comparante is op donderdag, den 18 dito, 's morgens, naar Boekel gegaan en
gekomen t.h.v. Jacobus Verbakel om naar de kar te informeren.
Hebbende de kar, aldaar, buiten zien "leggen" en de raderen en "karbeurden" op
de stal van Verbakel zien staan - alsmede de twee grauwe paarden van de kinderen Jan Dirk van Stiphout.
Dan, vermits Verbakel niet thuis was, vroeg zij, comparante, aan Jan Jacobus
van der Linden en aan Jacobus Haanakkers, welke daar present waren, om haar kar
terug te hebben. Zij hebben aangenomen om 's avonds de kar weer bij haar terug
te brengen.
Dat Jan van der Linden met een zwart paard daarop naar de Veluwe is gereden en
Jacobus Haanakkers te voet gegaan is, haar, comparants, man toen tegen Jan Jacobus van der Linden gezegd heeft: "Gouwdief, gij hebt mijn kar gestolen.
Waarop die terug zei: "Swijgt maar stil, gij sult se vanavond weer terug hebben.
Waarop haar man antwoordde: "Dan is 't goed".
Gerrit Lucas Verbakel - dat, op Woensdag, 17 febr. 1802, 's avonds, tussen
licht en donker, zijn gekomen in zijn huis:
- Jacobus Verbakel, uit Boekel,
- Jan Jacobus van der Linden, uit Asten - en

- Jacobus Haanakkers, uit Someren,
"commanderende bij het inkomen - een soopje jenever, seggende, stookt het ligt
aan en vragende of sij de duyten so lang wouden poffen, als naar de meeusen
gingen (wordende de kinderen Jan Dirks van Stiphout in de wandeling also genoemd)".
Waarop zijn, comparants, vrouw antwoordde: "Ja" en zijn voornoemde personen
vervolgens de deur uitgegaan en enige tijd daarna weer terug gekomen - zeggende: "De deur moet open blijven" en na enige tijd jenever gedronken te hebben en
die betaald te hebben zijn voornoemde personen de deur uitgegaan.
Hij, comparant, heeft toen voor zijn deur zien staan - paard en kar en zo hem
toescheen een wit of grauw paard in de kar en een dito achter de kar.
Zij zijn er mee weg gevaren, hij weet niet waar naar toe.
Hij heeft nog wel tegen hen gezegd - dat is de kar van Lambert Thielemans.
Dat ΘΘn α twee dagen daarna Jacobus Haanakkers bij hem, comparant, is gekomen
en gezegd heeft - "dat berouw hadde, dat hij wel een croon wilde geeven dat hij
bij dat geval niet was geweest".
Lambert Peter van Stiphout, 28 jaar - dat, op woensdag, 17 febr. 1802, 's avonds, in zijn huis, op de Veluwe, te Erp, tussen 6 en 7 uur, gekomen zijn:
- Jacobus Verbakel - of van Bakel, uit Boekel,
- Jan Jacobus van der Linden, uit Asten - en
- Jacobus Haanakkers, te Someren,
hebbende een grote hond bij zich en vragende, Jan van der Linden, "na zijn
zaal" dat hem toebehoorde en hem direct ter hand is gesteld.
Dat Jacobus Verbakel daarop zei: "Haalt een halve kan jenever" hetwelk werd geweigerd.
Waarop Jacobus Verbakel zei: "Dat sij soude medeneemen alles wat in huys was en
al die daartegen waaren, die soude hij vermoorden en het huys in vier hoeken in
de brand steeken".
Dat hij, comparant, vreesde de vlucht meende te nemen werd vervolgd en achterhaald door Verbakel "dewelke hem met een stok of ander instrument een swaare
slag toebragt dat in een sloot viel en vervolgens hem is ontvlugt".
Dat hij, comparant, op de 18e dito, 's morgens, weer in huis gekomen is en toen
tot zijn leedwezen ondervond dat hun twee paarden, zijnde twee grauwe paarden,
weg waren - alsmede de hoogkar en licht van Lambert Thielemans en "de hagten"
van Peeter Kandelaars die hij van hem geleend had. Ook hun eigen kar, zadel en
"platte helfster".
Dat op die dag Jan Jacobs van der Linden en Jacobus Haanakkers bij hen zijn terug gekomen, zeggende dat zij berouw hadden en begonnen "te schreyen of kreyten", zeggende dat Jacobus van Baakel of Verbakel den belhamer was en dat zij
hem eerst moesten spreken eer zij het weer terug konden geven.
Dat hij, comparant, gewaar is geworden dat het ene paard, zijnde een klein
grauw ruinpaardje, ca. 14 α 14╝ handen hoog - enz. enz. - door Jan Jacobus van
der Linden, alhier, te Asten, was verruilt of verkocht.
En dat dit paard door de voors. personen, op 17 febr., en nog een tweede paard,
met geweld uit de stal bij hun huis is gehaald - enz. enz.
Hij, comparant, heeft, heden, het paard na de benodigde verklaringen afgelegd
te hebben, mee naar huis genomen.
R 130
fol. 171vo
27-12-1802 8/8
Willem van Exhout, te Uden, verklaart ter instantie van Theodorus Sengers,
subst. drossard - dat hij, comparant, het paard van Lambert van Stiphout zeer
wel kent - hij is n.l. eigenaar van het paard geweest - als zijnde:
- een klein grauw ruinpaardje, ca. 14 α 14╝ handen hoog - enz. enz.
Hij heeft dit paard op 15 sept. l.l. "voor oogen doen brengen" in presentie
van schepenen, alhier, die het paard aan Lambert van Stiphout als het zijne
hebben toegewezen.

R 130

fol. 149vo

02-07-1802

1/2

Lambert Maas, te Leende, alhier present, "dewelke ter ampliatie van sijne verklaring, op den 20e nov. 1800, gegeven, nu nader, ter requisitie van Godefridus
Sauve, chirurgijn, heeft verklaart - dat de orders aan hem, comparant, gegeven
in de zomer van 1793, om Jan van Ham naar Asten, bij de requirant te brengen,
hem, zowel door Hermanus Hermans als door Jan Hermans gegeven zijn.
Dat die lieden, beiden zijn bazen waren en de een hem, zowel als de andere,
commandeerde. Doch dat zulks altijd gemeenschappelijk en met beider toestemming
geschiedde in allerlei soort van zaken. En dat het er ook altijd zeer ver af is
dat Hermanus Hermans ten tijde voormeld enigszins te kennen gegeven zou hebben
dat het tegen zijn order of dank was dat voorn. Jan van Ham toen naar Asten gebracht zou worden. Maar integendeel hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
R 130
fol. 153vo
13-07-1802 2/2
Martinus Swinkels, te Leende, verklaart te ampliatie van zijn gegeven verklaringen, op 22 sept. 1797, schepenen Hees, en 16 oct. 1797, schepenen Mierlo,
nu nader, ter requisitie van Godefridus Sauve, chirurgijn - dat hij de requirant bij Jan van Ham, om deze te visiteren en te examineren heeft geroepen namens de toenmalige regenten. Maar dat het ook teffens" waar is dat hij, comparant, geen order heeft gehad van de municipaliteit voors. nog aan de requirant
gegeven heeft om met het visiteren van Jan van Ham op te houden en daar verder
niets aan te doen. Maar integendeel hem namens de toenmalige regenten heeft geroepen in zijn kwaliteit als chirurgijn.
Verder verklaart de comparant nog dat hij geen orders heeft gehad van voorn.
regenten, nog aan hem, requirant, gegeven heeft dat hij, requirant, zich verder
moest adresseren aan regenten om nieuwe orders van hen, in deze, te ontvangen.
Maar integendeel hem namens dezelfde toenmalige regenten is gelast dat hij, requirant, zich moest begeven t.h.v. Reynier van der Sanden die hem verder zou
brengen t.h.v. Jan van Ham.
R 32a

fol. 4

07-07-1802

Willem Willem Loomans en Dirk van Helmond zijn aangesteld als voogden over de
minderjarige kinderen van wijlen Bendert van Helmond - en Willemyn Peeter Hoeben.
R 165

26-07-1802

Taxatie van de onroerende goederen Jan Stevens - overleden en begraven, op
30-5-1802.
- een huisplaats, hof en aangelag - te Heusden
1╜ l.
- land
den Busserakker
00-00
- land
het Heytvelt
00-00
- land
den Heyakker aan Dennebosch
00-00
- land
00-00
- land
00-00
- land
- land
- land
00-00
- groes
00-00
- groes

de Del

ƒ
2

50-00-00
l.
ƒ

60-

2

l.

ƒ

50-

ƒ

18-

1╜ l.

ƒ

36-

╜ l.

ƒ

14-

ƒ

36-

3 cops

de Groenakker
de Venakker
den Heykamp
de Venakker
de Willigenakker
het Hooyvelt

Waarde

1 l.
ƒ
2 l.
ƒ
1 l. 3 cops.

25-00-00
40-00-00

1 l. 3 cops.

ƒ

8 l.

30-

ƒ 160-

00-00
- groes

het Weyveld

4 l.

ƒ

50-00-00

- groes
- groes
- groes
00-00
- groes
00-00
- huis en hof

de agterste Weyde
de Behelpsendries
het Leegveld

2 l.
1 l.

voorste Behelpsendries

fol. 5

ƒ

25-

ƒ 150-00-00

00-00
Belast met: 1 vat rogge/jr. aan de erven Losecaat - in kap. ƒ

R 32a

20-

1 l.

1 l.

13-09
Waarin de overledene de helft competeerde
20e penning is ƒ 20-08-00.

ƒ 50-00-00
ƒ 25-00-00
1 l.
ƒ

22-06-07

ƒ 839ƒ 816-

ƒ 408-06-12

13-08-1802

- Eymert Goossens, te Deurne,
- Martinus van Dremmen, te Someren - en
- Abraham van Nouhuys, alhier, zijn benoemd tot Districts-Gecommiteerde.
Enz. enz.
R 107b.

fol. 231vo

20-08-1802

De erfgenamen van Johanna Maria Catharina Heysel - weduwe Johan Hanswijk,
wonende te 's Bosch, Amsterdam, Brussel - schepenen 's Bosch - d.d. 27-4-1802 verkopen aan Hendrik Sebastiaan Verduyn, te (NN.):
- De onverdeelde helft in een (specie) korenpacht, deze helft 8 vat, 3 kop en 1 maatje/jr. - wordt betaald door:
vat
kop
maatje
1/8
1/2

de erven Dielis Hendrik van Helmond
Willem Reynders van Hooff
2
Mathijs Reyners
de zusters van Jan Marselis van Otterdijk
Leendert Janse van Heusden
Jan van Helmond
Heylke - weduwe Aart Verheyden
Jan Slaats

1

1

1
1╜

1
1

2
2

0

1

2╜
1

0
0
0

0

0
1

1
0

8
3
Zie ook koopacte: R 107b - fol. 199 - 12-12-1766.
Koopcedulle: 11 en 25-6-1802 voor notaris Carel Storm van 's Gravensande.
Schepenen 's Bosch.
R 105

fol. 70

fol. 72

1
1

01-09-1802

Hendrik Verberne verkoopt aan Lambertus Michielsen:
- een huis, bestaande uit twee woningen, in de Toorenstaat.
1. de koper
2. Martinus Linde
R 105

3

Koopsom: ƒ 115,-.

01-09-1802

- Hendrik, Willem, Pieter en Helena Verlijsdonk,
- Francis Verlijsdonk, te Stratum,
- Antony Verlijsdonk, te Nuenen.
Zij verkopen aan Jan, Jennemaria en Maria Verlijsdonk, bij den anderen, alhier,
inwonende - t.w. de eerste comparant de helft, de vijf overige 5/16e deel
(de overige 3/16e delen zijn in hun bezit):
- huis, hof en aangelag met het Heytvelt - gelegen aan de Beek
3 l.

- land

den Dollenakker

3 cops.

- land
Luytehuyske
1 l.
- land
de Heesch
2╝ l.
- groes
het hoog Hooyveld
1 l.
- groes
het laag Hooyveld
2 l.
- groes
het Weyveld
3 l.
Conditie: Hun vader, Hendrik Verlijsdonk en hun zuster, Jennemaria Verlijsdonk,
moeten gedurende hun leven gealimenteerd worden in kost, drank, kleding, voeding en na hun dood met een eerlijke begrafenis.
R 147

18-09-1802

Certificaat voor Andries Timmermans, om te mogen jagen
t.w. op de percelen:
- het Rootsvelt
3 l.
- den akker aan de Weegen
3 l.
- den Pasakker
5 l.
- den Pasakker
2 l.
- den Logtenakker
1 l.
- den Logtenakker
- Slootjesvelt
4 l.
- 't veld in het Root
1 l.
- het Weyvelt of Rootsebeemd
2 l.
- den Bergakker
3 l.
- den Hoogendries
5 l.
- akker aan Kruyskensweg
25 r.
- het voorste Veltje
3 l.
R 147

op zijn eigen gronden -

46 r.
25 r.
37╜ r.

18-09-1802

Certificaat voor Dirk Loverbosch, om te mogen jagen op zijn eigen gronden - t.w.
op de percelen:
767-797-814-845-846-851-862-984-997-3367-3592-3604-3605-3606-3635 en gelegen
te Asten.
R 147

18-09-1802

Certificaat voor Heer J. 'd Aumerie, om te mogen jagen op zijn eigen gronden t.w. de percelen:
3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475 en 3476 groot 87 l. 19 r. bos en hei - gelegen te Asten.
R 152

18-09-1802

Certificaat voor Peeter van der Laak, om te mogen jagen op zijn eigen gronden t.w. de percelen:
728-734-745-837-840-842-844-3304-3309-3312-3535-3541-3542-3550-3551.
R 130

fol. 157vo

01-10-1802

Francis Meulendijk, ziek, testeert.
- Alles aan zijn twee dochters, Anthonetta en Willemina - wegens de goede oppassing ten alle tijde aan hem gedaan - m.u.v.
- De legitieme portie die aan zijn zoon, Jan, na scherpheid van rechten, zou
competeren.

R 105

fol. 73vo

06-11-1802

Anthony van Lierop - g.m. Maria van Helmond, te Someren, verkoopt aan Jan van
e Goor, te Asten:
- land
Grootenakker
3 l. 10 r.
- groes
het Hooyveld
1 l. 2 r.
- groes
de middelste Weyde 1╜ l.
(Zie deling - 19-3-1801).
Koopsom: ƒ 175,-.
R 105

fol. 74vo

13-11-1802

- Willem Sleegers, te Nederweert,
- Pieter Sleegers, te Lierop,
- Hendrik Jansen, te Asten,
- Johannis Sleegers, te Asten,
- Wouter Lomans - g.m. Peternel Slegers, te Asten,
- Matijs Sleegers, te Asten,
- Christina van den Boomen - weduwe Jan Sleegers, te Tongelre.
Zij verkopen aan Francis Kerkers:
- een huisje, eertijds gestaan hebbende op een heiveld, nu hof en land - genaamd
de kleyne Polder
2 l.
- land/groes
2 l.
Aangekomen bij transport - d.d.12-8-1766.
Koopsom: ƒ 65,-.
R 130

fol. 158vo

22-11-1802

Arnoldus Peter Berkers, ziek, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Zijn enige erfgenamen worden:
- de kinderen van Jan Haasen - en wijlen Anthonetta Peter Berkers, zijn zuster.
Het "vrugtgebruik" zal aan Jan Haasen, gedurende diens leven, toekomen.
- Zijn erfgenamen zullen gehouden zijn om aan Marcelis Berkers en Anna Maria
Berkers, comparants broeder en zuster, binnen drie na na overlijden van hem,
comparant, uitkeren - aan ieder ƒ 100,- en bij v≤≤r-overlijden aan hun wettige erfgenamen.
R 130

fol. 150vo

27-11-1802

Hendrik Berkers c.s., als voogden over de minderj. kinderen van Antony Berkers - en Petronella Timmermans, beiden overleden, verhuren aan Andries Smits:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag
3 l.
- land
Peterakker
1 l.
- land
Kunisakker
1 l.
- land
Langenakker
1 l.
- land
Hennekras
1 l.
- land
Berkenboom
1 l.
- land
Hannekenakker
3 cops.
- groes
de voorsten Brand
1 l.
- groes
de Bleek
1╜ l.
- groes
agterste Hanneke
╜ l.
- groes
agterste van Waterlaat
1 l.
- land/groes de Vork
2 l.
- land
Portenakker
1 l.
- land
het Kampke
1 l.

- groes
voorste Waterlaat
1 l.
- groes
Waterlaat
- groes
voorste Hanneke
- land
land bij Jenneke Peters
41 r.
- land
Jan Wouters Grotenakker
- groes
Roetersdries
- groes
het Haakje
╜ l.
- land
Hoppekamp
- groes
Hoppekamp
- groes
Nieuwvelt - of Loopkesvelt
- groes
de Weert
- land
de Beemtjes
╜ l.
Verponding: ƒ 12-12-07╜/jr.
Bede
- ƒ 3-16-10/jr. - te betalen door de verhuurder.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 115,-/jr. en vier vijm dakstro te dekken.
R 105

fol. 76

1

l.
╜ l.

3
1

l.
l.

3╜
1╜
1╜
1╜

l.
l.
l.
l.

29-11-1802

Lambert Amijs verkoopt aan Margareta, Helena en Maria Amijs, zijn zusters,
╝e deel in:
- huis, hof en aangelag
24 l.
Te aanvaarden bij zijn dood.
Koopsom: ƒ 30,-.
R 130

fol. 160

29-11-1802

- Johanna Wagemans - g.m. Pieter van Tongelo, alhier,
- Lambert Michielsen, alhier.
Zij verklaren ter requisitie van het Officie.
Johanna Wagemans - dat zij, op zaterdag, 27 nov. 1802, 9 uur 's avonds, tegenover het huis van de tweede comparant Dnaar buiten gegaan zijnde teneinde in
haar hof een bos selderie te halen, gezien heeft dat aan het achterhuis van
Michielse "ligtigheid" was. Dit verdween. Nadat zij andermaal nar buiten gegaan
is heeft zij echter niets meer gezien.
En eindelijk voor de derde maal naar buiten gegaan zijnde en - "alsdoen gesien
heeft dat iemand uyt gemelde (?) gangetje kwam, dewelke door de duysterheyd van
haar niet konden gekent worden". (Bedoeld is het gangetje tussen het achterhuis
van de tweede comparant en de woning, eertijds, van Geertruy van Geffen).
Het scheen haar toe een vrouwspersoon geweest te zijn - Alide of Maria Joseph
Kauw - vrouw van Jan van der Westen, alhier.
Dat zij, comparante, echter geen kwaad of gevaar vermoedende is geagaan naar
Lambert Michielse om koffie te halen - en aldaar aan hem gevraagd heeft of hij
op dien avond met licht achter op de stal was geweest. deze heeft daarop gezegd: "Neen".
Dat zij, comparante "als ontroerd" zijnde met Michielse is gegaan in het
straatje of gangetje aan het achterhuis van de tweede comparant - en aldaar
gezien dat door de wand tegen de turf van de tweede comparant "gloeyende vuur"
lag.
Waarop de tweede comparant tegen haar gezegd heeft: "Haal een emmer water" hetwelk door haar gedaan is en waarmee hij het vuur uitgegoten heeft.
Lambert Michielsen - dat de eerste comparante op dag en uur voors. t.z.h. is
gekomen om koffie te halen en aan hem gevraagd heeft of zij op die avond met
licht achter op de stal waren geweest - hij heeft gezegd: "Neen".
Verder overeenkomend met de verklaring van de eerste comparante.

Zij bevestigen e.e.a. onder eede.
R 130

fol. 162vo

02-12-1802

- Arnoldus van de Goor - g.m. Anneke Lambert Cornelis,
- Cornelis Lambert Cornelis - en
- Willem Ceelen - weduwnaar Elisabeth Lambert Cornelis - namens zijn twee
kinderen m.n. Jan en Maria.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Arnoldus van de Goor
- huis, hof en schuur - tot de kamer toe - met het aangelag van 3 cops.
- de Wolfsberg
1. Antony van de Goor
- land
den Eyserman - 1686
1 l.
1. Nol van der Linden
- land
den Heesakker - 2331
2 l.
1. Cornelis van Bussel
- groes
de Meulenschouw - 4016
1. Nol van der Linden
- groes
het Venneke - 2240
1 l.
1. Adriaan Lintermans
- groes
de Snijerskamp - 4345
1. Andries Timmermans
Belast met: de helft van ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 0-16-4/jr. cijns.
- de helft van ƒ 0-03-6/jr. aan de Kerk van Asten.

1╜ l.

1 l.

2e lot: Cornelis Lambert Cornelis
- de kamer van het huis (aan het 1e lot) met ╝e deel van het aangelag - 3 cops.
1. Joost van Hugten
2. kn Jan Verkuylen
3. het 3e lot
- land
den Eyck - 1691
2 l.
1. Hendrik Stevens
- land
den Bruysteman - 2438
1. kn Jan Slaats
- groes
het Weyvelt - 4284
2 l.
1. weduwe Hendrik van Helmond
Belast met: de helft van ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 0-16-4/jr. cijns.
- de helft van ƒ 0-03-6/jr. aan de Kerk van Asten.
3e lot: Willem Ceelen
- land
- land
- groes
R 105

fol. 77

de Foekelaert - 1678
2╜ l.
1. Francis van den Eerenbeemt
den Berg aant Aangelag
1. Cornelis van Bussel
2. kn Jan Verkuylen
het Liender - 3931
3 l.
1. weduwe Philips van Bussel

1╜ l.

11-12-1802

Jennemaria Loomans - weduwe Joseph Sauve verkoopt aan Hendrik Goort Lomans:
- land
den Eekelhof - te Voordeldonk
╜ l.
met het hout daarop.

v.v. de straat
1-3. kn Antonie Berkers
2. Arnoldus van Maris
R 105

fol. 78

21-12-1802

Koopsom: ƒ 100,-.

1/3

Jan van Bussel verkoopt aan Leendert Bots:
- land
Langenakker
2╜ l.
1. Willem van Dijk
2. Francis Fransen
Staat te weten dat dit perceel geweegd is geweest door de Steegen, over de
Dries van nu wijlen Aart Jan Segers, dat nu zijn weduwe heeft kunnen goedvinden
zulks te verbieden en alzo dit perceel zijn recht van wegen door de Steegen als
voor mocht te komen verliezen, zo zal hij, transportant, gedogen dat dit perceel over den akker van hem, comparant, genaamd - den Bredenakker - zijn weg
zal mogen nemen en blijven behouden.
Koopsom: ƒ 150,-.
R 105
fol. 79
21-12-1802 2/3
Leendert Bots verkoopt aan Jan van Bussel:
- land
den Logtenakker
1. de koper

1╜ l.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 130
fol. 165vo
21-12-1802 3/3
- Jan Matthijs van Bussel - en
- Arnoldus van Gerwen.
Zij verklaren ter requisitie van Leendert Bots, als eigenaar van een perceel:
- land
de Langenakker - terzijde van de Steegensepad
2╜ l.
1. Willem van Dijk
2. Francis Fransen
Jan van Bussel - dat hij altijd bij zijn vader, Matthijs van Bussel, eigenaar
van bovenstaande akker, sinds de koop op 16 jan. 1748, inwonend is geweest en
zich zeer welbewust is dat hij, comparant, en zijn vader naar den akker zijn
"geweegt" zijn geweest met paard en kar door de Steegen, over het aangelag van
wijlen Jan Aart Seegers, zonder dat hij of zijn vader daarin "verhindert of geturbeert" geowrden zijn - en dat wel meer dan 34 jaar herwaarts.
Arnoldus van Gerwen - dat hij langer dan 40 jaar geleden als dienstknecht bij
wijlen Matthijs van Bussel, alhier, gewoond heeft en alzo met paard en kar door
de Steegen, over het aangelag en neven het huis van wijlen Jan Aart Seegers
naar den Langenakker, destijds aan Matthijs van Bussel toebehorende - altijd zo
gevaren heeft - zonder dat zij daarin ooit "geturbeert" zijn geworden.
Hij, comparant, weet ook niet beter of de Langenakker is altijd "geweegt" geweest zoals voors.
R 105
fol. 80
03-01-1803 1/2
Andries Kortoms - g.m. Annamaria Ant. van Deursen verkoopt aan Hendrien Kortoms, te Liessel:
- groes
een Hooyveld - in de Hut
2 l.
1. Marten van Deursen
2. Mattijs Slaats
Koopsom: ƒ 115,-.
R 105
fol. 82
12-01-1803 2/2
Marten van Deursen is nader in den bloede aan Andries Cortoms - g.m. Anna
Maria van Deursen dan Hendrien Cortoms - g.m. Dirk van der Wallen, te Liessel.
Hij vernadert:
- groes
een Hooyveld - in de Hut
2 l.
1. Marten van Deursen
2. Mattijs Slaats
Koopsom: ƒ 115,-.

R 130

fol. 172vo

03-01-1803

1/7

Gerard van Stiphout, te Erp, verklaart ter instantie van Theodorus Sengers,
subst. drossard, dat hij, comparant, het paard van Lambert van Stiphout zeer
wel kent, zijnde - een klein grauw ruinpaardje, ca. 14 α 14╝ handen hoog - enz.
enz.
Verder als R 130 - fol. 171vo - 27-12-1802.
R 130
fol. 173vo
03-01-1803 2/7
Peeter Jan Dirks van Stiphout, te Erp, thans hier present, legt ter requisitie
van Theodorus Sengers, subst. drossard, een verklaring af betreffende het gebeurde op 17 febr. 1802 in zijn huis en omgeving.
Identiek aan zijn verklaring - R 130 - fol. 167 e.v. - 27-12-1802.
R 130
fol. 177vo
26-03-1803 3/7
Johannis Meulendijk, te Vlierden, ter goeder naam en faam, verklaart ter instantie van Theodorus Sengers, subst. drossard, dat nadat Wilbert van Bree zijn
kar en paard was weggehaald - t.z.h. is gekomen Jan van der Linden en wel daags
te voren, als de wacht van Vlierden gecomdemneert was om wacht te houden aan de
Watermolen teneinde, was mogelijk, Jan van der Linden aan te houden.
Welke Jan van der Linden, aldaar, onder meer verklaarde (in substantie) dat hij
het huis van Wilbert van Bree, te Vlierden, in vier hoeken in brand zou steken,
zo hij zijn woorden niet herriep.
Hij verklaart e.e.a. onder eede.
R 130
fol. 178vo
26-03-1803 4/7
Wilbert van Bree, te Vlierden, van goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, subst. drossard - dat, op 22 dec. 1802, door hem, op
een publieke verkoping, was gekocht - drie zakken haver - t.h.v. Jan van Bussel,
alhier, op het Marktveld.
Dat hij, comparant, naar huis gegaan zijnde om zijn kar en paard te halen
teneinde de gekochte haver naar Vlierden te brengen en zijn knecht. Johannis
Verbakel, daarom meegenomen had naar Asten.
Dat hij, comparant, aan het huis van Jan van Bussel, tussen 5 en 6 uur 's avonds, gekomen zijnde, met zijn knecht, welke het paard aan de lindeboom bij
het huis van van Bussel, had vastgebonden, in huis gegaan is en dat zij de
gekochte haver hebben helpen meten.
Door zijn knecht is deze daarna op de kar gedragen.
Hebbende toen "een drupke jannever" gecommandeert en ook gedronken. Waarna de

knecht, buitenkomende, bemerkte dat paard en kar weg waren.
Dat hij, comparant, na veel zoeken, eindelijk daags voor Kerstmis met Jan van
Bree en Thomas Slaats "verseldt" zijnde zijn paard bij zekere boer, onder Erp,
in de Poort genaamd heeft teruggevonden.
De boer vertelde dat hij het paard op de Meulenweg had vinden staan.
Dat enige tijd later Jan van der Linden bij hem, comparant, te Helmond, op de
Steenweg, is gekomen en toe gevraagd heeft of hij het hem vergaf.
Waarop hij, comparant, antwoordde: "Ja".
Zij zouden samen op het stadhuis, aldaar, een loopje gaan drinken. Onderweg
heeft Jan van der Linden toen tegen hem gezegd - dat er stukken van zijn kar
terug zouden komen en dat die kar stond op den Boekelschenberg.
Hij verklaart e.e.a. onder eede.
R 130
fol. 180
26-03-1803 5/7
Jacobus Verbakel, wonende als knecht bij Wilbert van Bree, te Vlierden, ter
goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, subs.
drossard, dat hij, comparant, op 22 dec. 1802, in de namiddag, tussen 5 en 6
uur, paard en kar van zijn baas en met zijn baas "verselt" zijnde, gekomen is
t.h.v. Jan van Bussel, alhier, om haver te laden.
Dat hij, comparant, de haver heeft helpen opladen en daarna een "drupke" gedronken t.h.v. van Bussel. Weer buiten komende bleek kar en paard verdwenen te
zijn.
Hij heeft het paard met het "seel" dubbel om den boom, aan het huis van Jan van
Bussel staande, wel en degelijk vastgebonden.
Hij verklaart e.e.a. onder eede.
R 130
fol. 181
29-03-1803 6/7
Helena Antony van Hout - g.m. Francis Jacobs, te Vlierden, ter goeder naam en
faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, subs. drossard - dat
ten hare huize, nadat Wilbert van Bree zijn paard en kar was kwijtgeraakt - en
wel daags tevoren - als de wacht van Vlierden opgedragen was om wacht te houden
aan de Watermolen teneinde, indien mogelijk, Jan van der Linden gekomen is en
onder meer andere dreigementen heeft uitgedrukt - dat hij het huis van Wilbert
van Bree, te Vlierden, in vier hoeken in de brand zou steken "bijaldien hij
sijn woord niet herriep of restitutie deede".
Zij verklaart e.e.a. onder eede.
R 130
fol. 182
29-03-1803 7/7
Peternel Jacobs - g.m. Willem Manders, te Vlierden, van goeder naam en faam,
verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, subs. drossard - dat zij,
nadat Wilbert van Bree zijn paard en kar was kwijtgeraakt - enz. enz.
Jan van der Linden t.h.v. Johannis Meulendijk, heeft horen - "tieren, raasen en
blasphemeeren" zonder dat zij, comparante, weet waar die woorden in bestaan
hebben. Zij heeft later wel horen zeggen dat die woorden uit dreigementen bestonden.
Zij verklaart e.e.a. onder eede.
R 130

fol. 175

07-01-1803

1/3

Jan, Anthony en Godefridus Geldens, te Leende, verdelen hun aandeel in een
clamptiende - zijnde 1/8e deel in de Laarbroekse tiende.
Jan Geldens: 1/8e deel in de Laarbroekse tiende.
Verponding: ƒ 4-15-10/jr.
Hij zal uitkeren aan ieder der twee overige delers - ƒ 400,-.
Anthony Geldens: ƒ 400,-, te voldoen door Jan Geldens.

Godefridus Geldens: ƒ 400,-, te voldoen door Jan Geldens.
R 165
24-02-1803 2/3
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Geldens - overleden en begraven,
te Leende, op 16-2-1803.
Waarde
- 1/8e deel in de Laarbroekse tiende.
ƒ 900,-.
R 31
fol. 4vo
27-07-1803 3/3
Anthony en Godefridus Geldens, te Leende, verdelen het aandeel in een clamptiende, zijnde het 1/8e deel in de Laarbroekse tiende.
Anthony: 1/8e deel in de Laarbroekse tiende.
Verponding: ƒ 4-15-10/jr.
Godefridus: ƒ 600,-, uit te keren door Anthony.
R 105

fol. 81

12-01-1803

Meggel Smits - weduwe Francis van Hoek is schuldig aan haar zoon, Martinus van
Hoek - ƒ 200,- α 3% te weten:
- ƒ 100,- tot het maken van de kamer - en
- ƒ 100,- schuldig gebleven bij afrekening - d.d. 3-1-1801.
R 105

fol. 84

04-02-1803

1/4

Pieter Verberne verkoopt aan Philips Joost van Hugten:
- groes
het Cantersveld - in het Rood
2666-2667
neven - Jan van den Heuvel
1. Jan Bluyssen
2. de Loop

3 l.

Koopsom: ƒ 200,-.

R 105
fol. 85
17-02-1803 2/4
- Pieter G. Verberne, te Asten - en
- Jan Janse Nelis - g.m. Johanna Gerrit Verberne, te Someren.
Zij verkopen aan Jan van den Heuvel:
- land
de Biehal
1╜ l.
1. weduwe Joseph Sauve
2. Francis Fransen
Koopsom: ƒ 120,-.
R 105
fol. 129
22-08-1803 3/4
- Pieter Verberne, te Asten - en
- Jan Nelisse - g.m. Johanna Verberne, te Someren.
Zij verkopen aan Adriaan van Duuren:
- land
het Bergsland
1. Antony Timmermans
2. Hendrik Verberne

3 cops.
Koopsom: ƒ 30,-.

R 105
fol. 136
26-11-1803 4/4
Pieter G. Verberne verkoopt aan Jan van den Heuvel:
- groes
het Rood
3 l.
1. kn A. Leenen
2. Jan Bluyssen Koopsom: ƒ 200,-.

R 105

fol. 86

04-03-1803

Hendrikus van de Vijf Eyck is schuldig aan Dirk Anthony Leenen - ƒ 125,- α 4%.
R 105

fol. 87

07-03-1803

Jan van der Sande is schuldig aan Jan Willem Coolen - ƒ 50,- α 4%.
R 17

fol. 1

07-03-1803

Antony Losecaat, namens zijn broers en zusters, aanleggers.
- contra
Andries Walraven, gedaagde.
R 107b

fol. 229vo

13-03-1803

Josephus Vermeulen, als provisoir van Aleyda van Berckels Armenfundatie, te
's Bosch, verkoopt aan Dirk Koolen, te Vlierden, op Belgeren:
- huis, stalling, schuur en hof
4 r.
- land bij het huis
4 l. 8 r.
- groes bij het huis
25 r.
Volgen nog enige posten te Vlierden.
Verder nog gelegen te Asten:
- wei
de Molenbeemt - bij de Watermolen
4 l.
1-3. Hendrik Vinken
2. Johannes Meulendijk en
de kn. Philips Verlensdonk
4. de Molenwiel
Nog een beemd te Helmond.
Koopsom: ƒ 2800-0-0
Lasten in kap. ƒ 156-0-0
ƒ 2956-5-0
Schepenen Helmond.
R 105

fol. 88

30-03-1803

- Francis Wilbert Aarts - g.m. Lucia Pieter Paulus - en
- Anthony Pieter Paulus.
Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot: Francis
- huis, hof en aangelag - te Ommel
5╜ l.
- land
land aan de Kruysweg 5╜ l.
- land
de Venne
- land
hoge Looakker
- land
Looakker
- land
de Kolke
- land
de Wittert
3 l.
- land
het Kempke
1╜ l.
- land
de Hofstad
4 l.
- groes
de Nieuwe Erve
- groes
het Drieske
1 l.
- groes
de Broekdries
Nieuwe Erve
3╜ l.
- groes
Nieuwe Erve
4 l.
Belast met: ƒ 300,- aan Antony Timmermans.
- ƒ 260,- aan Catharina Mattijs Bruystens.

1╝
1╜
1╜
1

l.
l.
l.
l.

1╜ l.
3

l.

de

- ƒ 200,- aan Catharina Vrijnsen.
- ƒ 0-02-6/jr. cijns aan het Boek van Asten.
- ƒ 0-05-0/jr. in een meerdere pacht met Joh. Francis Slaats aan
Geestelijke Goederen.
- ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten.

2e lot: Pieter
- ƒ 85,- uit te keren door de ontvanger van het 1e lot.
R 105

fol. 91

07-04-1803

1/2

Jan Janse Brunas verkoopt aan Antony Wilbert Aarts:
- land
de Kamp - 1344
1
l.
23 r.
Belast met: ƒ 0-18-0/jr. aan den Armen van Lierop, in een meerdere pacht.
Koopsom: ƒ 50,-.
- land
de Stappert - 1444
1 l. 42 r.
Koopsom: ƒ 84,-.
Hij verkoopt aan Jan Joost Kerkers:
- land
het Busselke - 1351

1 l. 2 r.
Koopsom: ƒ 43,-.

Hij verkoopt aan Geertruy Joost Andriessen - weduwe Pieter Aart van Bussel:
- land
den Brandsenakker - 1396
1
l.
40 r.
Koopsom: ƒ 123,Verhuurd aan Francis Joh. Martens - voor ƒ 4-10-0/jr.
- land
1367
48 r.
Koopsom: ƒ 51,-.
Verhuurd aan Francis Joh. Martens - voor ƒ 2,-/jr.
- de helft van
de Nieuwe Erve
geheel 6 l.
De andere helft is van weduwe Peter Aart Vrijnsen
Koopsom: ƒ 100,-.
Hij verkoopt aan Maria Jelisse - weduwe Eymert Bollen:
- land
land aan de Agterbosch - 1464
Hij verkoopt aan Peeter Joost Kerkers:
- land
land in de Loverbosch - 1652

2 l. 2 r.
Koopsom: ƒ 122,-.
22 r.
Koopsom: ƒ 13,-.

Hij verkoopt aan P.J.M. 'd Aumerie, Heer van Vlierden, wonende op de
Haseldonk, aldaar:
- groes
den Pootbeemd - 3433
3 l. 4 r.
Koopsom: ƒ 106,-.
- groes
het Leenselsvelt - 3458
2
l.
10 r.
Koopsom: ƒ 82,-.
R 105
fol. 97vo
07-04-1803 2/2
Jan Jansen Brunas verkoopt aan Hendrik van Helmond:
- hooiland
de Buunders
2 sille
Belast met: ƒ 0-2-14/jr. aan het Boek van Asten.

Koopsom: ƒ 25,-.

R 105

fol. 98vo

13-04-1803

1/2

Jan Dirk Wilbers verkoopt aan Jan van den Heuvel:
- land
de Sneyerskamp - 2356

20 r.
Koopsom: ƒ 40,-.

R 105
fol. 107vo
28-04-1803 2/2
Geertruy van den Eerenbeemt is nader in den bloede aan Jan Dirk Wilbers - g.m.
Jennemaria van den Eerenbeemt, haar zuster, dan Jan van den Heuvel.
Zij vernadert:
- land
de Sneyerskamp - 2356
20 r.
Koopsom: ƒ 40,R 32a

fol. 6

16-04-1803

1/2

Joost Kuypers, te Stiphout, wordt aangesteld als voogd over de minderj. kinderen van wijlen Jan van de Cruys.
R 105
fol. 99vo
16-04-1803 2/2
- Cornelis van de Cruys, te Helmond,
- Joost Kuypers, te Stiphout, als voogd over het kind van Jan van de Cruys,
uit diens eerste huwelijk m.n. Hendrik.
Zij zijn te samen voor de helft eigenaar van de volgende vaste goederen aan
den Ommelschen Bosch. Jacobus van der Linden is voor de andere helft eigenaar.
Zij verkopen hun deel aan Peeter en Nicolaas Royakkers:
- land
de Grootenakker - 694
33 r.
- land
de Venakker - 749
1 l. 18 r.
- land
Jacobsdrieske - 708
17 r.
- land
den Horsik - 710
44 r.
- land
de Kamp - 720
3 l.
- land/groes de Kamp - 721
34 r.
- groes
het Aangelag - 722
1 l. 9 r.
- land
land in 't Aangelag - 723
2
l.
8 r.
met de woningen daarop.
- groes
het Mortelke - 3307
18 r.
- groes
het Weyvelt met het Horstje
- 3222-3223
9 l. 7
r.
- groes
de Ossekamp - 3337
2 l. 20 r.
Belast met: ƒ 0-1-12/jr. aan het Boek van Helmond.
Koopsom: ƒ 850,-.
R 32a

fol. 6

19-04-1803

Tot schepenen van Asten zijn aangesteld:
- Andries Timmermans,
- Adriaan van Dueren,
- Jan Janse Timmermans,
- Gerrit Verberne,
- Joost van Hugten,
- Pieter van der Laak - en
- Pieter Kanters.
Tot gecommitteerden zijn aangesteld:
- Joost Hoebergen,
- Jan Willem Coolen,
- Hendrik Verbernen,
- Francis Fransen,

-

Antony Fransen Verhees,
Henricus Antony Leenen,
Willem Berkers - en
Jan Kerkers.

R 130

fol. 183

21-04-1803

1/3

Rudolph Christiaan Lilly Fredrick Lilly, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen - speciaal dat van - d.d. 28-3-1801 schepenen Asten.
- Aan Christiana Wilhelmina, zijn bij hem inwonende dochter - ƒ 250,- als legaat.
- Zijn enige erfgenamen worden - al zijn kinderen.
- Als testamentaire executeuren stelt hij aan:
- Caspar Jansen, predikant, alhier - en
- Hendrik Elberse Wildeman, schoolmeester.
R 105
fol. 122vo
04-07-1803 2/3
Johannes Coenraet Schrey verkoopt aan Reynier Fredrick Lilly 1/3e deel onverdeeld in:
- land
agter de kn Pieter Loomans
De overige 2/3e delen horen aan zijn vrouws zuster.
Koopsom: ƒ 36,-.
R 105

fol. 111vo

26-05-1803

R 105

fol. 102vo

ongedateerd

3/3

Ook: R 105 - fol. 133 - 2209-1803
Pieter Troeyen verkoopt aan Reynier Frederick Lilly, capitain t.d.v. Bataafsche
Republiecq:
- een deel van zijn hof, nevens of tegen de gevel van des getransporteerdens
woonhuis - lang 38 voet en ter breedte van voren en aan de straat - 7 voet
en van achter - 6 voet van de gevel dezer gemelde woning. Zo is afgepaald en
met vrije toegang en gebruik van de put.
Mocht de koper een heg planten dan moet deze geplaatst worden juist in het
midden van de afscheiding en deze heg wederzijds mogen afscheren en repareren
op zijn kosten.
Koopsom: ƒ 25,-.
1/2

Hendrik van Helmond, op de Diesdonk, geeft aan zijn dochter ...... g.m. Jan
Sleegers, in mindering van de filiale portie:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - op de Wolfsberg
34 r.
- land
land in de Loverbosch - 1665
38 r.
- land
land in de Loverbosch - 1712
1 l. 36 r.
- land
de Warandakker - 1722
1
48 r.
- land
land in de Loverbosch - 1739
1 l. 19 r.
- land
de Witteman - 1750
1 l. 45 r.
- land
het Bergske - 1697
45 r.
- land
Bukkemsman - 1752
1 l. 38 r.
- groes
een huisplaats - 2213
8 r.
- land
Hoekakker - 2216
1
17 r.
- land
Liendersekamp - 2456
43 r.
- groes
agterst Liendersvelt - 3900
2 l. 15 r.
- land
Hennekras - 2247
1
21 r.
- land
het Broekske - 2285
2 l. 20 r.
- groes
de Weerte - 4248a
1 l. 13╜ r.
- groes
het Binnevelt - 4267
4 l. 20 r.

l.

l.

l.

- groes
het Weyvelt - 4271
- groes
de Haaseldonk - 4326
- groes
de Haaseldonk - 4328
Alles aangekomen bij deling - d.d. 25-3-1795.
- groes
de Weerte
Aangekomen bij transport - d.d. 3-6-1799.
- groes
de groote Wert
Aangekomen bij transport - d.d. 9-7-1801.
R
-

4 l. 13
1 l. 41
1 l. 43

r.
r.
r.

2 l. 25

r.
1 l.

105
fol. 113vo
04-07-1803 2/2
Jan van Helmond,
Jelis van Helmond,
Hendrik Huybert Mennen - g.m. Peternella van Helmond,
Arnoldus van Gerwen - g.m. Helena van Helmond - weduwe Peter Vriens,
Maria van Helmond - weduwe Abram van der Velde, te Strathem,
Gerard Daniels - g.m. Jenneke van Helmond, te Venrooy.

Zij verkopen aan Hendrik Huybert Mennen:
- huis, schop en aangelag - in de Wolfsberg
v.v. de straat
1. den Armen van Asten
Zij verkopen aan Elisabeth Deenen - weduwe Francis Kerkers:
- een schuur met den Berg - 2 percelen - 1704-1706
- groes

het Vlasvelt - 4286

25 r.
Koopsom: ƒ 174,-.
1 l. 3 r.
Koopsom: ƒ 119,-.
4 l. 48 r.
Koopsom: ƒ 396,-.

Zij verkopen aan Cornelis Lambers:
- land
land in de Loverbosch - 1605

4 l. 13 r.
Koopsom: ƒ 168,-.
- land
de Peelpat - 1711
2 l. 22 r.
Koopsom: ƒ 96,-.
Belast met: 3 cop en 3 maatjes rogge/jr. aan de erven Losecaat.
Zij verkopen aan Anthony van de Goor:
- land
het Kempke - 1618
Zij verkopen aan Jan Willem Coolen:
- land
land in de Loverbosch - 1629
Zij verkopen aan Willem Ceelen:
- land
de Witteman - 1756
- groes

de Haaseldonk - 4318

Zij verkopen aan Hendrik Eysbouds:
- land
Mutsenakker - 2265
- groes
30 r.

de Weerte - 4261

- groes

het Hooyvelt - 4280

1 l. 29 r.
Koopsom: ƒ 108,-.
1 l. 22 r.
Koopsom: ƒ 39,-.
2 l. 13 r.
Koopsom: ƒ 172,-.
3 l. 11 r.
Koopsom: ƒ 164,-.
2 l. 13 r.
Koopsom: ƒ 145,-.
2
l.
Koopsom: ......
2 l. 37 r.
Koopsom: ƒ 215,-.

Zij verkopen aan Arnoldus van de Goor:
- land
den Appert - 2292
Zij verkopen aan Pieter van Gog:
- land
Groenakker - 2428

1 l. 26 r.
Koopsom: ƒ ...
1 l. 14 r.
Koopsom: ƒ 80,-.

Zij verkopen aan Dirk Anthony Leenen:
- groes
het Smalveltje of Lindersveltje 1 l. 16 r.
3892
Koopsom: ƒ 94,-.
R 105

fol. 105vo

22-04-1803

1/2

Pieter Troeyen is schuldig aan Jacobus van Hugten - ƒ 62,- α 4╝% wegens gekocht
hout in october 1784.
R 105
fol. 131
21-09-1803 2/2
Pieter Troeyen is schuldig aan Theodorus Sengers - ƒ 325,- α 4% wegens geleend
geld, geleverde goederen en winkelwaren - d.d. 27-12-1801.
Borg: land
Keskesakker
3 l.
1. de Laarbroeksepad
R 105

fol. 107

25-04-1803

Weduwe Peeter Aart van Bussel en weduwe Peter Vrijnsen hebben samen:
- een perceel
Nieuwe Erve
6 l.
Waarvan de ene helft door de weduwe Peter Aart van Bussel naast de erve van
de kn. Antony Leenen en de gebruikerse in deze gelegen is.
De andere zijde een scheysloot.
En de andere helft door de weduwe Vrijnsen naast de erve van Wilbert Verheyen
en Peter Antony Martens gelegen is
En het andere einde de scheysloot
Zij verklaren dat dit zo is en blijft.
R 26

fol. 1

02-05-1803

1/2

Theodorus Sengers, schout, aanlegger.
- contra
Jelis van Hugten, gedaagde.
Van gedaagde is, op 11-4-l.l., "een menigte sijner schapen in de beemden agter
den Diesdonk bevonden".
Verklaring van H. Althuys, schutter.
Zal de ƒ 3,- boete betalen.
R 26
fol. 2
02-05-1803 2/2
Theodorus Sengers, schout, aanlegger.
- contra
Pieter Hendrik Verrijt, gedaagde.
- Bij de brandschouw - d.d. 18-4-l.l. - is van gedaagde zijn lantaarn defect
bevonden - boete ƒ 1-5-0.
Bij niet voldoen - gijzelneming.
- Op de zitting van 16-5-1803 is gedaagde niet verschenen en heeft de boete
niet voldaan.
Op de volgende zitting - betalen of gijzelen.

R 131

fol. 1

05-05-1803

- Pieter Jan Mattijs van den Eynde, bruidegom - en
- Jennemaria Hendrik van Bussel - weduwe Jan Stevens, bruid.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Beiden zullen alle goederen inbrengen die zij hebben en verkrijgen.
- Bij overlijden van ΘΘn der comparanten zonder kind(eren) uit dit huwelijk na
te laten - zal alles overgaan op de langstlevende, dit gedurende zijn leven.
- Na overlijden van de langstlevende zal de ene helft der goederen gaan naar de
erfgenamen van de bruidegom - en de andere helft naar de erfgenamen van de
bruid - zonder aanzien van welke zijde de goederen gekomen zijn.
Marge: 20-3-1835 - kopie gemaakt.
R 131

fol. 2vo

07-05-1803

Jan Verheyen geeft in huur aan Jelis Peter Jelisse:
- huis en stal - aan Voordeldonk
- land
het Boonvelt
25 r.
- land
Braakwinkel
- land
land in de Koeystraat
42╜ r.
- land/groes den Eekelhof
3 l. 43 r.
- groes
het Eeusel
- groes
de Roetert
- land
Hurkmansakker
25 r.
- land
Loverboschakker
1 r.
- groes
het Hooyvelt
38 r.
- groes
de Plomp
33╜ r.
- groes
de Schaapsdries
19 r.
Zoals verhuurder aangekomen bij deling - d.d. 10-6-1797.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 70,-/jr. en ΘΘn vijm dakstro/jr. te dekken.
Lasten: voor de verhuurder.
R 31

fol. 1

09-05-1803

2 l. 44

r.

4 l.

8

r.

7 l.
2 l.

4

r.

3

l.

2

l.

2

l.

2

l.

2

l.

1

l.

1/2

Jan Brunas verklaart ter instantie Theodorus Sengers, schout, dat hij en Pieter
Lomans, op 18-4-l.l., tijdens de brandschouw, op order van P.J.M. 'd Aumerie,
Heer van Vlierden, wonende op de Haseldonk, aldaar, "heeft geslegt en gevult
een grippel en de buytensloot in deser gemeentens dennebosje, alhier, aan het
Palmbroek tegens de erve van gemelde Heer van Vlierden gelegen.
En een rabat waarop different gesaayd jong masthout stond, heeft gelijk gemaakt
en gemeld vasthout met de schup afgestoken, seggende gemelde Heer van Vlierden,
dat sij sulx moesten doen op sijne risico".
Zij hebben alzo gedaan.
Enz. enz.
R 31
fol. 2
25-05-1803 2/2
Inspectie, betreffende vorige acte.
Het perceel is onder de jurisdictie van Asten gelegen, echter in geen lasten
aangeslagen.
Het is nooit een uitweg geweest en voors. Heer is nooit gerechtigd geweest om
hier zijn beesten over te drijven.
De gemeentebosjes zijn gelegen naast een stuk groes dat hij verkregen heeft bij
transport - d.d. 7-3-1803.

R 105

fol. 109

16-05-1803

Wilhelmus van Riet is schuldig aan Pieter van Loon - ƒ 75,- α 3╝%.
R 105

fol. 110vo

23-05-1803

Marten Seegers verkoopt aan Andries Seegers, zijn zoon:
- land
de Steegen
1 l.
1. Francis Fransen
2. Leendert Bots
R 32a

fol. 15

Koopsom: ƒ 25,-.

31-05-1803

Wilhelmus Verberne en Hendrik Peter Verrijt zijn aangesteld als armmeesters ingaande 1-6-1803 - eindigende 31-5-1806.
R 31

fol. 3

06-06-1803

1/3

Dirk Leenen, Wilhelmus Verberne, Goort Bakers en Wouter van Buel verklaren ter
requisitie van Theodorus Sengers:
Dat zij, op 10 mei l.l., zijnde de jaarmarktdag, 's avonds om 10 uur met de
requirant zijn gaan "batrouilleeren" en in de herbergen waar licht was zijn
binnengegaan om te laten weten dat gesloten moest worden.
Dat zij, comparanten, geassisteerd, als voor, - "op het Marktveld gekomen sijn
de een seeker persoon over straat sagen gaan, teegens welke den requirant, en
wel tot driemaal toe geroepen hadde: "Werdaar", sonder dat door gemelde persoon
eenig antwoord gegeven wierd en waarop den requirant hem heeft opgeleydt en opgesloten in een sogenaamde gevankenis, dog welk merendeels voor een turfhok gebruykt word".
Alsnog is ΘΘn persoon opgesloten, die na aangehouden te zijn zijn naam niet
wilde noemen.
R 33 - 52
06-06-1803 2/3
Willem Jan van den Boomen - namens deze van Schayk, aanlegger.
- contra
Theodorus Jan Sengers, gedaagde.
o.a.
4. Aanlegger is, ongeroemd gesproken, een eerlijk jongman, hier geboren, die
zeker nooit iets heeft misdreven dat "eenige corporeele apprehensie of personeele detensie of eenigerlei aanhouding van zijn persoon meriteerden of
behoefden".
6. Hij heeft ook nooit aan gedaagde iets misdaan, zeker niet op 10 mei l.l.
8. Des heeft niettegenstaande de gedaagde, als schout civiel van Asten, zich
op die 10e mei l.l. 's avonds tussen 10 en 11 uur, zo zeer te buiten gegaan.
10. In die zin, dat aanlegger, over de straat, omtrent het Marktveld, op de
weg naar huis was; hij, gedaagde, kwaadaardig bij hem aankwam, aan zijn
arm vastgreepen zo hinderde in het verder gaan.
En hem dadelijk en willekeurig naar de "diefkelder, keldergat of gevangenis" onder het Raadhuis bracht en hem daar opsloot.
13. En dit zonder enige reden, voorwendsel of pretext.
15. Dat hij, "eiser" niet alleen zonder eten en drinken, maar ook zonder stoel
of bank, bed of stro of enige "legging of zitting" in een onderaardse of
lage kelder of gevangenis, het verblijven tot de volgende dag 's morgens zie insinuatie - d.d. 6-6-1803 - sub. 1 en 2.
21. Aanlegger voelt zich door voorn. - "smaad en effrontes zig daelijk en

atroselijk geinjureert" en in zijn eer, goede naam en faam aangetast.
22. Waarom hij, - "schoon onverplicht en ten overvloede noopens voors. ondergaane injurien en offesien aan den gedaagden doen insinueren en binnen
tien daagen honorabele en proffitabele betering doen requireren".
25. Gedaagde heeft daaraan geen geenszins voldaan.
En aanlegger is tot "reperatie van voorn. daelijke insolentien, laesie en
reeele injurie" genoodzaakt den gedaagde in "regten" te betrekken.
R 17
folF 1
11-07-1803 3/3
Willem Jan van den Boomen, aanlegger.
- contra
Theodorus Jois Sengers, schout, gedaagde.
R 131

fol. 5

06-06-1803

Jan Saasen - weduwnaar Johanna Muyen, geboren te Liessel, hier wonende, is met
het gemeentebestuur overeengekomen, dat hij, binnen acht dagen na het passeren
dezes, zijn woning zal ontruimen en weer laten aan de provisoren van den Armen,
alhier.
Hij zal zijn huisraad en de aardappelen, staande omtrent het Casteel, voor
zichzelf behouden.
Verder zal hij alle pretenties en schulden t.l.v. de boedel betalen.
Van de provisoren zal hij nog ontvangen - ƒ 11,- en ΘΘn pond boter - waartegen
hij aan de kinderen - van hem - en Johanna Muyen zal geven het koren te velde
en de aardappelen, staande bij het huis van Hendrik Steevens.
R 131

fol. 6

21-06-1803

1/2

- Jan Verbogen - en
- Jan Antony Bouwmans.
Zij verdelen hun vaste goederen - in de Wolfsberg.
1e lot: Jan Verboogen
- de helft van
geheel 2 l.

de Kamp - 2233

1. Hendrik Eysbouds
- huis, hof en aangelag, waar hij woont - 2424
- land
de korte Seylkens - 2426
21 r.
- land
de Wanbraake - 2431
1
- land
Hoogenakker - 2442
- land
Logtenakker - 2519
1
- groes
de Haseldonk - 4334
1
- groes
de Haaseldonk - 4349
3
Belast met: de helft van ƒ 5-6-0/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0-18-0/jr. aan het Gemene Land.

38 r.
l. 20
44
l.
l. 41
l. 27

r.
r.
r.
r.

2e lot: Jan A. Bouwmans
- Lde helft van
de Kamp - 2234
geheel 2 l.
- land
Bergakker - 2410
49 r.
- huis, hof en aangelag - 2425
2 l. 47 r.
- land
Bruysteman - 2439
1 l. 24 r.
- land
Hoogenakker - 2441
44 r.
- groes
de Haaseldonk - 4348
1 l. 38 r.
Belast met: de helft van ƒ 5-6-0/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0-18-0/jr. aan het Gemene Land.
R 105
fol. 112vo
21-06-1803 2/2
Jan Verbogen verkoopt aan Jan J. Verberne:

1

l.

- land
R 32a

den Logtenakker - 2519
fol. 16

1 l.
Koopsom: ƒ 38,-.

24-06-1803

- Martinus van Dremmen en Abraham van Nouhuys worden aangesteld als districtsgecommitteerden van Asten.
- Jan Willem Colen en Johannes van de Kerkhof worden aangesteld als gecommitteerden tot onderzoek van het district Asten.
R 32a

fol.17

04-07-1803

Gerrit van Riet, te Deurne, wordt i.p.v. E.H. Goossens aangesteld tot districts-gecommitteerde van Asten.
R 131

fol. 8vo

04-07-1803

- Marcelis Goort Peeters,
- Jan van den Heuvel - en
- Anthony van Bussel
hebben toestemming gekregen "tot het setten en afstoken van een steenoven".
Zij beloven - dat zij voor ieder mand aan den armmeesters, t.b.v. den Armen,
zullen betalen - ƒ 1,-.
Ook zullen zij - alle nadeel of schade welke zij aan de gemeente of enig particulier aanrichten vergoeden.
R 130

fol. 67vo

13-07-1801

- Martinus Andriessen,
- Joost Andriessen, te Lierop,
- Jan Huybert Joosten van den Eynden - g.m. Jenneke Andriessen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Martinus
- huis, hof en aangelag, schuur en schop - aan den Dijk
4
1. kn Goort Peters
- land
den Berg
1. Joost Janse Smits
- land
de Kamp
1. kn Goort Peters
- land
den Dijkhof
1
1. weduwe Antonie van Dijk
- land
de Beyl
1. weduwe Jan Paulus van Dijk
- land
Dijkerakker
2
1. weduwe Antonie van Dijk
- land
voorste Busselakker
1
1. kn Goort Peters
- groes of weiveld
1. weduwe Jan Paulus van Dijk
- groes
het Gelintveltje
1. Joost Janse Smits
- groes
de Kavel of Kwaadvelt
1. weduwe Antonie van Dijk
- groes
den Hoogendries
1. weduwe Jan Paulus van Dijk
- groes
een Hooyvelt

l.
2

l.

2╜ l.
l.
1

l.

4

l.

l.
l.

1╜ l.
5

l.

2

l.

3

l.

1. weduwe Joost Verheyen
den Kranenakker
3
1. kn Mattijs Aarts
- groes
het Broekske
1
1. weduwe Jan Paulus van Dijk
- groes
den Cranenbeemt
2
1. Marcelis Goort Peters
- land
Vosselenakker
2
1. weduwe Antonie van Dijk
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan het Huis van Asten.
En zal de ontvanger van dit lot uitkeren aan het 2e en 3e lot - elf ƒ 300,-.
- land

l.
l.
l.
l.

2e lot: Joost Andriessen
- ƒ 300,- te voldoen door het 1e lot.
3e lot: Jan Huybert Joosten van den Eynden
- ƒ 300,- te voldoen door het 1e lot.
R 131

fol. 9

15-07-1803

1/4

Ook: R 166 - 15-7-1803.

Cicilia Peter Franse van de Meulendijk, j.d., ziek, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Een legaat aan den Armen van Asten van - ƒ 150,-.
- Haar enige erfgenaam wordt - Geerit Jansen van den Eynde.
De nalatenschap bedraagt - ƒ 850,-.
R 105
fol. 130
03-09-1803 2/4
Cicilia Peeter Fransen verkoopt aan Antony Pieter Verberne:
- land
het Laarbroek
1. Marten Zeegers
R 105
fol. 141
21-12-1803 3/4
Cecilia Peeter Fransen verkoopt aan Jan van Asten:
- groes
de Papendonk
1. Hendrik Berkers
R 105
fol. 142
21-12-1803 4/4
Jan van Asten verkoopt aan Cecilia Peeter Fransen:
- groes
het Hooyvelt
1. Jan Verheyen
2. de gemeente
R 105

fol. 123vo

17-08-1803

2 l.
Koopsom: ƒ 60,-.

3 l.
Koopsom: ƒ 150,-.

Koopsom: ƒ 150,-.
Ook: R 149 - 7-8-1803.

- Adriaan Hurkmans - en
- Philip Voermans - g.m. Hendrina Hurkmans verkopen aan Francis Kerkers:
- huis, hof en aangelag - op de Wolfsberg ╜ l.
1. Francis Kerkers
Belast met: ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land
- ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten
Koopsom: ƒ 141,-.
Zij verkopen aan Francis van den Eerenbeemt:
- land
den Eyserman of Warandakker

1 l.

1. Arnoldus van der Linden
- land

de Reyen
1. kn Jan Verkuylen

Koopsom: ƒ 47,-.
3 cops.
Koopsom: ƒ 46,-.

Zij verkopen aan Dirk Leenen:
- land
den Loverboschakker 3 cops.
1. Jan Kerkers
Belast met: ƒ 0-3-12/jr. in een meerdere cijns van ƒ 0-7-10/jr. aan het
Boek van Asten.
Koopsom: ƒ 28,-.
Zij verkopen aan Willem Ceelen:
- land
den Hoekakker
1. Joost van Heugten
Zij verkopen aan Jan Thomas Coolen:
- land/groes de Kant
5 l. 32 r.
1. Nicolaas van der Westen
Belast met: ƒ 0-14-0/jr. aan het Boek van Asten.
Zij verkopen aan Pieter van Gog:
- land
de Patakker of Wouterman
1. Francis Kerkers
Zij verkopen aan Jan Hendrik Sleegers:
- groes
het Wijvelt
1 l. 27 r.
1. Hendrik van Helmond
Zij verkopen aan Cornelis Lambers:
- groes
het Hooyveld
1. Dirk van Helmond
R 131

fol. 1vo

2 l. 9 r.
Koopsom: ƒ 124,-.

Koopsom: ƒ 420,-.
1 l. 3 cops.
Koopsom: ƒ 118,-.

Koopsom: ƒ 94,-.
3╜ l.
Koopsom: ƒ 274,-.

19-08-1803

Leendert van Riet, als rentmeester van C.M. van Nievervaart en de weduwe C. van
Hombroek, te Dordrecht, achtervolgens art. 7 der publicatie van het departementaal bestuur van Braband - d.d. 28 juli 1803 - schriftelijk ter secretarie, alhier, bij gerechtelijke insinuatie heeft opgegeven - de percelen grond aan de
voorn. personen in eigendom toebehorende met expresselijk declaratoir dat zij
lieden verkiezen gebruik te maken van hun recht om op hun eigen grond privatief
te jagen.
Zij reserveren dit recht nadrukkelijk voor zich - t.w. op de onderstaande percelen van hun gecultiveerde gronden.
- hof en boomgaard - aan het kasteel - rondom in zijn grachten
-

-

de Borgbeemt
1. de Loop
2. Jan Thomas Coolen
3-4. Joost van Hugten
de Cleverdries

25 l.

6 l.

-

-

-

-

-

- hof en aangelag
-

1. de eigenaren
2. Peeter Boumans
3-4. Jan Daandel Coolen
het Weyvelt
30 l.
1. Jan Berkers
2. weduwe Antony van Bussel
3-4. de eigenaren
het Zijveltje
6 l.
1. de Loop
2-3-4. de eigenaren
het Aa-veltje
7 l.
1. Jan Thomas Coolen
2. weduwe Bendert van Helmond
3-4. de Loop
Reykersdries
24 l.
1. de eigenaren
2. Joost van Heugten
3. Antony van de Goor
4. Jan Thomas Coolen
den Oudenhof
11 l.
1-2-3. de eigenaren
4. de weg
het Schaapsdrieske 4 l.
1-2-3. de eigenaren
4. de weg
tussen de Vijvers
3 l.
1-2-3-4. de eigenaren
de Langenakker
8 l.
1-2-3-4. de eigenaren
de Vondelakker
2╜ l.
1-3-4. de eigenaren
2. de weg
de Ossenkamp
5 l.
1-3-4. de eigenaren
2. de weg
den Heusdense Camp 11 l.
1-2. de eigenaren
3. Willem Daandel Coolen
4. Jelis Philips van Heugten
aan den Heusdense Camp
25 l.
1-2-3-4. de eigenaren
10 l.
1-2-3-4. de eigenaren
het velt agter de Schuur
36 l.
1-2-3-4. de eigenaren
het Aa-veltje
3╜ l.
1. de Loop
2-3. de eigenaren
4. de weg
6 l.
1-2. de gemeente
3-4. de eigenaren
de acker neven de weg
14 l.
1-2-3-4. de eigenaren
het Drikveltje
3 l.
1-2-3-4. de eigenaren
een Hooyvelt
10╜ l.

1-2-3-4. de eigenaren
een Hooyvelt
1-2-3-4. de eigenaren
een Wijveld
9 l.
1-2-3. de eigenaren
4. de gemeente
een Wey- of Hooyvelt 4 l.
1-2-3. de eigenaren
4. de gemeente

-

1-3-4. de eigenaren
2. de gemeente
- hof en aangelag met den akker agter het huis
21 l.
1. Rijnder van der Linden
2-3. de gemeente
4. Willem Jansen
den Eekelhof
1-3-4. de eigenaren
2. de gemeente
Hooy- en Weyland
1. de Loop
2-3 de eigenaren
4. de weg
1-2-3-4. de eigenaren
Hooy- en Weyland
1-2-3. de eigenaren
4. de gemeente
een Mastbos
2 l.
1-2-3-4. de eigenaren
een mastbos aan de Varrenhoff
1. Jan Stevens e.a.
2. weduwe Peeter Slaats

10 l.

15 l.

2 l.
5 l.

5 l.
20 l.

12 l.

3. kn Marten Berkers
4. weduwe Jan van den Eynden
land in de Loverbosch
3 l.
3. Jan Lintermans
4. Peter van Bussel
groes a.d. Ommelschen Bosch
6 l.
3. de Aa
4. de weg
En verder op alle zodanige - "heyen, moeren, wildernissen, beembden, broeken,
vroentens en inculte gronden" als er binnen Asten zijn liggende en waarvan het
grondrecht aan hen, als eigenaren van de oude grondheerlijkheid Asten is toehorende.
R 131

fol. 16

24-08-1803

Ook: R 153 - 24-8-1803.

Godefridus Sauve krijgt het jachtrecht op zijn gecultiveerde gronden t.w. op:
de Langenacker
3╜ l.
1. kn J. Bukkems
2. weduwe J. Broens
Cantersakker
2╜ l.
1-2. Francis Fransen
Logtenakker
1 l. 48 r.
1. kn Jan Bukkems en Willem van Dijk

-

den akker op de Logten
3 l.
1. Hendrik Verrijt
2. Willem van Dijk
groes 't Bergslinder 1╜ l.
1. weduwe Philips van Bussel
Fransmansveld
4╜ l.
1. kn Pieter Lomans
2. Jan van Bussel
Jan Muldersdries
1. de Pastorye
2. de straat
land int Bergsland 2╜ l.
1-2. de straat
groes in 't Rood
3 l.
1. Jan van den Heuvel en de straat
het kleyn Veltje
1╜ l.
1. Pieter Troyen
3. de straat
't bosch agter Busserdijk
9 l.
1. Peeter Royakkers en Willem Hoebergen
Deursenseakker
1╜ l.
1. Philips Joost van Heugten en
weduwe Mathijs Slaats
een dennebosch
21 l.
1. de gemeente
2. het Bottelsvelt
de Heesakker
2╝ l.
1. kn Jan Smits
en Andries Timmermans
de Rootsakker
?? l. 13 r.
1. Hendrik Neervens en
Hendrik P. Verrijt
groes in 't Rood
5 l.
1. L. van Hombracht en L. van Riet
land aan Kruyskensweg

R 131

fol. 18vo

24-08-1803

Hendrik van Helmond, op de Diesdonk, krijgt het jachtrecht op zijn gecultiveerde gronden - t.w. op de Diesdonk.
land en groes in de Heuf - 602 3 l. 46 r.
de Rijenacker - 604-605
5
l.
6 r.
Startjensakker - 609-610
6.l.
1 r.
land en groes in de Heykamp
614-619
20 l. 37 r.
groes - het Aangelag - 622-623 6 l. 1 r.
het Wijvelt - 3070-3071
9
l.
14 r.
het Hooyvelt - 3075
4 l. 32 r.
den Koelenbeemt - 3082
2
l.
30 r.
Voorstenakker - 3084
4 l. 4 r.
het Broekske - 3085
3 l. 5 r.
het Weyvelt - 3086-3087-3088
20 l. 6 r.
groes - de Gemene Beembden - 3109
6
l.
17 r.
groes - den Hoek neven de Aa - 3122 3 l. 43 r.

R 131

fol. 21

24-08-1803

Weduwe Goort van Bussel, op de Diesdonk, krijgt het jachtrecht op haar gecultiveerde gronden, op de Diesdonk.
de Diesdonk - 593-594-595-596-597-598
26 l. 38
r.
Straatjensakker - 608
2
l.
34 r.
het Wijvelt - 3064-3065
11 l. 36
r.
het Hooyveld - 3066-3067
5
l.
25 r.
den Hooykamp - 3068
4 l. 30 r.
de Kuylbeemt - 3080
3 l. 27 r.
den Hurk - 3095
2
l.
37 r.
Hurk - groes, hei - 3096
5
l.
21 r.
het voorste Veld - 3097-3098-3099
17 l.
Gemene Beembden - 3112
4
l.
30 r.
R 131

fol. 23

24-08-1803

De kinderen Joost Smits, op de Diesdonk, krijgen het jachtrecht op hun gecultiveerde gronden - op de Diesdonk.
land en groes bij 't huys - 536-537
538-539
16 l. 14 r.
land - de agterste akker - 533 4 l. 19 r.
groes - 't Aangelag - 540
met het
volgend perceel aaneen
groes - het Weyveld - 541-542
13 l. 3 r.
de Heyakker - 543
2 l. 3 r.
de Bergakker - 545
2 l. 22 r.
land - in de Vlinkert - 559
3 l. 14 r.
Voorsten akker - 566
2 l. 9 r.
land - de Voorsten Akker - 569 3 l. 21 r.
de Willigenakker - 570
2 l.
de Busakker - 577
7 l. 41 r.
de Venakker - 584
4 l. 16 r.
land neven de kn Smets - 591
2 l. 34 r.
de Rietbeembd - 2957
3 l. 48 r.
het Weyvelt - 2985
2 l. 29 r.
het Hooyveld over de Beek - 2987 2 l. 39 r.
Loopveltjes - 3009-3010
11 l. 38
r.
de Driehoek - 3019
1 l. 2 r.
het Nieuwveld - 3035
1 l. 26 r.
het Weyveld - 3037-3038-3039-3040
24 l. 13 r.
het Aa-veltje - 3045-3046
6
l.
20 r.
het Hooyveld - 3053
1 l. 40 r.
R 131

fol. 26

24-08-1803

Peeter Eysbouds, op de Diesdonk, krijgt het jachtrecht op zijn gecultiveerde
gronden - op de Diesdonk.
land en groes in 't Aangelag - 600-601
9
l.
22 r.
de Reyenakker - 606-607
8
l.
48 r.
Aartjensakker - 611-612-613
10 l. 21 r.
land en groes agter de Schuur

42 r.
40 r.

620-621
den Hooykamp - 3072
het Wijveld - 3073-3074

4 l. 17 r.

8

l.

7

l.

22 r.
32 r.
r.
R 131

het Hooyveld - 3076-3077

5

l.

den Koelenbeemt - 3080

3

l.

het voorste Weyveld - 3089
de Aa-startje - 3093
het Heyveld - 3094
fol. 28

24-08-1803

10 l. 23
3 l. 3 r.
6 l. 15 r.

Ook: R 153 - 24-8-1803

De erven Jan Welten, te Deurne, krijgen het jachtrecht op hun gecultiveerde
gronden - in de Steegen.
- groes, bos, hei - in de Steegen - 3407 tot 3418
80 l. 8 r.
1. Godefridus Sauve
2. de Aa
R 131

fol. 29

24-08-1803

Jan Joost Verberne, te Liessel, krijgt het jachtrecht op zijn gecultiveerde
gronden - op het Sand.
- hei en bos - in het Sand - 3520-3522
11 l. 39 h.
1. kn Joost van Heugten
2. Johannes Joseph Aarts
R 131

fol. 29vo

24-08-1803

Antony Timmermans krijgt het recht van jagen op zijn gecultiveerde gronden.
- het groot met het klein bos - in de Steegen
24 l.
1. Hendrik Verberne
2. Dirck Leenders
het Liervelt
2╜ l.
1. Dirck Leenders
2. kn Jan Joosten van Rest
het Kempke
1 l.
1. Andries Walraven
2. weduwe Willem van Dijk
het bos bij de Lijsdonk
10 l. 30
r.
1. Francis van Bussel
de Wolfsberg
3 l.
1. Piet van Gog
2. Cornelis van Bussel
Sneyerskamp - int Rood
2 l.
1. Jan Bluyssen
2. Jan Willem Coolen
het groot Veld
4 l.
1. weduwe Wilhelmus Bruynen
2. L. van Riet
het Vondervelt
3 l.
1. weduwe Goort Lomans
2. Jan Janse Verberne
Ostaden
3 l.
1. Jan Steevens
2. Arnoldus Berkers
R 131

fol. 31

24-08-1803

Andries Timmermans krijgt het jachtrecht op zijn gecultiveerde gronden.
het Rootsvelt
1. Hendrik P. Verrijt en

3 l.

-

R 151

Lambert Cornelis
den akker aan de Wegen
1. Hendrik P. Verrijt
2. God. Sauve
Pasakker
1. weduwe W. Bruynen
de straat
de Logtenakker
1. kn Joost Bukkems
en Francis Jansen
Logtenakker
3 cops.
1. Theodorus Sengers en
Jan Dirk Wilbers
Slootjesvelt
1. Hendrik Neerven
2. Philips Joost van Heugten
't veld int Rood
1. Antony Kievits en
Jan van Bussel
het Weyveld of Rootsebeembt
2 l.
1. Jan en Antony Timmermans
de Bergakker
1. Jan van den Heuvel en
Antony Timmermans
den Hoogendries
1. Jan van den Boogaart en
Pieter Klomp
akker aan Kruyskensweg
1. Hendrik Peter Verrijt en
Lambert Michielsen
het voorste Veldje
3 l.
1. Lambert Michielsen
Andries Timmermans

3 l.
5 l.
1╜ l.

4 l.
1 l.

3 l.
5 l.
╜ l.

29-08-1803

Verpachting van de jacht, te Asten - duur drie jaar - in vijf percelen.
1. Alle stegen, straten, broeken, pelen, vennen, moerassen, bleken, kuilen,
heien, bergen, alle verlaten gronden, beemden en bossen - en vervolgens
alles dat binnen de palen van Asten gelegen is en aan de gemeente toebehoord.
Pachter: Sengers
ƒ 6,-.
2. Van de Somerse-brug tot aan Heerings en vervolgens langs de Schutsboom tot
Francis Mennen en zo op Voort aan.
Pachter: Nouhuys
ƒ 10,-.
3. Van het tweede perceel over het Marktveld door de Stegensestraat tot aan het
Aa-hout in Rutbosch. Dus al wat na Ostappen en Bosch gelegen is.
Pachter: Adriaan van Dueren
ƒ 5,-.
4. Van de Somerse-brug langs de kleyne Aa tot aan de Stegensestraat.
Pachter: Jan J. Timmermans - ƒ 17,50
5. Boven de kleyne Aa - naar Heusden tot daar de vorige verpachte klamp scheidt.

Pachter: Luycas van Hugten
ƒ 7,-.
De percelen die uitgezonderd zijn staan in de voorwaarden vermeld.
R 131

fol. 33

10-09-1803

- Jan Joost Smets,
- Joost Joost Smets - en
- Peeter Smets.
Kinderen van wijlen Joost Smets - en Jenneke Jan Driessen, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen, gelegen op de Diesdonk.
1e lot: Jan Joost Smets
- land
de agterste Akker - 533
4
19 r.
- land
de voorste Akker - 566
2
49 r.
- de helft van
den Busakker - 577-578
geheel
7
41 r.
- 13 l. 39 r. van huis, hof en aangelag - 536- 537-538-539 16 l. 14 r.
- land
het Heytvelt - 591
2 l. 30 r.
- groes
den Rietbeembd - 2957
3
48 r.
- groes
het Weyvelt over de Beek - 2985 2 l. 49 r.
- groes
het Diesdonksveld - 3008
3
39 r.
- hooi- en weivelden - de Loopveltjes - 3009-3010
11 l. 38 r.
- groes
den Driehoek - 3019
1 l. 2 r.
- de helft van
het Weyvelt - 3037-3038-3039-3040
geheel 24 l.
r.
- groes
het Deylvelt - 3052
1 l. 40 r.
2e lot: Joost en Peter Joost Smets
- 2╜ l. van het oude huis aan den Diesdonk - 536-537-538-539
r.
- groes
- groes
- land
- land
- land
- land
- land
41 r.
- land
- groes
26 r.
- de helft van

l.
l.

l.
l.

13

geheel 16 l. 14

het Heytvelt over de Beek - 2987 2 l.
het Aangelag en weytveld - 540-542 13 l. 3 r.
de Heyakker - 543
2 l. 3 r.
den Bergakker - 545
2 l. 22 r.
de Meerkamp - 559
3 l. 14 r.
voorste- of Willigenakker - 570 5 l. 21 r.
den Busakker - 577-578
7
l.
de Venakker - 584
het Nieuwveltje - 3035

4 l. 16 r.

het Weijvelt - 3037-3038-3039-3040

r.
- groes
het Aa-veltje - 3045-3046
20 r.
- ƒ 100,- t.l.v. het Corpus van Asten.
Belast met: ƒ 1,-/jr. aan den Armen van Asten.
R 131

l.

fol. 37

10-09-1803

1

l.

geheel 24 l. 13
6

l.

1/2

Leendert van Riet geeft procuratie aan Pieter Mastenbroek, procureur, over het
quartier van Oosterwijk, te Oosterwijk, om namens hem - "in te vorderen, soodanige scheepen-, notarieele- of onderhandsche geloftens, obligatien en andere
voordelige pretensien als aan den comparant sijn op- en aangekomen" enz. enz.
R 131
fol. 38
10-09-1803
2/2
Mej. C. Mans, te Asten, geeft procuratie aan Pieter Mastenbroek, procureur, te
Oosterwijk, on namens haar in te vorderen - "soodanige scheepen- notarieele- of

onderhandsche geloftens, obligatien en andere voordelige pretensien als aan
haar, comparante, sijn op- en aangekomen".

R 131

fol. 39

12-09-1803

C.A. Schutter, te Asten, geeft procuratie aan J. Coster, notaris bij het Hof
van Holland, te 's Hage, om namens hem in te vorderen van Mevr. wijlen de Heer
C. Rootbeen, in leven sollicitair militair, als boedelhoudster van wijlen haar
man:
- een acceptatie van ƒ 700,-.
als wijlen haar man, op 1-8-1794, heeft aangenomen te betalen aan C.A. Schutter
(nu comparant).
R 32a

fol. 18

13-09-1803

Theodorus Sengers, Andries Timmermans en Adriaen van Dueren, als commissarissen, worden door het departementaal bestuur van Brabant benoemd tot - commissie
van toezicht over de opbrengst der buitengewone belasting van 2% op de bezittingen - enz. enz.
R 105

fol. 134

25-09-1803

Francyna van Gerwen verkoopt aan Jan Janse Timmermans:
- land
het Rood
1. Andries Timmermans
R 105

fol. 135

1╜ l.
Koopsom: ƒ 115,-.

02-10-1803

Jelis Jansen van Hugten is schuldig aan Francis Wilbert van Bussel:
- ƒ 100,- α 5%.
R 131

fol. 40

03-10-1803

1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Peeter Antony Martens en Martinus Bukkums
als voogden - d.d. 9-2-1801 - over de twee minderj. kn. van Joost Bukkems - en
Petronella Hendrik Martens m.n. Jan en Goverdina.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - in de Steegen
2╜ l.
den Bremberg
3 l.
de kleyne Hengst
3 cops.
het Keskes
3 cops.
den Hollander
2 l.
- land
a.d. Ommelsen weg
2 l.
den Bergakker
2 l.
- land
land aan het eynde van het Drieske
1 l.
- land
de vijf Copsaed
1╝ l.
- groes
het Hooyveld
2 l.
- groes
het Swartbroek
1 l.
- land
den akker bij 't Kaske
3 l.
- land
den akker op de Logten
3 l.
- groes
groes int Liender
1 l.
- groes
groes in de Steege
1╜ l.
- hof
╝ l.
- groes
Stegensvelt
3 l.
- land
de Berkeheg
1 l.
- land
de akker op de Logten
1 l.
- groes
Hekelaarshoek
1 l.
Roerende goederen
- drie melkkoeien, twee kalveren, een paard,

-

vier karren hooi, 20 vijm rogge, 3 vat rogge,
paardegetuig,
een kast, drie kisten, een kastje, een trog, een tafel, vijf stoelen,
twee bedden en toebehoren,
diverse ketels, potten pannen, kannen,
diverse roomteilen, roompotten, roomtobben,
divers tin,
divers aardewerk,
een paar schaatsen,
vuurgerei,
een spiegel, een scheermes,
divers tafelgerei,
divers klein landbouwgereedschap,
een hoogkar, een aardkar, een ploeg,
twee koperen weegschalen.
Schulden
- aan weduwe Goort Loomans
ƒ 200-00-00
- aan Jan Willem Coolen
ƒ 100
- aan Cicilia Peter Fransen
ƒ 65
- aan adriaan van Dueren
ƒ 93
- aan Mattijs Bukkums, te Venroy
ƒ 50
- aan Pieter Klomp
ƒ 11
- aan Hendrikus Coolen
ƒ 11
- aan Adriaan van Dueren
ƒ 29
- aan Andries Timmermans
ƒ 26
- de lands- en gemeentelasten
Staat te weten - dat het nα-kind van Joost Bukkums, uit het tweede huwelijk,
voor de helft gerechtigd is - ingevolge Costuyme Locaal.
R 131
fol. 46
03-10-1803 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Antony Verberne en Huybert Coolen, als
wettige voogden over Pieter, het minderj. kind van Joost Bukkums - en Catharina Peter Coolen, beiden overleden, in tweede huwelijk van Joost Bukkums.
Deze inventaris is identiek aan:
- R 131 - fol. 40 - 3-10-1803.
Dit kind komt "komt desselfs geregte aandeel toe" - ingevolge Costuyme Locaal.
R 32a

fol. 19

13-10-1803

Francis Coolen en Willem Pieter Koopmans, te Someren, zijn aangesteld als
voogden over Jan, minderj. zoon van wijlen Willem Wouter Lomans - en Cornelia
Janse van Vlierden.
R 131

fol. 51vo

30-10-1803

1/7

- Arnoldus Zeegers - en
- Dirk Thielen.
Zij verklaren ter requisitie van Theodorus Sengers, schout ciciel, dat zij, op
gisteren, 29 oct. 1803, o.v.v. de requirant wacht hebben gehouden, omtrent
de brug, over de Loop, tussen Asten en Ommel, komende uit de Swartbroeken en
"vlietende" naar het Ommelsche Broek, zijnde dezelfde brug waarvan in de brandbrief met adres aan de kinderen Antony Leenen, koopman, aan Voordeldonk, geschreven, mentie wordt gemaakt en alwaar 30 gulden mocht worden bezorgd.
Dat op die dag, 's morgens op 9 α 10 uur, over die brug is gekomen - Hendrik
Huybert Mennen, gaande naar Ommel.
Dat deze na de middag, tussen ΘΘn α twee uur weer teruggekomen is, gaande eerst
over de brug naar het Dorp "heen". Zettende zijn "rijssak" aldaar neer en -

"gaande of stappende over de sloot langs den dijk in het veld van de eerste
comparant, alwaar de jongens koeyen hoeden".
En sprekende of pratende met die jongens, een korte tijd, weer terugkomende en
gaande over de brug naar Ommel "heen". Latende zijn "rijssak" staan aan de
andere zijde.
Waarop de jongens tegen hem riepen: "Gij gaat verdoolt".
Zij comparanten hebben duidelijk gezien dat hij, Hendrik Huybert Mennen, op die
plaats, in de brandbrief omschreven "alwaar het gelt in een kuylken leggen
moest, gedeeltelijk gelegt was op sijn knien is nedergeseten en naar een weynig
vertoevens weder opgestaan sijnde also sijn weg na het Dorp heen op vervolgt
heeft.
Zij comparanten zijn toen terstond gegaan naar de brug ter plaatse waar het
geld neergelegd was - en hebben bevonden dat het kuiltje leeg was en het geld
weg.
Vervolgens zijn zij weg gegaan naar het Dorp om aan de schout daarvan kennis te
geven. Doch onderweg, aan de Keskensboom waarvan in de brandbrief sprake is
"hebben vinden sitten" Hendrik H. Mennen, hebbende - "een buyltje in de hand
en eenige stukken van gespen" zoals, zij comparanten vermenen.
Zij verklaren e.e.a. onder eede.
R 131
fol. 53vo
30-10-1803 2/7
Allegonda Anthony Leenen, j.d., op Voordeldonk, verklaart ter requisitie van
Theodorus Sengers, schout civiel - dat zij in haar huis, op dinsdag, 25 oct.
l.l., n de middag, komende in de kleine kamer, naast de straat liggende, op de
vloer, onder het glasraam, dicht bij het "gootgat" hetwelk buiten op straat
uitkomt - en toen open was, een brief heeft gevonden met het opschrift - "Aan
de kinderen van Antony Leenen, koopman, aan Vordeldonk tot Asten". En zijnde
van de volgende inhoud:
"U moet mij besorgen 30 gulden aan de brug aan Ommel of tussen Ommel en Keskensboom tegen de Leen van die brug naast het Broek op de kant naast Ommel in
dat kuylken hetgene gij daar sult vinden vast teegen de brug aan omtrent een
vuyst groot daar moet gij 't met een buul instoppe en die toe binde met het
gelt instoppe en so gij dit bekent of kenbaar maakt aan Geestelijk of Werdelijk
of ymant of so gij het gelt niet brengt sal U huys in brant worden gesteeken.
Het is U met een eet geswore daerom maekt hier staat op. En indien gij het gelt
niet besorgt dat in stilte dat U huys sul in brand worde gestookt. Voldoet aan
dit versoek of het sal kwalijk afloopen of ik geeft U duyvel, lijf en siel.
Het is genoeg gewaarschouwt het gelt moet gij brengen op Simon en Judasdag, is
den 28 october 1803 en al ist dat gelt 3 of 4 weeken blijft liggen U moet het
maar laate ligge het sal in kort of lang wel eens gehalt worden. Maar hier geen
wagten houden of laaten houden of den duyvel sal U haalen want dan sweer ik U
een kwaat eynt".
Dat zij, comparante, de brief gelezen hebbende in de lessenaar heeft opgesloten
en dat haar broeder, Pieter, tegen den avond thuis kwam aan wie zij de brief
ter hand heeft gesteld.
Zij bevestigd e.e.a. onder eede.
R 131

fol. 54vo

30-10-1803

3/7

Pieter Leenen verklaart - dat hij op 25 oct. l.l., 's avonds thuiskomende, van
zijn zuster, Allegonda, bij hem inwonende, een brief ontvangen heeft - enz.
enz.
Dat hij, comparant, de brief gelezen hebbende heeft weggelegd tot de volgende
dag, wanneer zijn broeder, Hendrikus, thuis kwam "om raad" te houden, zoals hij
ook gedaan heeft.
Op donderdag, 27 oct. l.l., is Dirk, zijn broeder, gegaan naar de pastoor om
raad te vragen. Op welke tijd de schout, requirant in deze, absent was.

Dat hij, comparant, op die dag, tegen de avond, met de schout had "overleydt"
om op de bestemde plaats enig geld neer te leggen en daar door een of ander de
wacht te laten houden.
Doch v≤≤r het neerleggen, het geld een merkteken te geven, zoals gedaan is.
Dat hij, comparant, op vrijdag, 28 dito, zijnde St. Simon en Judasdag, onder
de laatste mis, 's voormiddags, in een papieren buil heeft gestoken - drie
franse kronen en een halve kroon met nog twee dubbeltjes - welke hele en halve
kronen tevoren door Wilhelmus Verberne "gemerkt" waren - "aan de linkersijde
van de kroon met een verkeerde C of dusdanig merk
beneffens van onder, boven
en van ter sijde de letter A, onder de laurieren met twe stippels of putten.
Hebbende alle drie der heele kroonen onder de lelien de letter A en de halve
kroon de letter P".
De buil is door hem, comparant, in het kuiltje bij de brug, zoals in de brief
omschreven, gelegd en dit toegedekt met een "roske of sootje".
Comparant is daarna over Ommel naar huis gegaan.
Willem Verberne bevestigd e.e.a.
En verklaren de comparanten te samen, dat bij het passeren dezes, de hen getoonde drie hele en halve kroon, dezelfde te zijn als de door tweede comparant
"gemerkte" en door de eerste comparant op de voors. plaats gelegd zijn.
R 131
fol. 56
30-10-1803
4/7
Gisteravond, ca. 10 uur, is voor ons, schepenen, "opgeleyt" Hendrik Huybert
Mennen, hij is t.o.v. ons "gevisiteert" op requistie van Theodorus Sengers,
schout civiel, en wij hebben gezien dat - "in sijn rocksak onder andere is
gevonden en daaruyt gehaalt, een buylte, waar in waren, drie fransche kroonen,
alle drie gemerkt door Wilhelmus Verberne (zoals verklaart en die deselve aan
den schout en Pieter Leenen, alhier, alsdoen betoont heeft)".
Volgt beschrijving van de aangebrachte merktekens.
In het builtje zijn nog bevonden - 4 dubbeltjes, een sesthalf en 46 duyten,
enige stuken van gespen en een briefje geschreven met de ons zeer welbekende
hand van Pieter Leenen - de navolgende inhoud:
"Ik heb U Ed. verstaan en om U Ed. uyt den nood te helpen heb ik mij afgeparst
van mijn nootdruft daarom bid en smeek ik om hier tog ten vollen mede kontent
te weesen en bedaart U gemoet van vraak te neemen.
Spreekt liever iemand met fatsoen. Wat kon het U helpen Uwen evenmensch te sien
dompelen. Stelt U vertrouwen liver op de almogende God die niemand in de nooden sal laaten. Ik twijfel dan geensints of U sult ten vollen consent sijn".
Staat te weten dat de halve kroon door Hendrik Mennen t.h.v. Lambert Michiels,
winkelier en herbergier, uitgegeven zijnde, door de schout is teruggehaald - en
aan ons vertoond is geworden.
R 131
fol. 59
08-11-1803 5/7
Johanna Sluyters - g.m. Lambert Michielse, verklaart - dat, op zaterdag,
29 oct. l.l., 's avonds of tegen de avond, in haar huis is gekomen Hendrik
Huybert Mennen "commandeerende" een glas jenever.
Hij heeft toen geruime tijd in haar huis gezeten en is eindelijk, na alvorens
een halve franse kroon aan haar te hebben gegeven, om daarmee te betalen "ook na alvorens met twee stukken grof gelt te hebben sitten speelen en tegens
den andere te klinken" weggegaan.
Doch dat zij, comparante, geen reflexie op de halve kroon geslagen heeft.
Zij bevestigd e.e.a. onder eede.
R 131
fol. 60
08-11-1803 6/7
- Helena Maria van de Mortel - g.m. Martinus Jansen,

- Maria Ceelen, j.d., wonende als dienstmeid bij Martinus Jansen - en
- Francyna Verlijsdonk - g.m. Hendrik van Exel.
Zij verklaren:
Francyna Verlijsdonk - dat zij, op woensdag, 26 oct. 1803, na de middag, gekomen t.h.v. Martinus Jansen, molenaar, broodbakker, hebergier, teneinde een
brood te kopen.
Dat toen ook gekomen is Hendrik Huybert Mennen welke een glas jenever heeft
"gecordonneert" hetwelk hem door Maria Ceelen, dienstmeid van Martinus is gegeven - en welk glas jenever hij, Hendrik Mennen, aan haar, comparante "een en
andermaal heeft toegebragt" en dat zij toen naar huis is gegaan.
Maria Ceelen - dat op voormelde dag t.h.v. Martinus Janse, haar baas, is gekomen, Hendrik Huybert Mennen, vragende o.m. om een glas jenever - "hetwelk hij
de huisvrouw van Hendrik van Exel een en andermaal hadde "toegebragt"
Hebbende hij, Hendrik Mennen, na alvorens het eerste glas jenever uitgedronken
te hebben "hetselve nog tot drie rijsen opnieuws geordonneert" en ook van haar
ontvangen.
Dat Hendrik Mennen toe is weggegaan, na aan hen gezegd te hebben dat hij vrijdag of zaterdag veel dacht te verdienen dan zou komen betalen.
Helena Maria van de Mortel en Maria Ceelen - dat, op zaterdag, 29 dito, na de
middag, tussen 3 en 4 uur, bij hen gekomen is, Hendrik Mennen "commandeerende"
een half pintje bier en hebbende een "buyltje" met geld. Zeggende dat hij een
goede dag had gehad, dat hij veel verdient had - en vallende uit de "buyl" enig
geld en stukken van gespen. Zij hebben onder het geld duidelijk een franse
kroon gezien. Niet wetende of er meer kronen waren.
Allen bevestigen onder eede.
R 131
fol. 61vo
08-11-1803 7/7
Wij, leden en secretaris van het gemeentebestuur van Asten, verklaren dat ons
het handschrift van Hendrik Huybert Mennen zeer wel bekend is - en dat wij dit,
na vergelijking met de brandbrief aan de kinderen Antony Leenen - deze brandbrief houden en erkennen als geschreven zijnde door Hendrik Huybert Mennen.
R 131

fol. 57vo

31-10-1803

Theodorus Johannes Sengers, schout civiel, in het "schoutampt" Asten, geeft in
huur aan Franciscus Antonie Francen, als geassumeerde voogd over de gezamelijke
minderj. kinderen van de eerst gemelde comparant.
- huis, schuur, stal, met de annexe gebouwen, hoven en erven, land en groes
zoals door de verhuurder wordt bezeten en bewoont.
Huurtermijn: 6 jaar - ingang 1-11-1803.
Huursom: I.p.v. geld - zullen zij betalen aan de verhuurder en zijn vrouw
"een zeekere gedeelte van voors. huysinge ter inwooning tenminste
twee α drie behoorlijke kamers overgeeven en inruymen met en beneffens
de benodigde meubilen".
Alsmede hem, verhuurder en zijn vrouw, gedurende de huurtijd - "met
kar ofte paard verbrengen" onderhouden in kost, kleren etc. en daarenboven uitkeren - ƒ 350,-.
R 131

fol. 62

30-11-1803

1/2

Maria Janse Claus - weduwe Martinus Slaats verklaart af te zien en te renuntiδren van haar recht op de boedel met wijlen haar man bezeten.
Zowel van haar aandeel als dat van haar overleden man.
Zij doet deze rechten over aan haar kinderen - welke dan gehouden zijn haar
haar verdere leven te verzorgen in kost, drank, kleding en "reeding" etc.

R 131
fol. 63
30-11-1803 2/2
- Jan Martinus Slaats, te Vlierden,
- Christiaan van de Goor - g.m. Willemina Martinus Slaats, te Someren - en
- Wilbert Wilberts van Bussel - g.m. Maria Martinus Slaats.
Kinderen van wijlen Martinus Slaats - en Maria Jan Claus.
Zij verdelen, de op heden aan hen, bij acte van renuntiatie, aan hen toegekomen ouderlijke goederen.
1e lot: Martinus Slaats, te Vlierden
- ƒ 260,- te voldoen door het 3e lot.
2e lot: Christiaan van de Goor, te Someren
- ƒ 260,- te voldoen door het 3e lot.
3e lot: Wilbert Wilberts van Bussel
- huis, hof en aangelag, te Heusden
1 l.
- land
de Venakker
3 l.
- land
de Busakker
2 l.
- land
het Heytvelt
2 l.
- groes
het Lankvelt
2╜ l.
- groes
het Weyvelt
10 l.
- groes
het Bleykvelt
╜ l.
- land
de Busakker
2 l.
Verponding: ƒ 7-5-12/jr.
Bede
- ƒ 2-9-08/jr.
De ontvanger van dit lot zal zijn schoonmoeder, Maria Janse Claus, gedurende
haar verdere leven onderhouden in kost, drank etc.
Hij zal daarvoor ontvangen alle roerende goederen.
Hij zal uitkeren aan de condividenten 1 en 2 - ƒ 260,- elk.
R 131

fol. 66vo

03-12-1803

- Lambert Mutsaards - g.m. Peternel van Heugten,
- Peter Verrijt - g.m. Catharina van Heugten,
- Martyn van Heugten, j.d.,
- Johannes Manders - g.m. Jennemaria van Heugten.
Kinderen en erven van Jan van Heugten - en Maria van Heugten, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Lambert Mutsaards
- ƒ 250,- te voldoen door het 4e lot.
2e lot: Peter Verrijt
- ƒ 250,- te voldoen door het 4e lot.
3e lot: Martyn van Heugten
- ƒ 250,- te voldoen door het 4e lot.
4e lot: Johannis Manders
- huis, hof en aangelag - aan het Rinkveld - 1293
de Groesdries - 1295
- land/groes de Groenakkers met het Hooyveld
1323-1324-1325
r.
- groes
de Weeren - 3430
- groes
de Weere - 3449
17 r.
- groes
het Hooyveld - 3455-3456
30 r.
Dit lot zal uitkeren aan de loten 1 t/m 3 - elk ƒ 250,-.

4 l. 29 r.
17 r.
samen 12 l. 34
3 l.
1
l.
5

l.

R 105

fol. 137

28-12-1803

Geertruy Marten Vermeulen - weduwe Antony van den Boom verkoopt aan Peeter
Joost Kerkers:
- land
land in de Loverbosch
3 cops.
1. de koper
2. kn Jan Haasen
Koopsom: ƒ 30,-.

R 105

fol. 143

04-01-1804

1/2

Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan Godefridus SauvΘ
- groes
de Horst
1. Hendrik Verberne
2. weduwe Goort Lomans
- groes

het Wijvelt
1. de koper
Gereserveerd: 5 eikenbomen en 1 essenboom.

4 l.

Hij verkoopt aan Antony Timmermans:
- land
Grootenakker
1. Godefridus Sauve
2. de weg
4. zoals afgepaald is
- land

Jan Aartsakker
1. de weg
2. weduwe Mattijs P. Slaats
4. zoals afgepaald is

Hij verkoopt aan weduwe Goort Lomans:
- land
den Berg
1. de weg
2. Joost Hoebergen
Hij verkoopt aan Jan Steeven Jansen:
- land
land tussen de Weegen
1. Jan van den Heuvel
Hij verkoopt aan Louis van Humbracht:
- groes
het Drieske
2 l.
1. weduwe Goort Lomans
2. weduwe Mattijs Slaats
Met recht van "wegen" aan God. SauvΘ en weduwe G. Lomans.
R 105
fol. 147vo
04-01-1804 2/2
Louis van Humbracht verkoopt aan Hendrikus van de Vijf Eyck:
- groes
het Drieske
2 l.
1. weduwe Goort Lomans
2. weduwe Mattijs Slaats
Met recht van wegen. Zie vorige acte.

3 l.
Koopsom: ƒ 210,-.

Koopsom: ƒ 415,-.
3╜ l.

Koopsom: ƒ 150,-.
3 l.

Koopsom: ƒ 156,-.
3 l. 18 r.
Koopsom: ƒ 140,-.
3 cops.
Koopsom: ƒ 22,-.

Koopsom: ƒ 190,-.

Koopsom: ƒ 60,-.
Speciaal belast met ƒ 150,- t.l.v. de koper - d.d. 20-7-1799 - en waarmee dit
perceel en huis, hof en aangelag van de getransporteerde zal verbonden zijn en
blijven.

R 105

fol. 148vo

09-01-1804

Abraham van Nouhuys verkoopt aan Jan Laurens Jelisse:
- groes
het Slootjesvelt
1. Francis Coolen
2. kn Jan Slaats e.a.
- land

het Neutje
1 l. 33 r.
1. kn Antony Amijs
2. Arnoldus Berkers c.s.

- land

land tussen de Weegen
1. Jan van den Heuvel
2. Hendrikus Smits

R 105

fol. 151

11-01-1804

2 l. 33 r.
Koopsom: ƒ 56,-.

Koopsom: ƒ 73,-.
1╜ l.
Koopsom: ƒ 63,-.

1/2

- Francis Koolen en Willem Koopmans als voogden over Jan, zoon Willem Wouter
Loomans - en Cornelis Janse van Vlierden.
- Willem van den Eerenbeemt - g.m. Jennemaria Willem Wouter Loomans,
- Wouter Willem Loomans.
Zij verkopen aan Willem Wouter Loomans:
- het groot huis met de helft van het aangelag - 1292
Waarvan de andere helft met het klein huisje is verkocht.
- groes

de Nieuwe Erve - 1290

- groes

het Drieske - 1298

3 l. 46 r.
Koopsom: ƒ 152,-.
3 l.
Koopsom: ƒ 77,-.
1 l. 14 r.
Koopsom: ƒ 47,-.

Zij verkopen aan Geertruy Vermeulen - weduwe Antony van den Boom:
- het klein huisje met de helft van het aangelag - 1292
3 l. 46 r.
Waarvan de andere helft met het grote huis is verkocht.
Koopsom: ƒ 130,-.
Zij verkopen aan Jan Joost Kerkers:
- land
de Leysdonk - 1284
- groes
3 r.

den Betser - 3459-3460

5 l. 46 r.
Koopsom: ƒ 153,-.
5
l.
Koopsom: ƒ 267,-.

Zij verkopen aan Jennemaria Jan Thijsse van Dijk - weduwe Wilbert Coolen:
- land
het Huyske - 1289
4 l. 35 r.
Koopsom: ƒ 142,-.
Zij verkopen aan Geertruy Joost Andriessen - weduwe Peter Aart van Bussel:
- groes
het Broekvelt - 1321 2 l. 8 r.
Koopsom: ƒ 67,-.
Zij verkopen aan Goort, Jan, Anna en Hendrien, kn. Hendrik Coolen:
- land
het Rinkvelt - 1337 2 l. 24 r.
Koopsom: ƒ 150,-.

R 105
fol. 159
29-01-1804 2/2
Wouter Willem Loomans is schuldig aan zijn minderj. broeder, Jan Wouter Lomans:
- ƒ 125,- α 4%.
R 131

fol. 69vo

17-01-1804

Peeter van der Laak stelt zich borg voor de 40e en 80e penning die Abraham van
Nouhuys, als secretaris van Asten en Lierop, bij het passeren van transporten,
obligaties of andere acten, in die plaatsen gepasseert wordende zal ontvangen.
R 105

fol. 156

23-01-1804

Pieter Hendrik Verrijt verkoopt aan Adriaan Keysers:
- groes
het Beemtje
1 l.
1. kn Pieter Verrijt
2. de Kraaystarten
R 105

fol. 157

25-01-1804

Koopsom: ƒ 47,-.

1/3

- Hendrikus Francis Bruynen, kapelaan, te Eyndhoven - en
- Johannis Baptist Bruynen, pastoor, te Raamsdonk.
Als testamentaire executeuren van Wilhelmus Bruynen - en Allegonda van de
Cruys verkopen aan Willem Vermeulen:
- groes
aan het Laarbroek - 999
3
l.
48 r.
Koopsom: ƒ 400,-.
R 105
fol. 163vo
09-02-1804 2/3
- Hendrikus Francis Bruynen, kapelaan te Eyndhoven - en
- Johan Baptist Bruynen, pastoor, te Raamsdonk.
Als testamentaire executeuren van de nalatenschap van wijlen Wilhelmus Bruynen
-- en Alegonda van de Cruys verkopen aan Dirk A. Leenen:
- groes
het voorste Liendersvelt
4 l.
Koopsom: ƒ 490,-.
- groes
het agterste Liendersvelt
4 l.
Koopsom: ƒ 386,-.
Zij verkopen aan Christiaan Mechernich:
- land - nu hof
den Buytenhof - rondom in zijn heggen
Onbegrepen de maat.
1. Jan van Bussel
Koopsom: ƒ 205,-.
Zij verkopen aan Anthony Timmermans:
- groes
St. Jorisbeemt
1. Jan Ceelen
2. Jan Louwe
- land
11 r.
Zij verkopen aan Jan SauvΘ:
- groes

- land

2 l.

Koopsom: ƒ 104,-.
het Drieske of Lienderakker - 2472
1
l.
Koopsom: ƒ 102,-.
St. Jorisbeemt
1. de koper
2. Ant. Timmermans
land op de Logten - 2523

2 l.
Koopsom: ƒ 157,-.
2
l.

Koopsom: ƒ 121,-.
Zij verkopen aan Gerrit Bakens:
- eertijds een huisplaats - in den Heemel - 1646
Zij verkopen aan Francis Jan Peeter van Bussel:
- groes
het Steegensvelt - 3793
35 r.
- land
7 r.

de Pas - 2506

1

l.

Koopsom: ƒ 140,-.
1
l.
Koopsom: ƒ 93,-.

Zij verkopen aan Lambert Michielsen:
- groes
het Aavelt - 4364
Belast met: ƒ 1-0-14/jr. aan het Boek van Asten.
Zij verkopen aan A. van Nouhuys:
- land
Moolenakker - 2566-2567
20 r.
- groes
10 r.

1 l. 8 r.
Koopsom: ƒ 80,-.

de Kolk

3 l. 5 r.
Koopsom: ƒ 284,-.
5

l.

Koopsom: ƒ 173,-.
3
l.
Koopsom: ƒ 229,-.

Zij verkopen aan Pieter Klomp:
- land
land agter de kom - of land aan de Lijkweg
12 r.

3

l.

Koopsom: ƒ 136,-.

Zij verkopen aan Willem Vermeulen:
- groes
het Broekvelt - 3570
Zij verkopen aan Dirk van der Weerden:
- groes
het voorste Ven - 176
40 r.
Zij verkopen aan Hendrik Vinken:
- groes
den Dries a.d. Brandwagt - 742

4 l. 47 r.
Koopsom: ƒ 320,-.
2

l.

Koopsom: ƒ 176,-.
3 l. 12 r.
Koopsom: ƒ 83,-.

Zij verkopen aan Peeter van der Laak:
- groes
het Mortelke - eertijds een huisplaats
of hofke geweest.
10 r.
1. de koper
Koopsom: ƒ 8,-.
Zij verkopen aan Peeter Berkvens:
- land
den Hoekakker - 856
- land

Siskensakker - 854

Zij verkopen aan Peeter Royakkers:
- land
Venakker - 754
46 r.

2 l. 49 r.
Koopsom: ƒ 118,-.
1 l. 30 r.
Koopsom: ƒ 94,-.
1
Koopsom: ƒ 62,-.

l.

- land

Spitsenakker - 741

1 l. 46 r.
Koopsom: ƒ 70,-.

R 105
fol. 179
20-02-1804 3/3
Uit de nalatenschap van Wilhelmus Bruynen koopt Jan Willem Coolen:
- huis, stal, hof en aangelag
2 l.
v.v. de straat
v.a. Francis Fransen
3-4. de straat
Koopsom: ƒ 1600,-.
R 131

fol. 70

25-01-1804

1/2

Staat en inventaris - opgegegevn door Hendrik Elberse Wildeman, als executeur
testamentair van de nalatenschap van wijlen Agneta van Ravesteyn - testamentaire dispositie - d.d. 2-11-1801.
Uitstaande kapitalen
- ƒ 400,- α 4% t.l.v. de kinderen Peeter van Enneten, te Oirschot.
Deze som is reeds meer dan een jaar geleden opgezegd en de obligatiebrief
gekwiteerd aan de Heer Schouw, secretaris, te Oirschot.
Deze zou de ontvangen penningen, na Kerstmis j.l., overmaken. Tot op heden is
niets ontvangen.
- ƒ 125,- α 3╜% t.l.v. de kinderen Jan Slaats.
- ƒ 232-11-8 is aan contant geld in de boedel gebleven.
Roerende goederen
- een kastje, een glazenrek, drie tafels, acht stoelen, een leunstoel, een
lessenaar, een koffer, een houten scherm.
- een spinnewiel,
- vuurgerei,
- divers klein landbouwgereedschap,
- diverse ketels en potten
Enz. enz. - een grote inventaris - geen bijzondere dingen.
R 165
16-04-1804 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Agneta van Ravesteyn - overleden en
begraven, op 18-1-1804.
- een obligatie t.l.v. de kinderen Jan Slaats - d.d. 1-12-1773
ƒ
125,20e penning is ƒ 6-5-0.
R 131

fol. 75

25-01-1804

Jan Cornelis - en Josyna Zeegers, testeren.
- De langstlevende van hen beide blijft in het volle bezit der goederen.
- Na overlijden van de langstlevende van hen beide worden hun erfgenamen:
- De kinderen uit het eerste huwelijk van de comparant - met Antonetta Kuypers m.n. Anthony, Paulus en Helena. - en
- Het kind uit dit tweede huwelijk.
En compareerde mede - Anthony, Paulus en Helena Jan Cornelis - welke ter
voorkoming van disputen met hun vader, Jan Cornelissen - en stiefmoeder, Josyna Zeegers - zij stemmen toe om hun halve zuster, Anthonetta, hoofdsgewijze met
hen te laten delen.
R 105

fol. 138

30-01-1804

1/4

Theodorus Johannes Sengers is schuldig aan Jansen en Smits, kooplieden, te
Eindhoven - ƒ 700,- α 5%.
Gecasseert - zonder datum.
R 105
fol. 139vo
29-01-1804 2/4
Theodorus J. Sengers is schuldig aan Pieter Losecaat, te Breda - ƒ 500,- α 4%.

R 106
fol. 6
05-05-1804 3/4
Theodorus J. Sengers is schuldig aan Philippus Franciscus de Verschuyl, Canonnicus Eclesia Cathedralis Leodiensis, te Maaseyk - ƒ 250,- α 5%.
T.w.: Louis d'or of 800 Franse kronen (10 L. d' or of 40 Franse kronen).
Borg: Maria Elisabeth Sengers, ongehuwd zuster van Theodorus J. Sengers.
R 106
fol. 12
28-05-1804 4/4
Theodorus Johannes Sengers, schout civiel, te Asten, is schuldig aan toonder
dezes - ƒ 1800,- (tegen Franse cronen α 59 st. Hollands of ander specie binnen
de stad van Venlo gangbaar)
Dit terzake van een schuldbrief van ƒ 1691-15-4 en contanten ƒ 8-4-12 dus
ƒ 1700,- α 5╝% is ƒ 89-5-0 en nog ƒ 10-15-0 om ƒ 1800,- te maken.
R 105

fol. 158

28-01-1804

Willem Vermeulen verkoopt aan Jan Janse Verberne:
- groes
Liendersvelt
1. kn Jan Bukkems
2. weduwe Willem van Dijk
R 131

fol. 77

2╝ l.

30-01-1804

Johannis Peeter Sleegers - en Hendrina Laurens Jelisse, bruid en bruidegom, maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij zullen beide alle goederen inbrengen die zij bezitten en verkrijgen.
- Indien de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit huwelijk
na te laten, v≤≤r de bruid - zal zij in het volle bezit blijven van zijn goederen.
Zij zal wel moeten uitreiken aan zijn naaste vrienden - ƒ 200,-.
- Indien de bruid komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te
laten - v≤≤r de bruidegom - "so sal, ingevolge Costuyme Locaal, de afdeyling
tussen hem, comparant, en de naaste erfgenamen van de comparante, als dan
plaats hebben en waarmede so een als ander volkomen genoegen sullen moeten
nemen".
R 32a

fol. 21

31-01-1804

Goort Slaats wordt, vermits het overlijden van Martinus Slaats, in diens plaats
aangesteld als voogd over de minderj. kinderen van wijlen Antonie Muyen - en
Jennemaria Plenders.
R 101

fol. 78vo

31-01-1804

Nicolaas Royakker, ziek, testeert.
- Aan Hendrik Royakkers, te Vlierden, zijn broeder - ƒ 25,-.
- Aan de kinderen van wijlen Goort Royakkers - ƒ 25,-.
- Zijn broeder, Peter Royakkers, bij wie hij woont, wordt zijn enige erfgenaam.
Naschrift: Niet gepasseert wegens de schielijke dood.
R 131

fol. 79vo

01-02-1804

Hendrikus Verrijt en Jan Peter Bouwmans stellen zich borg voor Leender Peter
Bouwmans - tot voldoening van 2% op de bezittingen.

R 131

fol. 80

04-02-1804

1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrik Neerven, laatst weduwnaar Jenneke
Philip van Hugten - t.b.v. zijn kind.
Hij wil hertrouwen met Margareta Amijs.
Roerende goederen
- een paard en het getuig, twee koeien,
- diverse tinnen borden en schotels,
- diverse schotels,
- twee spinnewielen,
- een hoogkar,
- een grote kast.
- Uit de boedel van wijlen zijn ouders heeft hij ontvangen - ƒ 450,- i.p.v.
vaste goederen.
Hiermede zijn de schulden betaald uit zijn huwlijk met wijlen Maria Timmer
mans.
- Nog heeft hij uit die nalatenschap ontvangen - ƒ 150,- "uit het gereed en de
oigst te velde".
R 131
fol. 82
04-02-1804 2/2
Hendrik Neervens, bruidegom - en Margareta Amijs, bruid, maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij hebben en verkrijgen.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) worden geboren zullen deze ΘΘn zijn met
de v≤≤r-kinderen.
- De langstlevende van hen beide zal in de boedel blijven zitten gedurende
zijn/haar leven - mocht hij/zij deze, naar verkiezing, willen verlaten, dan
zal de beloning, naar redelijkheid, worden uitgereikt.
Enz. enz.
R 165

07-02-1804

Taxatie van huis, stal en schuur, staan de bij de kom van het Dorp - en
op maandag, 30-1-j.l., 's avonds om 10 uur zijn afgebrand.
Eigenaar: weduwe en kn Willem van Dijk
Waarde: ƒ
Eigenaar: Anthony van Hoek
ƒ 200,Eigenaar: Pieter Vosch
ƒ
Eigenaar: Wilhelmus van Riet - deels afgebrand
ƒ
R 105

fol. 175vo

07-02-1804

welke
500,200,200,-

1/2

Ambrosius van Bree verkoopt aan G. H. Roosen:
- zijn aandeel in huis, hof en wortelvelt - zie 10-3-1804.
De woning is bouwvallig.
Koopsom: ƒ 52,- is vrij wonen gedurende zijn verdere leven en ƒ 15,- voor
kleren.
Belast met: ƒ 2-1-12/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere pacht met
Philip de Laat - samen ƒ 6-3-6.
R 105
fol. 160vo
10-03-1804 2/2
Jan Willem Coolen en Joost Hoebergen, als voogden over de minderj. kinderen van
wijlen Philip de Laat - en Josyna ......... verkopen aan Gerardus Hermanus Roosen:
- een half huis, hof en wortelvelt
╝ l.
v.v.-1. de straat
v.a. Ambrosius van Bree
2. Willem Reynders

Belast met: ƒ 4-1-10/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere pacht met
Ambrosius van Bree - samen ƒ 6-3-6.
Koopsom: ƒ 52,-.
R 105

fol. 176vo

10-02-1804

1/2

Jan Dirk Wilbers verkoopt aan Adriaan Keysers:
- groes
de Bleek
╜ l.
1. Geertruy van den Eerenbeemt
2. weduwe Willem Hoefnagels
Koopsom: ƒ 60,-.
R 106
fol. 3vo
19-04-1804 2/2
Jan Dirk Wilbers verkoopt aan Willem Jan Ceelen, in de Wolfsberg:
- groes
de Haaseldonk - 4332 2 l. 1 r.
Koopsom: ƒ 176,R 105

fol. 177vo

10-02-1804

1/3

Ook: R 153 - 25-1-1804.

Jacobus van de Goor verkoopt aan Jacobus Jansen:
- huis en hof
╜ l.
v.v. de straat
1. weduwe Joseph SauvΘ
2. Marcelis Koppens
Belast met: ƒ 200,- α 4% t.b.v. Jan Troeyen.
- ƒ 75,- α 4% aan A. van Nouhuys en Dirk Leenen.
Koopsom: ƒ 250,Lasten : ƒ 380,R 106
fol. 11
25-05-1804 2/3
Jan Troeyen, eigenaar van een rest-obligatie van ƒ 200,- t.l.v. Jacobus van
de Goor - d.d. 12-2-1802 - verkoopt aan Abraham van Nouhuys - ƒ 50,-.
Zodat hem rest - ƒ 150,- en het recht, zoals vermeld in de bij-acte, om het
huis, nu behorend aan Jacobus Jansen te aanvaarden.
R 106
fol. 29vo
15-11-1804 3/3
Jan Troeyen verkoopt aan Hendrik Janse Verberne - ƒ 50,- van een rest-obligatie
van ƒ 150,- t.l.v. Jacobus Jansen - d.d. 12-2-1802.
R 131
fol. 85vo
29-02-1804
Franciscus Josephus Martinus 'd Aumerie, Heer van Vlierden, thans op zijn bui
tenverblijf, de Hazeldonck, te Vlierden, hier present - welke verklaarde door
schout en schepenen van Veghel - d.d. 20-2-1804 - te zijn gemachtigd om als vader en voogd over zijn vier minderj. kinderen m.n.:
- Petronella Johanna Wilhelmina,
- Franciscus Johannes Josephus Martinus,
- Gideon Anthonius Balthazar - en
- Oosualdina - uit zijn huwelijk met Elisabeth Gualtherie - ingevolge testamentaire dispositie van wijlen P. de Jong - d.d. 25-3-1802 - uit handen van
diens erfgenamen heeft ontvangen - voor zijn vier kinderen, de aan hen gelegateerde van ƒ 4428-11-6 6/7.
Hij geeft procuratie aan aan zijn zoon, Gerrit Hendrik Dolleman, secretaris,
van Son en Breugel, te Son, om bij J. de Jong c.s., te Veghel, erfgenaam van
P. de Jong, de voormelde som te ontvangen.
De geconstitueerde kiest desnoods zijn "domicilium citandi et executandi"
t.h.v. weduwe Gerrebrants, te Veghel.
R 131
fol. 87
02-03-1804
Martinus van Deursen - en Geertruy Willems, zijn vrouw, zij ziek - "doordien
deerlijk is gebrand" testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.

De waarde der nalatenschap bedraagt - ƒ 700,-.
R 131
fol. 89vo
05-03-1804 1/2
Ook: R 33-52 - 5-3-1804.
Peeter Raadts, te Sevenum, constitueert Martinus van Dremmen, procureur, te
Someren, om namens hem een bedrag van 11 Franse kronen en 5 stuivers in te vorderen van Jacobus van de Goor - wegens een geleverd "slagbeest - in de week
v≤≤r Asten kermis l.l.
R 17
fol. 32
12-03-1804 2/2
Peeter Raadts, te Sevenum, aanlegger - contra - Jacobus van de Goor, gedaagde.
R 105

fol. 161

10-03-1804

Jan Willem Coolen verkoopt aan Dirk Antony Leenen:
- land
een wortelvelt of Bergske
1. de koper
R 33 - 52

12-03-1804

╝ l.
Koopsom: ƒ 100,-.

1/2

Aan het College,
Reynder Muyen - weduwnaar van Jenneke Haasen, waarbij vier minderj. kinderen.
Staande dit huwelijk heeft suppliant, op 11-2-1794, van A. van Nouhuys, opgenomen - ƒ 100,- α 4%.
Op 26-11-1804 is dit bedrag opgezegd wegens grote renteachterstand.
Indien hij, suppliant, niet voldoet aan de aflossing is hem aangezegd dat zijn
- huis en groesdries - publiek verkocht worden.
Dit tot groot nadeel van hem en zijn kinderen.
Hij verzoekt U om hem te permitteren dat hij zijn huis, hetwelk zeer bouwvallig is, met de hof en halve dries, publiek mag verkopen tot aflossing van het
voors. kapitaal en intrest.
Marge: 12-3-1804 - Toestemming wordt gegeven.
R 106
fol. 28vo
07-11-1804 2/2
Rijnder Muyen verkoopt aan:
- Jan en Huybert van der Laak,
- Geerit van Dijk - g.m. Isabella van der Laak,
- Peter Royakkers - weduwnaar Martyn van de Laak, namens zijn minderj. kn.
- een huis en hof - aan den Ommelschen Bosch
1 l.
1. de koper
Koopsom: ƒ 99,-.
R 105

fol. 162vo

14-03-1804

Dirk Antony Leenen verkoopt aan Anthony Timmermans:
- groes
het Smaelveltje - 3892
16 r.

0.

1

l.

bij nadere opgave 1 l. 15 r.
Koopsom: ƒ 110-10-

R 131

fol. 83vo

14-03-1804

Rudolph Christiaan Fredrick Lilly, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen - speciaal die van 28-3-1801 en 21-41804.
- Aan zijn dochter, Christiana Wilhelmina, bij hem inwonende - ƒ 200,-.
- Aan Johanna Margareta, zijn dochter, te Eyndhoven - ƒ 20,-.
- Staat te weten dat zijn dochters, Sebilla Catharina Elisabeth en Hendrika
Margareta Maria, bij hun trouwen ieder hebben gehad - ƒ 25,-. En dat Christiana Wilhelmina dus - ƒ 25, - uit de boedel moet trekken.
- Zijn enige erfgenamen worden - zijn dochters:
- Sebilla C. E.
- Hendrika M. M.
- Christina Wilhelmina.
- Omdat zijn zonen:
- Reynier Frederick - en
- Pieter Carel
hebben "gerenuntieert" en afgezien van de boedel - en
- Hermanus, waarvan men niet weet of hij dood of levend is - aan de comparant
ƒ 57,- schuldig is wegens kostgeld.
- Alsmede zijn dochter:
- Johanna Margareta, uit deze testamentaire dispositie uitgesloten zijn - is
het de wil van hem, testateur, dat zijn drie zonen en dochter worden voldaan
de legitieme portie "na scherpheid van regten" hierin competerende - dit met
korting van hetgeen zij aan de boedekl schuldig zijn.
- Testamentaire executeuren worden:
- Caspar Janse, predikant - en
- Hendrik Elberse Wildeman.
R 165

24-03-1804

1/3

Taxatie van de onroerende goederen van Cecilia Peter Fransen - overleden en
begraven - op 3-2-1804.
Waarde
- huis, hof en aangelag - in de Steegen
1╜ l.
ƒ 150-00-00
- land
den Dwersakker
2 l.
ƒ 5000-00
- land
Keskesakker
2 l.
ƒ 40-00-00
- land
de Kraaystart
4╜ l.
ƒ 11000-00
- land
de Kraaystart
1 l.
ƒ 2500-00
- land
de Vlaes
1 l.
ƒ 2000-00
- land
den Boetscholtakker 1 l.
ƒ 25-00-00
- groes
het groot Eeusel
5 l.
ƒ 15000-00
- groes
het Hooyvelt
3 l.
ƒ 10500-00
- groes
de Bleek
1╜ l.
ƒ 2500-00
- groes
de Vlaes
1╜ l.
ƒ 2500-00
- groes
het kleyn Eeusel
3 l.
ƒ 8000-00
ƒ 82500-00
De goederen zijn belast met:
- aan den Armen van Asten
ƒ 150-00-00
- aan het Gemene Land - de rentmeester der Geestelijke Goederen
ƒ .....

- aan het Huis van Asten
- ƒ 0-5-0/jr. aan de Kerk van Asten
13-12
06-04
20e penning is ƒ 31-00-06.

ƒ ......
ƒ
6-05-00

ƒ

ƒ 204ƒ 620-

R 106
fol. 1
12-04-1804 2/3
Geerit van den Eynden verkoopt aan Adriaan van Dueren:
- land
den Dwersakker
1. weduwe Jan Aart Seegers
Met recht van terugkoop binnen de drie eerste jaren.
Marge: gelost 31-12-1805.

2 l.
Koopsom: ƒ 50,-.

R 106
fol. 2
12-04-1804 3/3
Gerrit van den Eynden is door wijlen Cecilia Peter Fransen, + 3-2-1804, bij
testament - d.d. 15-7-1803 - tot haar enige erfgenaam benoemd - onder beding
om een gift of legaat te doen aan den Armen van Asten van ƒ 150,- α 4%.
R 165

24-03-1804

1/2

Taxatie van de onroerende goederen van Lambert Sauve - overleden en begraven op 21-2-1804.
aarde
- een kamer en hof
125,20e penning is ƒ 6-5-0.

W
ƒ

╝ l.

R 106
fol. 4vo
03-05-1804 2/2
- Jan SauvΘ,
- Hermanus Driessen - weduwnaar van wijlen Anneke Sauve - namens zijn minderj.
kinderen,
- Jan Kusters, allen te Asten.
- Lambert Kusters, te Lierop,
- Marten Zeegers, te Asten.
Allen erven van wijlen Lambert SauvΘ.
Zij verkopen aan Louis van Humbracht:
- een kamer of woning met den hof en het "mist" daarop liggende
1
cops.
v.a. de straat
1. de koper
2. de school
Koopsom: ƒ 160,-.
R 165

24-03-1804

1/2

Taxatie van de onroerende goederen Nicolaas Royakkers - overleden en begraven 3-2-1804.
Waarde
- land
de Grootenakker in den Ommelschen
Bosch - 694
2 l. 33 r. ƒ 60-00-00
de Venakker - 749
1 l. 16 r. ƒ 40-00-00
Jacobsdrieske
17 r. ƒ 1200-00
den Horsick
44 r. ƒ 30-00-00
de Kamp - 720-721
4 l. 43 r. ƒ 120-00-00
het Aangelag - 722-723
3 l. 17 r. ƒ 12000-00
het Matelke - 3307
18 r. ƒ 20-00-00
het Weyvelt met het Horstje
3322-3323
9 l. 7 r. ƒ 15000-00
den Ossenkamp - 3337 2 l. 22 r. ƒ 55-00-00
ƒ
607-00-00
Belast met: ƒ 0-12-0/jr. aan het Boek van Helmond - in kap. ƒ
2-03-12

604-16-04
Waarvan de helft van de overledene is geweest

ƒ
ƒ 302-08-02

20e penning is ƒ 15-2-8.
R
-

131
fol. 94
19-04-1804 2/2
Peeter Rooyakkers,
Hendrik Rooyakkers, te Vlierden,
Maria Francis Meulendijk - weduwe Goort Royakkers, te Deurne - namens haar
minderj. kinderen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Nicolaar Royakkers.
1e lot: Peeter Rooyakkers
Die de wederhelft der hierna te noemen goederen reeds bezit.
- de helft van
de Grootenakker - 694
geheel 2 l. 33 r.
- de helft van
de Venakker - 749
geheel 1 l. 16
- de helft van
Jacobsdries - 708
geheel
17
- de helft van
de Horsick - 710
geheel
44 r.
- de helft van
de Kamp - 721
geheel 4 l. 44 r.
- de helft van
het Aangelag - 722-723
geheel 3 l. 17 r.
met de daarop staande woning
- de helft van
het Mortelke - 3307
geheel
18
- de helft van
het Weyvelt met het Horstje
3322-3323
geheel 9 l. 7 r.
- de helft van
den Ossenkamp - 3337
geheel 2 l. 20
Het geheel is belast met: ƒ 0-1-12/jr. aan het Boek van Helmond.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan de ontvangers van de overige loten
elk ƒ 108-6-10 2/3.

r.
r.

r.

r.
-

2e lot: Hendrik Royakkers, te Vlierden
- ƒ 108-6-10 2/3e uit te keren door het 1e lot.
3e lot: Maria - weduwe Goort Royakkers, te Deurne
- ƒ 108-6-10 2/3e uit te keren door het 1e lot.
R 131

fol. 90

26-03-1804

Peeter Antony Martens, ziek - en Jennemaria Hendrik Martens, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
De waarde der nalatenschap is geen ƒ 1000,-.
R 105

fol. 108vo

29-03-1804

Jan, Jennemaria en Maria Hendrik Verlijsdonk zijn schuldig aan Aalbert van der
Weerden - ƒ 300,- α 3╜%.
R 131

fol. 91vo

03-04-1804

- Dirk Janse van Rest, te Heese,
- Jan Janse van Rest, te Maarheese,
- Joost Janse van Rest,
- Hendrik van Vosselen - g.m. Francyna Janse van Rest.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Dirk Janse van Rest
- ƒ 8,- uit te keren door het 4e lot.
2e lot: Jan Janse van Rest
- ƒ 8,- uit te keren door het 4e lot.

3e lot: Joost Janse van Rest
- land
de Vlinkert
1╜ l.
1. Dirk Linders
- een deel van een groesveld - het Hooyveld
geheel 1 l.
1. Hendrik Verberne
- ╝e deel van een groesveld - het Weyvelt geheel 1 l.
1. Jan van de Moosdijk
en het bos
4e lot: Hendrik van Vosselen
- een huis en een perceel hei - gekomen van de gemeente
- land
een dries of heiveld
1. de gemeente
- land
de Kamp
1. Hendrik Verberne
- land
Grootenakker
1. Geerit Verberne
- land
de Horsick
1. Hendrik P. Verrijt
- groes
het Hooyvelt
1. de Aa
- 3/4e deel van een groesveld - het Weyvelt
1. Jan van de Moosdijk
De ontvanger van dit lot zal alle "doodschulden" voldoen - en
ƒ 8,- uitkeren aan de ontvangers van het 1e en 2e lot.
R 131

fol. 97

7 l.
1 l.
╜ l.
╜ l.
3 cops.
1 l.
geheel 1 l.
daarenboven

21-04-1804

Willem Willem Loomans - en Maria Francis van Hugten, zijn vrouw, zij ziek,
testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
De waarde der nalatenschap is geen ƒ 1000,-.
R 131

fol. 98vo

23-04-1804

1/2

Mej. Rosetta Aleyda Rees - g.m. Hendrik van den Bosch, commies collecteur "der
Recherche" te Asten, als enige dochter van wijlen Mattheus Rees - en Hermina
van Aken, geeft procuratie aan haar man om namens haar, voor het gerecht te
Venlo, te transporteren aan J.L. Custers, te Venlo:
- een huis en tuin - in de Vleesstraat, nr. 816.
1. Raad- en landmeester Ruys
2. weduwe van Schaepen, oud burgemeester
van Ulft
Door comparantes moeder aan J.L. Custers verkocht voor ƒ 5600,-.
Met speciaal beding dat in de koop begrepen is:
- ƒ 3000,- en ƒ 1380,- welke op de verkochte goederen zouden blijven staan.
Enz. enz.
R 131
fol. 103
08-05-1804 2/2
Mej. Rozetta Aleida Rees, enige dochter van wijlen Mattheus Rees - en Hermina
van Aken - g.m. Hendrik van den Bosch, commies collecteur ter recherghe, alhier, geass. met Christiaan Michernich, als haar geassumeerde momboir.
Zij geven procuratie aan Hendrik van den Bosch, om met comparantes moeder, te
transporteren, haar aandeel in:
- een huis en erve - op de Vleeschstraat, nr. 810, te Venlo.

R 131

fol. 100vo

27-04-1804

Joost Jan Elias, ziek, eerder weduwnaar Catharina van Hugten - en Josyna Thomas
Hendriks - weduwe Wouter Sanders, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
Indien de eerste comparant v≤≤r de tweede comparante komt te overlijden zal
deze in de boedel blijven zitten en de kinderen naar haar vermogen opvoeden.
Zij zal erfgenaam zijn van zijn goederen m.u.v. - de legitieme portie aan
zijn kinderen.
Indien de comparante komt te overlijden v≤≤r de comparant dan zullen haar
goederen gaan naar de comparant en nα diens overlijden aan zijn kinderen uit het huwelijk met Catharina van Hugten.
De waarde der nalatenschap is minder dan - ƒ 500,-.
R 33 - 52
9-1804.

30-04-1804

1/5

Ook: R 131 - fol. 109vo - 15-

Willem Jan van den Boomen, aanlegger - namens deze: van Schayk, procureur.
- contra
Theodorus Johannes Sengers, schout civiel, gedaagde.
Getuigen: Dirk Leenen, 40 jaar, schepen,
- Wilhelmus Verberne, 33 jaar, armmeester,
- Hendrik Althuysen, 68 jaar, schutter.
o.a.:
Aan de eerste twee getuigen te vragen:
- Of zij present waren, 's avonds, 10 mei 1803, om 10 of 11 uur, omtrent het
Marktvelt.
Ja.
- Of daar langs gekomen is, op weg naar huis, Willem Jan van den Boomen, geboren alhier.
Zij zeggen: "Als deze toen gepasseert is, hem niet gekent te hebben".
- Of dezelfde van den Boomen iets misdreef of aan iemand iets misdeed.
Zij zeggen dat door de schout, tegen den persoon, welke later W.J. van den
Boomen bleek te zijn, tot driemaal toe is geroepen - "Weerdaar" - waarop deze
persoon antwoordde - dat hij een knecht of dienstbode was.
Waarop de schout repliceerde: "Dat is niet voldoende. Ik moet weten wie gij
zijt". Waarop deze persoon weer riep: "Daar legt U niet aan gelegen".
- Of het niet waar is dat de schout bij van den Boomen gekomen, hem met zijn
arm pakkende en hm zo rukkende, leidde tot onder het Raadhuis en hem in een
kelder of gat bracht en dat toesloot - niettegenstaande dat van den Boomen
zich niet verweerde.
Zij hebben gezien dat van den Boomen onder het Raadhuis "in het Boterhuys"
is gebracht. En later, na de "ronde of pratrouille" gedaan te hebben, hebben
gezien dat van den Boomen in het turfhok zat, met nog een tweede persoon,
welke destijds bij Jan van Bussel, als dienstknecht woonde.
1e deponent heeft nog gezegd: "Dat het bedroefd was dat zij hun naam niet
wilden noemen, want dat zij dan naar huis hadden kunnen gaan.
Waarop geantwoordt is: "Dat zij niet naar huis gingen en daar bleven.

- Aan de derde deponent te vragen:
Of hij, op 11 mei 1803, om 9 uur, op het Raadhuis is geweest.
"Ja".
- Of hij, aldaar zijnde, gezien heeft dat Willem Jan van den Boomen in het
"keldergat, diefkelder of gevankenis" onder het Raadhuis opgesloten was, zonder stoek, bank, stro, bed en zonder eten of drinken.
Het opgesloten zitten wordt bevestigd. Hij weet echter niet of er eten en
drinken was of niet.
- Of hij toen hij de deur geopend heeft en Willem Jan van den Boomen is weggegaan.
Op order van de schout, heeft hij de deur geopend en er twee personen uitgelaten t.w. van den Boomen en nog een, welke bij Jan van Bussel woonde.
Zij zijn toen naar boven, naar het Raadhuis gegaan.
- Of de drie deponenten - van den Boomen kennen als een eerlijke en brave jongeman.
Zij verklaren van den Boomen niet verder te kennen.
Zij bevestigen e.e.a. onder eede.
R 33 - 52

30-04-1804

2/5

Ook: R 131 - fol. 131vo - 112-1804.
Volgt getuigenverhoor van:
A. - Adriaan van Dueren, 58 jaar, smid, lid van het gemeentebestuur,
B. - Andries Timmermans, 69 jaar, bierbrouwer, lid van het gemeentebestuur,
C. - Maria Tijssen - g.m. Andries Timmermans.
o.a. hieruit:
3. Of het, op 10 mei 1803, hier marktdag is geweest.
A-B-C. - Ja.
4. Of zij die dag ook gehoord hadden dat naar gewoonte veel vreemden en dronken lieden in het Dorp waren geweest en dat er in de namiddag van diezelfde
dag t.h.v. Jan van den Heuvel, herbergier, ruzie was geweest en iemand aan
zijn been gekwetst was geworden.
A-B. - Hebben dit wel horen zeggen.
C.
- Weet dit niet.
5. Of de eerste deponent, als schepen, op de avond van die dag - geassisteerd met Dirk Leenen, schepen, niet aan het huis van de tweede comparant
is gekomen en aan deze te kennen heeft gegeven dat het nodig was om in het
Dorp "patrouille" te lopen en om samen met hen naar de schout te gaan en
deze te verzoeken om met hen "de ronde" te doen.
De president heeft toegestemd doch is zelf niet meegegaan.
A-B. - Bevestigen e.e.a.
C.
- Zegt dat Adriaan van Dueren en Dirk Leenen, op die avond aan hun huis
gekomen zijn en dat zij naar de president gevraagd hebben. Zeggende dat
hij met hen mee moest gaan. Doch dat zij, deponente, voorgaf dat hij
niet mee kon gaan want dat hij naar bed en ook dronken was, hetgeen

echter onwaar was.
Zij hielden echter aan om hem te spreken - waarna zij eindelijk haar man
geroepen heeft.
6. Aan de eerste deponent te vragen - of hij met Dirk Leenen niet naar de
schout is gegaan om deze op te halen.
A.

- Ja.

7. Of Dirk Leenen toen, in substantie, aan de schout niet gezegd heeft - dat
een ronde moest gedaan worden en dat men moest zien het volk uit de herbergen te krijgen.
A.

- Zegt daar niet bij geweest te zijn.

8. Of hij toen t.h.v. de schout niet bevonden heeft Wilhelmus Verberne, Goort
Bakers en Wouter van Buul, die de wacht hadden.
A.
- Zegt deze lieden toen niet gezien te hebben vermits hij terstond naar
huis is gegaan.
9. Of de schout toen, in zijn kwaliteit, geassisteerd met Dirk Leenen en
voorn. personen de verzochte patrouille heeft gedaan.
A.
- Zegt de schout toen niet gezien te hebben en ook geen patrouille.
Zij bevestigen hun verklaringen onder eede.
R 33 - 56
ongedateerd 3/5
Deductie namens Th. J. Sengers:
In deze verdediging worden vrij veel rechtswerken en/of geleerden aangehaald betreffende de materie van injurie o.m. - het Romeins Wetboek,
- Pussendorf,
- Schumaker,
- Marius,
- Boekmer,
- prof. Voet,
- Wassenaar, pract.
Verder o.m.:
30. Gedaagde heeft in deze niets verricht, als alleen in kwaliteit als schout
civiel.
Hij heeft ook uitdrukkelijk aangeboden e.e.a. onder eede te willen bevestigen.
38. Dat, op 10 mei 1803, marktdag, als gewoonlijk, veel vreemdelingen en verscheidene dronken lieden in het dorp geweest zijn. 's Middags was er ruzie
geweest waarbij iemand aan zijn been gekwetst was geworden.
44. Om deze reden, waren de schepenen, Dirk Leenen en Adriaan van Duuren,
's avonds, naar president Andries Timmermans gegaan om met hem te overleggen om patrouille te laten lopen.
Ze zijn samen naar de schout gegaan, welke ook accoord was, doch dat hij
zelf niet meeging.
48. Vervolgens zijn Dirk Leenen, Wilhelmus Verberne en twee personen, die gewoonlijk opgeroepen werden, m.n. Goort Bakers en Wouter van Buul met de
gedaagde, in kwaliteit als schout civiel, 's avonds, tussen 10 en 11 uur,
de ronde gaan doen - inhoudende de herbergen, waar licht aan was, ingaande
en de lieden die daar binnen waren, verzoekende naar huis te gaan.
55. Het is dan geschiedt, dat op het Marktveld, niet ver van het Raadhuis, om-

trent de Waterpoel, een hen onbekende persoon liep, die door gedaagde werd
aangeroepen met: "Werda".
Hetwelk door aangeroepene werd beantwoord met te zeggen: "Ik ben dienstbode of knecht".
Enz. enz.
E.e.a. is geδscaleerd en gedaagde heeft de persoon opgeleidt naar het
Raadhuis. Waar tevoren al ΘΘn persoon naar toe was gebracht.
64. Na afloop van de patrouille zijn gedaagde en de overige personen, hiervoor
genoemd, naar het Raadhuis gegaan, om de gearresteerde te ontslaan.
Door Dirk Leenen is nog gezegd: "Het is bedroefd dat jullie niet zeggen
wilt wie gij zijt, dan konde naar huis gaan".
Zij hebben hierop teruggezegd: "Wij zitten hier heel wel. En dat ze daar
bleven".
Leenen heeft ze zelfs nog gevraagd om mee een glas bier te gaan drinken en
dan naar huis te gaan.
79. Men moet ook observeren dat gedaagde niet privΘ, maar in kwaliteit, niet
om eigen voordeel, maar ten nutte van de veiligheid van het algemeen werkzaam is geweest.
En dat als aanlegger zijn naam had genoemd hij toch ook niet gearresteerd
was geworden.
94. Het is toch algemeen gebruikelijk, dat als de politie onbekende personen
aanhoudt deze in gijzeling worden geplaatsttot het onderzoek te hunnentwege gedaan is.
Als dit allemaal, redelijkerwijze, niet meer kan dan is het "vlug" met de
politie in de Meyerije gedaan. En zal de officieren de handen gebonden
zijn.
105. De kelder - in het Raadhuis.
Zijnde een vertrek egaal met de vloer, welke hoger is dan de grond van het
naast gelegen Marktveld.
Van onder met een stenen vloer en van boven - een zolder op houten ribben.
De onderkant "geblaffoneert" hebbende aan het Marktveld een glasraam, zonder slot, ter grootte van ca. 15 vierkante Rijnlandsche voemten, doch
zijnde met een vaste ijzeren tralie voorzien.
Dus zeker niet "de akeligste kerker" zoals door eiser is "afgeschildert".
121. Aanlegger is niet opgesloten door gedaagde alleen, maar ex offico en met
goedkeuring van het gemeentebestuur.
Enz. enz.
R 33 - 52
02-09-1804 4/5
Deductie - namens aanlegger - 290 punten.
o.a.
1. Het is opmerkelijk dat er een zeker slag mensen, die ambtenaar geworden
zijn, de gedaante van hun leven veranderen.
8. Honores mutant mores" - "Staat verandert gelaat".
29. "Schoon men sou seggen, dat verkeerdelijk veele ampten bediend worden, alsof sij voor haaren bediender en de bediender niet voor de ampten zou zijn.
30. "En zoo denkt men dat het onsen schout ook wilde maaken".
31. "Immers omdat hij zoo koppig is, om sig schout civiel bij antwoord ten
deezen op te geeven.
Enz. enz. - zonder nieuwe gezichtspunten.
R 131
fol. 135vo
01-12-1804 5/5
- Dirk Leenen, schepen,
- Wilhelmus Verberne, armmeester,
- Goort Bakers - en
- Wouter van Buul.
Zij verklaren ter requisitie van Theodorus Joh. Sengers, schout - dat het, op

10 mei 1803, te Asten, marktdag is geweest en dat op die dag, als gewoonlijk,
veel vreemde en zo men zei, verscheidene dronken mensen in het Dorp geweest
zijn.
Er is in de namiddag ook ruzie geweest en iemand aan zijn been gekwetst geworden.
Dat hij, eerste comparant, om die reden met zijn mede-schepen, Adriaan van Duuren, is gegaan naar de president om deze te laten weten dat er in het Dorp een
patrouille gemaakt zou worden en hem verzocht om samen met hen naar de schout
te gaan om mede de ronde te doen.
De president heeft toegestemd in e.e.a. doch is zelf niet meegegaan.
Dat hij, eerste comparant, met Adriaan van Duuren van de president is gegaan
naar de schout en aan deze, in substantie, heeft gezegd - dat er een en ander
gedaan moest worden en dat men moest zien het volk uit de herbergen te krijgen.
"Edog dat hij, van Duuren, even te vooren na huys was gegaan".
Dat de tweede, derde en vierde comparanten bij de schout gekomen zijnde - "welke als nu beneffens den eerste comparant en also gesamentlijk verklaaren" - dat
zij ten einde die ronde te doen met de schout zich 's avonds van de 10e mei
1803, tussen 10 en 11 uur, op weg gegaan zijn. Zijnde de derde en vierde comparanten die 's avonds, als gewoonlijk, ter wacht gecommandeert en in de herbergen waar licht was, zijn binnengegaan. Zijnde de hospes en de lieden die in zodanige huizen woonachjig zijn door de schout verzocht en gemaand zijn om de
personen die daar aanwezig waren naar huis te laten gaan - omdat het na 10 uur
was.
Dat zij, comparanten, geassisteerd met de schout, gekomen zijn op het Marktveld, niet ver van het Raadhuis, zijnde het toen meer en meer donkerder geworden en omtrent de waterpoel hebben zij zien gaan "seeker persoon" hen onbekend.
Dat de schout tegen die persoon heeft geroepen "Werdaar" en dat deze persoon
daarop zei: "Ik ben een dienstbode of knecht".
Waarop de schout terugzei: "Dat is niet voldoende, ik moet weten wie gij
seydt".
Dat de persoon wederom aan de schout zei: "Daar legt Uw niet of om den blixem
niet aangelegen".
Dat de schout toen hierop die persoon "opgeleydt" heeft - naar een kamer in het
Raadhuis "zijnde een vertrek, egaal met de vloer dewelke hooger is als de grond
van het naast aangeleegen Marktveld en van onderen met een steene vloer, voorsien van booven met een solder op houte ribben van den onderkant geblaffoneerd.
Hebbende aan het Marktveld een glasraam sonder slot, ter groote van ca. vijftien vierkante Rijnlandsche voeten, welke op- en toegedaan kan worden. Dog
sijnde met een vaste eyser traalie voorsien" en hem daarin geplaatst.
Dat eerder door de comparanten nabij het Marktveld was gezien een ander persoon
tegen wie de schout tot driemaal toe geroepen heeft: "Werdaar". Doch zonder dat
die persoon reageerde. En dat deze toen door de schout naar de voors. kamer is
opgebracht.
Dat na het aflopen "der ronde of patrouille" de comparanten wederom gegaan zijn
naar het Raadhuis om te horen wie die gearresteerden waren en om hen dan dade
lijk te ontslaan. Dat toen door Dirk Leenen tegen de gearresteerden is gezegd:
"Het is bedroefd, dat gij niet zeggen wilt wie gij sijt, dan konde naar huys
gaan".
Doch dat daarop door deze niet anders is gezegd dan: "Wij zitten hier heel
wel". Zij bevestigen hun verklaringen onder eede.
R 131

fol. 102

30-04-1804

1/2

Gerardus Hermanus Roosen, vorster, neemt, namens Hermanus Driessen, collecteur
der landsverponding en koningsbede, 1802, in arrest:
- de vaste goederen van Johannis Francis Slaats - tot verhaal van
ƒ
511-2.
Staande op het quohier der verponding en bede in twee posten.

R 131
fol. 104
18-05-1804 2/2
Als voor.
- de vaste goederen van weduwe Hendrik van Helmond - ter somme van ƒ 16-19-4.
R 31

fol. 6

05-05-1804

1/2

Leendert Bots verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, schout, dat Jelis
Jan Aart Seegers, hedenmiddag, volgens zijn zoon, Antonie Bots, deze had gedreigd - "bijaldien hij nog meerder rus op of over het schoor kwame te leggen,
(leggende genoemde schoor over de Loop, tussen de erven van de weduwe Jan Aart
Seegers en waarover hij met de karre moeste vaaren) hij, Jelis, dan sijnen
voorn. soon er soude ter needer slaan".
Dat hij. Leendert, - "daarop is gaan sien en hebbende Jelis Jan Aart Seegers
ook aldaar gevonden met de riek in de hand. Waarop hij, comparant, tegen Jelis
seyde: Gij hebt mijnen jongen gedreygt te slaan. Slaat mij er dan in de plaats
ter needer".
Dat hij, Leendert, daarop een slag op het hoofd gekregen heeft, zonder dat hij
weet hoe of op welke wijze omdat hij terstond ter aarde gevallen is en buiten
kennis gelegen heeft.
R 31
fol. 6
07-05-1804 2/2
Marten Seegers verklaart - dat hij gisternamiddag in zijn veld, genaamd het
Weyvelt, zijn koeien hoedende was, alwaar Jelis Jan Aart Seegers eens kwam
"aanstoken".
"Dat daarop Leendert Bots van sijn huys gekomen sijnde teegen J.J.A. Seegers
geseyt heeft:
"Allon, blixems kind, trekt nu Uw mes".
Waarop Jelis antwoordde: "Ik heb geen mes".
"Allon, seyde Leendert Bots, sijn mes uyttrekkende, dan sneyde ik Uw een galg
over Uw bakkus of steek Uw overhoop".
Waarop, doordien Bots met het mes in de hand sterk toekwam, Jelis Jan Aart Seegers voorn. Leendert een slag heeft toegebracht.
Comparant weet echter niet waarmee, hij heeft Bots buiten kennis zien liggen
met het mes nog in de hand.
R 106

fol. 8vo

05-05-1804

Jan Janse Brunas verkoopt aan Jan Huybers van den Eynden:
- groes
het Cloostereynd - zijnde het Pettelaarsdrieske
3
cops.
1. weduwe Peter Jan Vreynsen
2. de koper
- land
Hoogenakker
3 cops.
1. weduwe Ant. van den Boom
2. weduwe P. J. Vreynsen
Belast met: ƒ 0-6-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.
Koopsom: ƒ 60,-.
R 106

fol. 9vo

08-05-1805

Jan Ansems van de Mortel, te Helmond, verkoopt aan Hendrik Sleegers:
- hooiland
te Ostappen
44 r.
Koopsom: ƒ 19,-.

R 31

fol. 8

11-05-1804

Godefridus Sauve, chirurgijn, verklaart, ter instantie van Martinus van Dremmen, schout, te Someren, en Anthony van Hanswijck, hoogschout van stad en Meyerij van 's Bosch.
Dat hij, ca. 14 jaar geleden, Reynier Peeter Rijnders, destijds inwoner van
Someren heeft verbonden aan een wonde in de "bekleedselen of uyterlijke deelen
van den buyk".
Deze wonde zou hem toegebracht zijn door Andries van de Ven.
R 106

fol. 14

28-05-1805

Christoffel Milter is schuldig aan Godefridus van Asten - ƒ 100,- α 5%.
R 106

fol. 15vo

04-06-1804

Francis Peter Vrijnsen is schuldig aan den Grooten of Gemeinen Armen van Asten:
- ƒ 150,- α 4%.
Borg: Willem Roymans, op den Agterbosch.
R 106

fol. 16vo

14-06-1804

1/2

- Geerit Janse van Dijk - en
- Peeter Adriaans - g.m. Jenneke Janse van Dijk.
Zij verkopen aan Francis Peter van Hugten:
- groes
de Vennen - 755
43 r.
- land
de Venakker - 755
- land
Looakker - 798
45 r.
- land
Looakker - 775
26 r.
- land/groes 809
3 l. 5 r.
- groes
groes a.d. Cluys - 823
33 r.
land en groes a.d. Cluys - 827
- groes
groes a.d. Cluys - 829
3 r.
- land
Meerakker - 847-848
- land
Stokakker - 852-853
- het groot en klein huis met perceel land - de Bergen en
Aangelag - 871
38 r.
Halsakker - 883
36 r.
- land/groes Nieuwe Erve - 957
3 l. 39 r.
- groes
Weyvelt - 3369-3370
10
- groes
de Mortel - 3537
13 r.
- groes
de Kolke - 3552
10 r.
- groes
groes agter de Schuur - 3574
- land
land den Oudenhof - 3591
44 r.
- groes
de Swartbroek - 3650
Belast met: ƒ 0-0-10/jr. aan het Boek van Asten.
- ƒ 0-1-14/jr. aan het Boek van Helmond.
R 106
fol. 19
04-07-1804 2/2
- Gerrit van Dijk - en
- Pieter Adriaans - g.m. Jenneke van Dijk.
Zij verkopen aan de kinderen Hendrik Berkers:
- land
den Dorperakker

2 l. 11 r.

3 l.

8 r.

1

l.

1

l.

1

l.

2

l.

1

l.

4

l.

1

l.

2

l.

2

l.

1

l.

5 l. 40 r.
5 l. 2 r.

l. 12 r.

47 r.
3 l.

8 r.

Koopsom: ƒ 2520,-.

1 l.

1. Dirk Loverbosch

Koopsom: ƒ 70,-.

R 106

fol. 19

27-06-1804

Anthony Meulenberg verkoopt aan Hendrik Althuys:
- een huisje, hof met een plakje land daarachter - staande in
het landboek in twee percelen
samen 3 cops.
v.v. de straat
1. den Armen
2. een straatje
v.a. kn Jan Slaats
Verponding: ƒ 0-8-8/jr.
Koopsom: ƒ 95,-.
R 33 - 52

30-06-1804 (jaar fictief)

Jan Haazen, aanlegger - contra - Bartel de Groot, te Geldrop, gedaagde.
Aanlegger heeft, op 16 december 1803, verkocht aan gedaagde - 80 pond wol α
20 stuiver/pond.
Langs minnelijke weg is geen betaling verkregen kunnen worden van deze - ƒ 80,Op 3 mei j.l. is een gerechtelijke dagvaarding gedaan.
R 106

fol. 21

12-07-1804

Francis Fransen verkoopt aan Hendrikus Koekhof, te Budel:
- zijn (1/20e) aandeel in een clamptiende - de Braselse - en "rijdende" jaarlijks tegen de Witveltse tiende.
Koopsom: ƒ 500,-.
Met recht van terugkoop gedurende de eerste 10 jaar.
R 106

fol. 22

21-07-1804

Peter Vriends, te Deurne, verkoopt aan Dirk van der Walle, te Deurne:
- groes
de Rondenbosch - te Asten
l.
1. de gemeente
2. de Aa
Koopsom: de lasten.
R 31

fol. 9

Dirk Thielen verklaart
ren is gaan zoeken werd.
Op donderdag, 19 juli,
dregd - "uyt een sloot

21-07-1804

4 α 5

1/2

- dat hij, op woensdagavond, 18 juli j.l., met zijn bueen kind van Pieter Wilbers, te Ommel, hetwelk vermist
tussen 3 en 4 uur 's morgens, heeft hij het kind opgeontrent de huysinge en aan den dries van Thomas Rovers".

R 31
fol. 10
02-08-1804 2/2
Michiel Aertnijs, med. doctor en Godefridus Sauve, chirurgijn, verklaren het
kind van Pieter Wilbers, te Ommel, te hebben gevisiteerd en bevonden - "dat,
na de borst geopend te hebben, de lugtader en de long met schuymende water was
opgeset en de vingeren toegetrokken".
Voor het overige waren er geen uiterlijke tekenen van letsel.
R 107b.

fol. 233vo

24-07-1804

Simon van Hapert, te Woensel, is schuldig aan Jacobus Johannes Godefridus Ernest, notaris, te Eyndhoven - ƒ 1000,- α 5%.
Borgen: Willem van den Boer, te Woensel,
- Jan Timmermans, te Asten. Schepenen Eindhoven.

R 131

fol. 105

03-08-1805

1/2

- Carel Anton Schutter - en
- Adolph August Schutter, beiden hier present.
Zij geven procuratie aan L. Beckers, te Venlo, om namens hen de nalatenschap
van wijlen hun broeder, Willeem Emanuel Schutter - d.d. 12-6-l.l. - te Venlo ab intestato - overleden, te ontvangen.
R 131
fol.
Barbara Wilhelmina
aan L. Beckers, te
Emanuel Schutter vaarden.

117
19-10-1804 2/2
van der Does - weduwe Schutter, te Asten, geeft procuratie
Venlo, om namens haar de nalatenschap van haar zoon, Willem
d.d. 12-6-1804 - ab intestato - te Venlo, overleden, te aan-

R 165

03-08-1804

Taxatie van de onroerende goederen van Maria van Heugten - overleden en begraven, op 15-5-1804.
1/8e deel in:
Waarde
- land/groes te Heusden - 1889-1890
8 l. 12 r.
ƒ 280,het Heytvelt en het huis
1902
1 l. 8 r. ƒ
300,het Heytvelt - 1903 2 l. 7 r. ƒ 70,het Heytveld - 1907
44 r. ƒ 30,1909
27 r. ƒ
20,Nieuwe Erve - 2204-220
7 l. 12 r. ƒ
345,het Broekveld - 4049 1 l. 35 r. ƒ 60,het Weyveld - 4063 5 l. 5 r. ƒ 104,het Hooyveld - 4067 4 l. 19 r. ƒ 140,den Reybeemt - 4125 2 l. 8 r.
ƒ
70,het Brandje - 4239 1 l. 40 r. ƒ 40,de Venakker - 1927 3 l. 10 r. ƒ 105,ƒ 1464,-

1/8e deel is

ƒ 183,20e penning is ƒ 9-3-0.
R 32a

fol. 22

23-08-1804

- Willem Jan Goossens, te Deurne,
- Nicolaas Doers, te Lierop - en
- Abraham van Nouhuys, alhier, zijn aangesteld als districts-gecommitteerden
van Asten.
R 106

fol. 23

24-08-1804

De gemeente Asten verkoopt aan Pieter Reynders:
- een huisje, hof en aangelag met de percelen land en groes in de Stegen - afkomstig van wijlen Marcelis Loomans.
- huisje, hof en aangelag - 3699
1 l. 19 r.
- land/groes 1177
1 l. 41 r.
- land
1219
1 l. 10 r.
- land
1526
1 l. 12 r.
- groes
3689
1 l. 2 r.
- groes
3713
2 l. 9 r.
- groes
3825
2 l. 2 r.
Verponding: ƒ 4-0-`2/jr.

4╜%.

Koopsom:

ƒ

430,-

waarvan

ƒ

215,-

α

R 131

fol. 106

01-09-1804

Staat en inventaris - opgemaakt door Helena Willem L. van Hugten - weduwe
ter Wilbert van Bussel - t.b.v. hun vijf kinderen.
Zij wil hertrouwen met Francis van de Meulendijk.
Vaste goederen
- huis, hof en aangelag - te Bussel
3 l.
- land
het Kattegat
- land
het Kattegat
- land/groes de Horst
7 l. 11 r.
- land
de Zaadhof
2 l. 20 r.
- land
het Heytvelt
25 r.
- land
het Heytvelt
12 r.
- land
het Heytvelt
13 r.
- hooiveld
den Rietbeemt
6 l. 29 r.
- weiveld
den Rietbeemt
- groes
het Peersvelt
38 r.
- land
het Kattegat
- land/groes de Horst
1 l.
- groes
het Paarsvelt

Pie-

3
3
2

l.

1

l.

1

l.

3
2

l.
l.

3╜ l.
2╜ l.

Al die goederen zijn wijlen haar man aangekomen bij deling - d.d. 9-4-1793 en transport - d.d. 3-12-1803.
Roerende goederen o.a.
- eeen hoge en een lage kar, ploeg en eg,
- divers klein landbouwgereedschap,
- vier melkbeesten, drie jonge beesten, een paard, een varken,
- twee bedden en hun toebehoren,
- vuurgerei,
- diverse ketels en potten, zowel koper als ijzer,
- divers bestek,
- divers aardewerk,
- een kast, zes stoelen, een tafel, een klok,
- 35 vijm rogge, 11 karren rogge, 25 vat boekweit.
Schulden
- aan Andries Timmermans
ƒ 250,- aan Wilbert van Bussel
ƒ 50,- aan Francis van Bussel
ƒ 50,- aan Jan Coolen
ƒ 50,- aan Mart Coolen
ƒ 50,- aan Philips Peters
ƒ 96,- aan weduwe W. van Heugten
ƒ 360,- aan Peter J. Smits
ƒ 80,50
- Adriaan van Dueren
ƒ 12,40
- aan Th. J. Sengers
ƒ
8,- aan Antonie Timmermans - wegens winkelwaren
ƒ 10,- aan Hendrik Tijssen
ƒ 35,- aan Aalbert van der Weerden
ƒ 18,- aan Joost van Bussel
ƒ 13,50
- Francis van de Meulendijk
ƒ 100,-.
R 31

fol. 10vo

l.
l.

10-09-1804

Margareta Robers, geδede vroedvrouw is, op 2 juni j.l., geroepen naar de woning van Johanna van den Eerenbeemt - weduwe Jacobus Meulenberg om haar in
"barensnood" behulpzaam te zijn.
Johanna wist niet wie de vader was van het onechte kind - "want dat sij dat
kindt tussen hier en Helmondt geraapt had".

R 106

fol. 26

15-09-1804

Anthony van Hoek is schuldig aan de gemeente Asten - ƒ 50,- α 4%.
Gelost: 26-5-1810.
R 106

fol. 26vo

15-09-1804

Pieter de Vosch is schuldig aan de gemeente Asten - ƒ 50,- α 4%.
R 131

fol. 114vo

24-09-1804

1/2

- Pieter van der Poel, te Bakel - en
- Pieter Klomp, alhier, stellen zich borg voor Antonius Kivits, Asten, als
pachter van een korenwindmolen, te Venray - conditie - d.d. 10-9-1804 - Venray.
R 106
fol. 31vo
27-11-1804 2/2
Anthonius Kivits verkoopt aan Anthony Timmermans:
- huis, schuur, stal, hof en vijver, rondom in zijn heggen en kerkmuur, met een
klein stukje aardappelveld buiten de hof gelegen
- groes
het Vondelvelt - in 't Rood
3 l. 12 r.
- land
tussen de Weegen
1
l.
24 r.
- land
den Berg
1╝ l.
Het aardappelveld was eertijds leenroerig aan het Leenhof van Asten.
Koopsom: ƒ 1675,-.
R 131

fol. 115vo

09-10-1804

Hendrikus Jacobus Appelboom, hier te Asten geruime tijd verbleven, ziek, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan zijn vrouw, Francisca Hofmans - met de legitieme portie aan hun
kinderen.
De waarde der nalatenschap is niet meer dan ƒ 2000,-.
R 131

fol. 118

20-10-1804

Staat en inventaris - opgemaakt door Arnoldus Gragtmans - weduwnaar Allegonda
Bloemers - t.b.v. zijn twee kinderen.
Hij wil hertrouwen met Johanna Goort Geeven.
Onroerende goederen
- een huiske en hof - in het Bergsland
╝ l.
Roerende goederen
- een kast, vier stoelen,
- een bed met toebehoren,
- een pot, een ketel, een theeketel,
- enig aardewerk,
- acht stuks bestek,
- 30 vat aardappels, enige manden wortels,
- vuurgerei, een lamp,
- eeen schop, een riek.
Schulden
- ƒ 50,- aan diverse personen.
- ƒ 120,- aan Bisschop, te 's Bosch.
- de lands- en dorpslasten.

R 106

fol. 27vo

30-10-1804

Catharina Mattijs Bruysten verkoopt aan Jan Haasen:
- huisje, hof en aangelag - te Ostaden
3 cops.
Belast met: ƒ 2-5-0/jr. aan den Armen van Asten.
R 131

fol. 119vo

Koopsom: ƒ 75,-.

10-11-1804

Staat en inventaris - opgemaakt door Martinus Andriessen - weduwnaar Petronella
W. van Bussel - t.b.v. hun drie kinderen.
Hij wil hertrouwen met Christina Michiel Groenen.
Vaste goederen
- huis, hof en aangelag - den Dijck
4 l.
- land
den Berg
2 l.
- land
de Camp
2╜ l.
- land
den Dijkerhoff
1 l.
- land
de Bijl
1 l.
- land
den Dijkeracker
2 l.
- land
voorste Busselacker
1 l.
- groes
Reppert
4 l.
- groes
het Heytvelt
1╜ l.
- groes
het Quartvelt
5 l.
- groes
den Hoogendries
2 l.
- groes
het Hooyveld
3 l.
- groes
de Vosselseacker
2 l.
- land
de Cranenacker
3 l.
- land
het Broekse
1 l.
- groes
de Cranenbeemt
2 l.
Roerende goederen o.a.
- een paard en getuig, vier melkbeesten, een kalf, een varken,
- een hoogkar, een aardkar, een ploeg, een eg,
- een "gaare tob met vlootje",
- een bed met toebehoren,
- een kastje, twee kisten, een tafel, zes stoelen,
- divers bestek,
- divers tin, schotels, potten,
- divers koper, ketels, potten,
- vuurgerei,
- divers aardewerk,
- 30 vat rogge, 6 karren hooi, 10 vijm stro.
R 131

fol. 133vo

10-11-1804

Staat en inventaris - opgemaakt door Willem Rijnders - weduwnaar Willemina
van Hooff - t.b.v. hun twee kinderen.
Hij wil hertrouwen met Annamaria van Hoorn.
Vaste goederen
- huis, hof en aangelag - aan den Dijck
3 l.
- land
de Camp
2 l.
Roerende goederen
- een kist, een trog, twee stoelen, een broodkastje,
- een melktob, drie "aarden" roomteilen,
- diverse ketels,
- vuurgerei,
- divers aardewerk,
- een bed met toebehoren,

- enig tin,
- 25 vat aardappelen,
- divers klein landbouwgereedschap.
R 131

fol. 124

13-11-1804

Francis Fransen geeft in huur aan Arnoldus van Hoof:
- een huis, met een streepje hof, gelegen tegen de hof van de erven Bruynen,
nu Jan W. Coolen, met de paardestal en schop tot het groot huis behorende.
- land
aan den Ommelse weg - 1124
2
3 r.
- groes
groes het voorste Velt - 2351
2 l. 18 r.
- land
Lochtakker - 2476
2 l. 44 r.
- land
Lochtakker - 2478
1 l. 46 r.
- land
Lochtakker - 2487
2 l. 15 r.
- groes
de Pas - 2493
1
37 r.
- land
Langen- of Hoogenakker 2514-2515-2516
12 l.
r.
- groes
het Stegensveld - 3790
3
5 r.
- groes
Linder- of Stegensveld - 3798
2 l. 17 r.
- groes
de Bleek - 3809
4
30 r.
- groes
Paulussevelt - 3899
4 l.
- groes
het Hooyvelt - 3930
1 l.
- land/groes Liendersekamp - 2459
4 l. 30 r.
- land
Loverboschacker - 1726
1
12╜ r.
- groes
St. Jorisbeembt - 3883
1
30 r.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huurprijs: ƒ 110,-/jr. + de lands- en dorpslasten.
- 2 vijm dakstro/jr.
Borgen: Willem van Hoof, te Mierlo,
- Jan van Hoof, te Mierlo.
R 32a

fol. 24

l.

l.
12
l.
l.

l.
l.

22-11-1804

Nicolaas Peeter van Eyck en Mattijs Verhoysen, beiden te Someren, worden aangesteld als voogden over de onm. kinderen van wijlen Antonie van Eyck - en Petronella Verhoysen, wonende alhier.
R 106

fol. 30vo

27-11-1804

Antony van de Goor verkoopt aan Dirk Leenen:
- land
de Wolsberg
1. de koper

R 32a

fol. 26

1 l. 28 r.
Koopsom: ƒ 136,-.

28-11-1804

- Anthony van der Laak, te Mierlo - en
- Peeter Royakkers, alhier - alsmede
- Jan Willem Coolen, alhier.
De twee eerste als bloedverwanten van Hendrina, dochter van wijlen Peter van
der Laak, welke niet in staat is haar persoon en goederen te beheren, zijn
aangesteld als voogden over haar.
De laatste is aangesteld tot deelvoogd.

R 33 - 52

29-11-1804

1/2

Gerard van de Mortel, aanlegger.
- contra
Jacobus van de Goor, gedaagde.
Betreft: Terugbetaling van een lening van ƒ 100,- α 4%.
Van deze lening is ƒ 65,- afgelost.
De resterende ƒ 35,- zijn tot nu toe, ondanks aangewende devoiren
niet terugontvangen.
R 33 - 52
ongedateerd 2/2
Gerard van de Mortel, aanlegger.
- tegen
Jacobus van de Goor, gedaagde.
Gedaagde is schuldig aan aanlegger ƒ 100,- α 4% - bij onderhandse acte.
Opzegging: 3 maanden.
Borg: Jan Troeyen - met een lening van ƒ 350,- t.l.v. Jacobus van de Goor.
Op 16-11-1804 is de "rente" opgezegd.
Gedaagde heeft daarop ƒ 65,- afgelost.
Het restant is tot nu toe niet ontvangen kunnen worden.
R 131

fol. 129vo

30-11-1804

Wilhelmus Geuns, te Nederweert, hier present, verklaart ter requisitie van
Otto Richelle, gerechtbode, te Uden, dat hij, comparant, op 19 febr. 1802,
in den avond, geweest is te Osch, van voornemen zijnde zijn reis voort te zetten - doch door de duisternis van dien avond zich geabuseert hebbende, waarom
hij, comparant, ca. 11 uur, kwam aan het huis van Hendrik van der Lee, te Osch,
alwaar hij aanklopte en binnengelaten werd, verzoekende om zijn pijp te mogen
aansteken, zeggende dat hij "verdoolt" was.
Hij heeft zich aan het vuur gezet - waar ook zat "een zeeker persoon" die hem
vroeg naar zijn kwaliteit en vanwaar hij kwam.
Hij heeft geantwoord - dat hij een "paardkoper" was, komende van Nederweert.
Daarop heeft hij aan die persoon gevraagd - wie hij was en wat hij deed.
Deze vertelde dat hij Jan Richelle was, gewezen schoolmeester, te Geffen,
geboren te Uden en dat hij in e.e.a. negotieerde.
De comparant heeft tot ΘΘn α twee uur in het huis verbleven en heeft daarna
zijn reis "vervordert".
Hij, comparant, heeft de volgende morgen, van lieden, welke van Den Dungen
kwamen, horen zeggen dat in die afgelopen nacht, aldaar, een diefstal gepleegd
was.
Hij bevestigd e.e.a. onder eede.
R 106

fol. 33vo

31-12-1804

Hendrik Dirk van Helmond verkoopt aan Hendrikus van de Mortel:
- land
in de Behelp - de akker agter de Schuur
5
cops.
- groes
het Hooyveltje
1
l.
2 r.
- groes
de Heyhorst
2 l.
Belast met: ƒ 1,-/jr. aan den Armen van Asten.
- 1/7e deel van ƒ 3-15-0/jr. aan het Gemene Land.
- 1/7e deel van ƒ 3-00-0/jr. aan het Gemene Land.
- 1/7e deel van 4 vat, 2 kop, 3 maatjes rogge/jr.
- 1/7e deel van 3 kop rogge/jr. aan de erven Losecaat c.s.
Koopsom: ƒ 125,-.

R 106

fol. 35

03-01-1805

Gerrit Aarts, te Deurne, verkoopt aan Johannis Meulendijk, te Vlierden:
- groes
de Vloet
2 l.
- groes
den Moolenbeemt
2╜ l.
Beide gestaan hebbende t.n.v. Wilbert en Catharina Neulendijks.
Koopsom: ƒ 60,-.
R 131

fol. 127

07-01-1805

1/3

- Gerrit van de Mortel, alhier - en
- Pieter van de Mortel, te Nederweert.
Zij verdelen hun goederen.
1e lot: Gerrit
- land
- land
20 r.
- land
20 r.
- land
33 r.
- land
- groes
47 r.
- land
- groes
28 r.
- groes
19 r.
- groes
3 r.
- groes
- groes
- groes
De ontvanger van dit lot zal

land in de Loverbosch - 1740
de korte Zeile - 2229

1 l.

1 r.

2

l.

de agterste Kamp - 2231

2

l.

de Waterstraat - 2237

2

l.

1

l.

de Werte - 4251

1

l.

het kleyn Hooyvelt - 4290

1

l.

de Wouterman - 2271
de Venne - 2303

2 l. 10 r.

de Heesakker - 2336
de Werte - 4249

1 l. 42 r.

de Hazeldonk - 4324
1 l. 33 r.
de Hazeldonk - 4333
4 l. 15 r.
het Eeusel - 4341
2 l. 49 r.
uitkeren aan het 2e lot - ƒ 500,-.

2e lot: Pieter
- ƒ 500,- te voldoen door het 1e lot.
R 17
fol. 43
29-04-1805 2/3
Gerard van de Mortel, aanlegger - contra - Jacobus van de Goor, gedaagde.
R 106
fol. 62
24-06-1805 3/3
Geerit van de Mortel verkoopt aan Jan Verheyen:
- groes
groes aan Voordeldonk
R 106

fol. 36

1 l.
Koopsom: ƒ 47,-.

09-01-1805

Elisabeth Zeegers - weduwe Willem Hoefnagels verkoopt aan Francis Coolen:
- groes
het Swartbroek
1 l.
Koopsom: ƒ 37,-.
R 106

fol. 37

02-02-1805

Hendrik Nijssen, te Meyl, verkoopt aan Bartel Nijssen:
- groes
de Schuurbeemt

5 l.
Koopsom: ƒ 50,-.

R 106
-

fol. 38

07-02-1805

Pieter Slaats, te Asten,
Willem Slaats, te Deurne,
Jan Slaats, te Nunen,
Marcelis van Gog - g.m. Willemyn Slaats, te Asten,
Dirk Goris - g.m. Maria Slaats, te Asten.

Zij verkopen aan Dirk Hendrik van Heugten:
- huis, hof en aangelag - te Heusden - 1871
1 l. 6 r.
- land
den Heykamp - 1852
3 l. 3 r.
- groes
het Busvelt - 4158
2 l. 6 r.
Belast met: ƒ 6-5-0/jr. in een meerdere rente aan het Huis van Asten.
- ƒ 1-0-0/jr. aan den Armen van Asten
Koopsom: ƒ 395,-.
Zij verkopen aan Goort Slaats:
- land
den Groenenakker
4 r.
Belast met: ƒ 0-13-10/jr. aan het Huis van Asten

- 1983

- land
44 r.

Heykamp - 1828

-

een hey- en weyveld - 4151

Zij verkopen aan Jan de Groot:
- land
Middelweg - 1846
1 r.
Zij verkopen aan Antonie Hoeben:
- land
den Heykamp - 1859
Zij verkopen aan Jan Peter Kanters:
- land
den Braakakker - 1956
47 r.
- groes

het Brantje - 4221

Zij verkopen aan Jan Daandel Coolen:
- de helft van
het Hooyvelt
geheel 4 l.
Zij verkopen aan Dirk Jan Coolen:
- de helft van
het Hooyvelt
geheel 4 l.
Zij verkopen aan Hendrik van den Eynden:
- land
de Horst - 4151
Zij verkopen aan weduwe Jan Mattijs van den Eynden:
- groes
het Busvelt - 4156
- groes

het Tooreveltje - 4218

1

l.

Koopsom: ƒ 60,-.
1
l.
Koopsom: ƒ 60,-.
4╜ l.
Koopsom: ƒ 130,-.
1

l.

Koospom: ƒ 130,-.
2 l. 32 r.
Koopsom: ƒ 152,-.
2

l.

Koopsom: ƒ 172,-.
1 l. 45 r.
Koopsom: ƒ 100,-.

Koopsom: ƒ 154,-.

Koopsom: ƒ 129,-.
2╜ l.
Koopsom: ƒ 75,-.
45 r.
Koopsom: ƒ 34,-.
44 r.
Koopsom: ƒ 31,-.

R 106

fol. 45vo

07-02-1805

Dirk Hendrik van Hugten verkoopt aan Andries Timmermans:
- een obligatie t.l.v. de gemeente Asten - ƒ 300,- α 4% - d.d. 10-5-1796.
R 106

fol. 46

15-02-1805

Johannes de Veth, te Deurne, verkoopt aan Geerit van Dijk:
- groes
in de Luttelhees
R 131

fol. 138vo

1╜ l.
Koopsom: ƒ 15,-.

16-02-1805

Peeter Driessen - en Jennemaria Goort van Bussel, zijn vrouw, testeren.
- Zij verklaren dit contract te maken t.b.v.:
- het kind van hem, Pieter Driessen - en Anneke Lintermans, wijlen zijn
eerste vrouw - en
- de twee kinderen, broer en zuster, uit dit huwelijk.
Er is overleg geweest met het v≤≤r-kind van de comparante m.n. Andries,
welke thans meerderj. is.
- De langstlevende van hen beide blijft in het volle bezit der goederen.
- Nα overlijden van de langstlevende van hen beide - zal alles, hoofdsgewijze,
gaan naar het v≤≤r-kind en de nα-kinderen.
Andries Peeter Driessen, welke ook compareerde, stemt met deze verdeling in.
R 131

fol. 140

17-02-1805 (fictief - ongedateerd)
Niet afgschreven acte.
Staat en inventaris - opgemaakt door Wilhelmus J. Verberne - weduwnaar Jennemaria Antony Leenen - t.b.v. hun kind.
Hij wil hertrouwen met Helena Adriaan van Dueren.
Vaste goederen
- huis, hof en aangelag - met nog een klein huiske, zijnde het hoekhuis in het Dorp
1 l.
- land
den Berg - in den Hemel
1
l.
19 r.
- land
den Moolenakker
4
l.
46 r.
- groes
het Busveltje
2
l.
24 r.
- groes
het groesveld in 't Root
10 l. 46
r.
Roerende goederen
- een huishorloge met kast,
- een lessenaar, een winkelbank met toebehoren, twee weegschalen,
- drie tafels, 22 stoelen,
- drie bedden met hun toebehoren,
- divers tin,
- 20 jeneverglaasjes,
- vier koffiepotten, een koffiemolen, een koffiekan,
- divers porcelein,
- een kachel met pijpen,
- diverse ketels, zowel koper als ijzer,
- divers smidsgereedschap
- een gouden ring, een gouden kruis.
R 106

fol. 47

26-02-1805

Jan Brunas geeft in belening aan Jan Willem Coolen:
- groes
het A-velt
1╜ l.
1. weduwe Antony van den Boomen
2. Joh. Manders

R 106

fol. 48

13-03-1805

1/7

Ook: R 152 - 13-3-1805.

Jan Neelis - g.m. Johanna Verberne, te Someren, verkoopt aan Jan van Heuvel:
- huis, hof en aangelag - in de Toorestraat
╜ l.
1. weduwe Mattijs P. Slaats
2. Philips Joost van Hugten
Koopsom: ƒ 270,-.
R 106
fol. 49
13-03-1805 2/7
Jan van den Heuvel verkoopt aan Pieter Verberne:
- land
den Berg
1 l.
v.v. de straat tegen Arn. v. Gerwen
1. de koper
2. Hendrien G. Geeven
Koopsom: ƒ 50,-.
R 106
fol. 50
13-03-1805 3/7
Ook: R 152 - 13-3-1805.
Pieter Verberne geeft in belening aan Jan van den Heuvel:
- groes
het voorste veltje in het Rood 2 l.
v.v. den Dijk
1. Andries Timmermans
2. Helena Loomans
Gelost: 26-2-1806
Beleensom: ƒ 100,.
R 106
fol. 51vo
16-03-1805 4/7
Jan Neelis - g.m. Johanna Verberne, te Someren, verkoopt aan Pieter Verberne:
- land
den Bankakker
1╜ l.
- land
den Kleiman
1╜ l.
- land
den hoogen Meulenakker
1 l.
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 20,-.
R 106
fol. 52vo
16-03-1805 5/7
Pieter Verberne verkoopt aan Adriaan van Dueren:
- land
de Meulenakker
1. A. van Nouhuys
R 106
fol. 58vo
09-05-1805 6/7
Hendrik Verberne verkoopt aan Jan van den Heuvel:
- een hofke - in de Toorestraat
╜ cops.
1. weduwe Goort Loomans
R 106
fol. 67
07-09-1805 7/7
Pieter Geerit Verberne verkoopt aan Hendrik Peeter Verrijt:
- land
de Kleyman
1╜ l.
1-3. de weg
4. Jacobus Hoefnagels
R 107b

fol. 236

1 l.
Koopsom: ƒ 24,-.

Koopsom: ƒ 30,-.

Koopsom: ƒ 25,-.

16-03-1805

Jan Timmermans, te Asten, is schuldig aan Johannes Antonius Nuyts, koopman,
te 's Bosch - ƒ 800,- α 5%.
Schepenen 's Bosch.

R 106

fol. 53vo

01-04-1805

Dirk Antony Leenen verkoopt aan Jan Sleegers:
- land
de Looverboschakker 3 cops.
1. weduwe Francis Kerkers
Belast met: ƒ 0-7-10/jr. in een meerdere rente aan het Boek van Asten.
Koopsom: ƒ 35,-.
R 106

fol. 54vo

10-05-1805

1/3

Jan Aalbert Verheyen is schuldig aan Hendrik Vinken - ƒ 400,- α 3% (wegens
lening - d.d. 6-11-1798).
R 17
fol. 47
01-07-1805 2/3
Ook: R 185 - 8-11-1805.
Pastor en kerkmeesters van de oude Roomsche Kerk, aanleggers.
- contra
Jan Aalbert Verheyen, gedaagde.
- fol. 54 - betaling van ƒ 388,- volgens schuldbekentenis - d.d. 5-1-1804.
R 33 - 52
01-07-1805 3/3
Pastor en kerkmeesters van de oude Roomsche Kerk, te Asten, aanleggers.
- contra
Jan Albert Verheyen, gedaagde.
Betreft: Terugbetaling van een lening - d.d. 5-1-1804 - ad. ƒ 385-17-0, zonder
intrest.
Het komt hen niet langer gelegen deze som uit te laten staan.
De lening was onderhands zonder opzegtermijn.
R 106

fol. 56

05-04-1805

Maria Hendrik Driessen - weduwe Goort Loomans verkoopt aan de kinderen Goort
van Bussel:
- groes
de Koelbeemt - aan de Diesdonk 1 l.
1. de koper
Koopsom: ƒ 66,-.
R 106

fol. 57

09-04-1805

- Jan Koonings, te Bennenbroek - en
- Helena van Rijt, te Heemstede.
Zij verkopen aan Jan van den Boogaart - g.m. Jennemaria van Rijt:
- huis, stal en hof
╜ l.
- land
de Heesakker
2╝ l.
- land
de Heesakker
1
l.
2 r.
- land
den akker in 't Bergsland
1 l.
- groes
groes in 't Rood
2 l.
- land
den Meg
3 cops.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 131
-

fol. 143

18-04-1805

Eysbout Hendrik Eysbouts,
Jan Hendrik Eysbouts,
Pieter Hendrik Eysboyts,
Willem Hendrik Eysbouts,
Dirk Hendrik Eysbouts,
Jan Joost Smits - g.m. Maria Hendrik Eysbouts.

Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot: Eysbout Hendrik Eysbouts
- huis en aangelag - in de Wolfsberg
- land
de Loverbosch
- land
het Bunstraatje
- land
de nieuwe Camp
- land
het Streepke
3 cops.
- land
Heylke Kampakkerke
- land
den Dungen
- land
het Kempke
- land
het Broeksken
- land
het H. Geestakkerke
- land
de nieuwe Kanp
- groes
het Busveltje
- groes
de Baltus
- schuur, schop en aangelag
3 l.
- groes
Haseldonkskampke
- groes
het Lindersvelt
- land
Langen- of Mutsenakker
13 r.
- groes
de Weerte
30 r.
- groes
Hooyvelt
37 r.

╜ l.

1╜ l.
╜ l.

1

l.
╜ l.
3 l.
3 cops.
1╜ l.

╜ l.

2 l.
3 l.
1╜ l.
╝ l.
l.
l.

1
2
2

l.

2

l.

2e lot: Jan Hendrik Eysbouts
- ƒ 500,-.
3e lot: Pieter Hendrik Eysbouts
- ƒ 850,- t.l.v. Marcelis van Bussel.
4e lot: Willem Hendrik Eysbouts
- ƒ 1000,- t.l.v. de gemeente - d.d. 30-6-1796.
5e lot: Dirk Hendrik Eysbouts
- huis, hof en drieske - te Heusden
- land
de voorsten Akker
- land
de Campakker
- land
Dirk driessen
- land
de Langenakker
3 cops.
- groes
het voorste Velt
- groes
de Schilmeer
- groes
het Busveltje
- groes
de agterste Wey
- groes
de voorste Goortjeswey
- groes
aan 't Aangelag
of 1╝ l. ??
- land
den Heycamp
- land
land in de Akkers
- groes
het Lankvelt
- groes
het voorste Meuleschouwveltje
- land
Nieuwe Erve
- lands
Nieuwe Erve
Belast met: ƒ 4-13-6/jr. in een meerdere rente van ƒ 18,-/jr.
6e lot: Jan Joost Smits
- ƒ 500,-.

3╝ l.

3 cops.

2╜ l.
1╜ l.
2
3
2

l.
l.
l. 30 r.

3 l.
1╝ l.
1
2
2
1╜
2╜
1╜
of

l.
l.
l.
l.
l.

7

l.

╝

R 32a

fol. 28

29-04-1805

Jan Janse Sauve den ouden wordt i.p.v. de overledene Peeter van der Laak aangesteld tot schepen.
R 32a

fol. 30

29-04-1805

Willem Willem van Dijck wordt aangesteld i.p.v. Francis Fransen als gecommitteerde.
R 131

fol. 151

02-05-1805

Gerardus Hermanus Roosen, voster, deurwaarder, neemt, namens Hermanus Driessen,
collecteur der landsverponding en koningsbede, 18-3, in arrest:
- de vaste goederen van Johannis Francis Slaats - tot verhaal van
ƒ
511-2.
Idem - fol. 152 - 31-5-1805.
- de vaste goederen van Pieter Troeyen - tot verhaal van
ƒ 7-00-4.
R 131

fol. 148

04-05-1805

1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Nicolaas van Stiphout - weduwnaar Johanna
van Heesbergen - t.b.v. hun drie kinderen.
Hij wil hertrouwen met Hendrina Jan van Bree - weduwe Martinus van Heugten.
Vaste goederen
- huis, hof en aangelag - in 't Dorp
1 l.
1. Dirk Leenen
2. kn Jan Slaats
Roerende goederen
- een kist, een stoel,
- een lepel,
- twee bedden met toebehoren, een paar bedgordijnen,
- een kleine koperen waag met schaaltjes.
R 131
fol. 150
04-05-1805
2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrina Jan van Bree - weduwe Martinus
van Heugten - t.b.v. hun twee kinderen.
Zij wil hertrouwen met Nicolaas van Stiphout - weduwnaar Johanna van Heesbergen.
Onroerende goederen
- 3/4e deel van een huis en hof - in het Bergsland
╜ l.
- 3/4e deel van een akker
4 l.
waarin de v≤≤r- en nα-kinderen met de inventarisante ieder voor hun aandeel
gerechtigd zijn en het overig ╝e deel aan weduwe Arnoldus Muyen toekomt.
Roerende goederen
- een kist, een kastje, drie stoelen, een tafel,
- vuurgerei,
- een bed met toebehoren,
- een pot, een pan, een ketel.
R 33 - 52

15-05-1805

1/10

Bij de aanzegging om voor het gerecht te verschijnen was Jan Janse Verberne
"absent" en is dit doorgegeven aan zijn dochter Willemina.

R 33 - 52

10-06-1805 2/10
Extractum ex registra baptizatorum Romao Catholica
Communitatis de Asten in quo habitur ut signitur.
Anno millisimo octingentesima quintodie nona mensis Magi-Baptizata est Joanna
filia illegitima Joanna Maria Henrici Roymans et ut mater in partu obstitrici
declaravit Joannis Joannis Verberne - succeptores: Arnoldus Petri Aerts et
Maria Petri Peters.
Concordat cum suo originali quod attestor Gaspar van Maasackers - sacell.
Ex speciale commissione eed.
Domi W. van Asten - pastoris.
R 31
fol. 11
11-06-1805 3/10
Ook: R 33 - 52 - 11-6-1805.
Margareta Robers, vroedvrouw, is op 8 mei l.l., geroepen t.h.v. Arnoldus Peter
Aarts, aan het Laarbroek, waar zich bevond Johanna Maria, dr. wijlen Hendrik
Roymans - welke in het afgelopen jaar als dienstmeid gewoond heeft bij Jan Janse Verberne - zijnde nu in "barensnoot".
Zij heeft Johanna Maria Roymans verlost "na alvoors haar afgevraagt te hebben
wie vader van dat onechte kind was".
Zij heeft tot antwoord gekregen dat Jan Janse Verbernen de vader was en dat
"zij nooyt met een ander te doen hadde gehad".
R 33 - 52
01-08-1805 4/10
Jennemaria Hendrik Roymans heeft enige tijd "een zeer gemeenzame ommegang gehouden" met Johannes Verberne - enz.
Hieruit is op 9 mei 1805 een dochter geboren.
Johannes Verberne was van de bevalling op de hoogte.
Hij ontloopt echter zijn verplichting om voor de kraamkosten en de alimentatie
zorg te dragen. Dit op een onwaarachtige wijze - door voor te wenden geen vader
van het kind te zijn.
Gelieve daarom Jan Verberne te "dagen" en hem op te leggen en te betalen aan
Jennemaria Hendrik Roymans - de som van ƒ 100,- ter betaling van de "kraamkosten" en alsnog voor alimentatie en onderhoud van het kind een som van ƒ 100/jr.
dit totdat het kind de leeftijd van 13 jaar; bereikt heeft.
van Dremmen, procureur.
R 131
fol. 160
21-08-1805 5/10
Johanna Maria Hendrik Roymans, meerderj. j.d., heeft, op 1 aug. 1805, doen
exploiteren een insinuatie aan Johannis Verberne "in cas van defloratie tendeerende tot betaaling der kraamkosten " α ƒ 100,-. En voor de alimentatie
en onderhoud van haar kind - ƒ 100,-/jr. gedurende de tijd van 13 jaar.
Dat daarop is gevolgd - een contra insinuatie van Johannis Verberne - d.d.
8-8-1805 - "dit in cas de comparante onder eede verklare met niemand immer
eenige vleesselijke conversatie gehouden te hebben als alleen met gemelde
Johannis Verberne hij alsdan aanneemt de kraamkosten, ter taxatie van schepenen
van Asten, te betaalen en na sig te neemen het kind waarvan de comparante verlost is".
"Dat de comparante dientengevolge gerechtelijk haade gedaan citeeren voorn.
Johannis Verbernen om te compareeren in collegio van scheepenen van Asten jeegens heden, de 21 aug. 1805, des morgens om tien uur, in de ordinaire raadkamer, ten eynde den eed aan de comparante door den selven gedefereert - dat
zij met niemand immer eenige vleesselijke conversatie gehouden heeft, als alleen met gemelde Johannis Verberne - daadwerkelijk te zien persisteren en uit
te zweeren".
Comparante heeft de eed afgelegd.
Johannis Verberne is "behoorlijk geciteert" doch niet verschenen.

R 17
fol. 53
02-09-1805 6/10
Theodoris Jois Sengers, schout, aanlegger.
- contra
Johannis Verberne, gedaagde.
R 33 - 52
02-09-1805 7/10
Aanlegster heeft, op 21 aug. l.l., onder eede verklaart:
"Dat zij met niemand immer eenige vleesselijke conversatie als alleen met den
resinsinuant Johannes Verbernen gehouden heeft".
Zij "suppliante wiens eer en fatsoen voor altoos is benomen. Wiens bestaan als
ouderloos zijnde door de fatale omstandigheden hart en moeyelijk zal zijn".
R 33 - 52
ongedateerd 8/10
Theodoris Jois Sengers, schout, aanlegger.
- contra
Jan Janse Verberne, gedaagde.
o.a.:
4. Dat gedaagde met zijn gewezen dienstmeid, Johanna Maria Hendrik Roymans,
meestal genaamd Maria Hendrik Roymans, ontucht heeft gepleegd en haar "bezwangerd".
Op 9 mei 1805, is zij van een onecht kind verlost. Waarvan zij, in barensnood zijnde, de gedaagde als vader heeft genoemd.
8. Ingevolge het Echtreglement van 20-10-1796 is gedaagde "geinsurreert" de
boete van ƒ 100,-.
En ook "gedaagd" om deze te betalen. Tenzij hij zich onder eede kan zuiveren.
13. Omdat hij, in het een zowel als het ander nalatig is gebleven wordt hij in
"rechten" opgeroepen.
R 131
fol. 167vo
23-10-1805 9/10
- Johannis Verberne - en
- Jennemaria Hendrik Roymans, j.d. - geass. met van Dremmen, procureur, te
Someren.
Zij maken een contract - o.a. hieruit:
1. De tweede comparante neemt het kind, waarvan zij, op 9 mei 1805, verlost is
"tot zich" - zodanig dat de eerste comparant daarvan "nimmer of nooyt eenige
last, hoe ook genaamt, meer sal hebben".
2. Ter voldoening van de kraamkosten en alimentatie en alle verdere pretenties
- zal de eerste comparant - ƒ 550,- betalen.
Waarvan ƒ 150,- direct - en ƒ 400,- α 4% welke vier jaar zullen blijven vast
staan.
3. De kosten van ieder der contractanten zullen zijn en blijven hun kosten.
De secretariδle kosten enz. zullen half/half gedragen worden.
R 106
fol. 73
23-10-1805 10/10
Johannes Verberne is schuldig aan Jennemaria Hendrik Roymans - ƒ 400,- α 4%.
Afgelost: 5 - hooymaand - 1809.
R 165

01-06-1805

Taxatie van de onroerende goederen van Arnoldus Berkers - overleden en begraven, op 8-12-1804.
De helft van
Waarde
het wortelvelt - te Ostaden - 30
25 r. ƒ
10,den Hoogenakker - 32
1 l. 39 r. ƒ
60,het Neutje - 62
1 l. 21 r. ƒ
40,de Langenakker - 66
4 l. 3 r. ƒ 120,-

70,110,45,75,50,70,-

Duytsekamp - 84
de Heyhorst - 90-91
het Haverland - 101
het Haverland - 102
de Garstkamp - 105
Aangelag met huis - 110-111
den Beembdakker - 177
Berkakker - 187
Lankakkerke - 197
het Weyvelt - 2690
de Kamp - 2721-2722
het Weyvelt - 2731-2732
den Aa-beemt - 2803-2804
den Dries

5
3
4
3
5

l.
l.
l.
l.
l.

39
27
14
7
36
11

r.
r.
r.
r.
r.
r.

ƒ
40,ƒ 125,ƒ 120,ƒ 160,ƒ 140,ƒ 400,1 l. 31 r.

1
1
3
6
8
6

l.
l.
l.
l.
l.
l.

25
35
11
20
43
35

r.
r.
r.
r.
r.
r.

ƒ
60,ƒ
60,ƒ 120,ƒ 300,ƒ 160,ƒ 300,3 l.

ƒ

ƒ

het Neutje

1 l. 25 r.

ƒ

den Dries

1 l. 25 r.

ƒ

Langenakker

1 l. 25 r.

ƒ
ƒ

Willigenakker

2 l.

Engstraatjesveltje

1 l. 25 r.

ƒ 2695-00-00
Belast met:
- ƒ 2-12-8/jr. aan het Gemene Land - in kap. ƒ
- ƒ 200,- aan (NN)

65-12-8

ƒ

60,-

ƒ 200-00-0

ƒ

265-12-08
ƒ 2429-07-08
Waarvan de helft aan de overledene competeerde =
12
20e penning is ƒ 60-7-12.
R 131

fol. 152vo

12-06-1805

ƒ 1214-13-

1/2

Jelis van Lierop, ziek - en Anna Maria Pieter Slaats, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - m.u.v. de legitieme portie "welke
naar scherpheid van regten" aan de kinderen, uit dit huwelijk geboren, zou
toekomen.
De waarde der nalatenschap is niet meer dan ƒ 1000,-.
R 131
fol. 154
03-07-1805 2/2
Jelis van Lierop, ziek - en Anna Maria Pieter Slaats, zijn vrouw, testeren.
- Zij willen dat hun testament - d.d. 12-6-1805 - vervalt.
R 106

fol. 60

15-06-1805

Peternel, dr. wijlen Dirk Martens - en Elisabeth Janse van Bussel verkoopt aan
Jan, Jennemaria, Pieter, Anthony, Maria en Willem, haar broeders en zusters
1/7e deel onverdeeld in hun goederen te Heusden.
- huis en hof
1 l.
- land
den akker agter den Oven
3 l.
- land
den akker agter de heg
4 l.

-

land
land
land
land
land
land
land
land

het aangelag van het verbrande huis 2
Lankakker
Beekerakker
1╜ l.
den Heykamp
1╜ l.
bij Dirk Driessen
1 l.
het Heytvelt
den Brand
het Wisgen
1╜ l.

l.

2

l.

1
2

l.
l.

- land
kleynen Akker
33 r.
- groes
het Lankvelt
4 l.
- groes
het Drieske
1╜ l.
- groes
het Reyvelt
1╜ l.
- groes
de Weyer
1╜ l.
- groes
het Smalveltje
2 l.
- groes
groes- en heytvelt
1╜ l.
- groes
het voorste Velt
2 l.
de Nieuwe Erve
3 l.
- land
land in de Akkers
1╝ l.
Belast met: ƒ 4,-/jr. aan de Episcopale Goederen, te 's Bosch - in
kapitaal ƒ 100,-.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 33 - 52

25-06-1805

1/5

Leendert Bots, aanlegger.
- contra
Maria Jelis Vrijnsen - weduwe Jan Aart Seegers, gedaagde.
o.a.:
5. Aanlegger is eigenaar an een perceel land - gelegen terzijde van de
Stegensepad de Langenakker
2╜ l.
1. weduwe Willem van Dijk
2. Francis Francen
6. Hij is in de rustige en vredige possessie - om met paard en kar "te weegen"
naar deze akker, door de Steegen, over het aangelag en langs het huis van,
nu, wijlen gedaagdes man.
8. Gedaagde wil nu echter de weg opgraven en hem aanlegger, in weerwil van het
recht op gebruik, daarin storen.
10. Aanlegger wil haar haar van deze "verkeerde en gedemesureerde stappen" terughouden en heeft haar reeds, op 10-1-1803, een "insinuatie" doen exploiteren om de weg weer in behoorlijke staat te brengen.
13. Zodat aanlegger "zijn wettig recht van wegen, so en tendieneinde als vanouds gebruykelijk te gehengen en te gedoogen".
15. Op deze "insinuatie" is geen reactie gekomen.
Reden om gedaagde te roepen "ter ordinaire rolle" op 1-7-1805.
R 17
fol. 46
01-07-1805 2/5
Leendert Bots, aanlegger - contra - Maria Jelis Vrijnsen, gedaagde.
R 131
fol. 164vo
28-08-1805
3/5
Ook: R 33 - 52 28-8-1805.
Wij, Theodorus Johannis Sengers, schout, Andries Timmermans en Adriaan van
Duuren, naast A. van Nouhuys, secretaris, hebben ons ter instantie van Leendert
Bots, begeven naar "zekeren" weg in de Steegen - enz. enz. - en bevonden - dat
niet alleen van voren aan voors. weg - neven het huis van Jan Aart Zeegers
een draaiboom om voors. te kunnen afsluiten hing maar ook dat aan het einde
deze was "opgesloot".
R 33 - 52
8-1805.

ongedateerd 4/5

Ook: R 131 - fol. 158vo - 19-

Copy - 21-12-1802
Jan Mattijs van Bussel verklaart ter instantie van L. Bots, als eigenaar van
een perceel land terzijde van de Steegense pad - enz. enz.
Dat zijn vader, bij koop, op 16-1-1748, eigenaar is geworden van voormelde akker.
Hij is er zich zeer wel van bewust "dat zij altijd gweegt zijn geweest met kar
en paard over het aangelag van wijlen Jan Aart Seegers". Zij zijn nooit "getur-

beert" geweest. En dit meer dan 34 jaar.
Arnoldus van Gerwen verklaart - dat hij langer dan 40 jaar geleden, als dienstknecht bij Matthijs van Bussel wonende, destijds altoos over het aangelag en
langs het huis - als voors. heeft gevaren.
Hij en zijn baas zijn nooit "geturbeert" geworden.
R 33 - 52
19-11-1805 5/5
Gedaagde is op de "rolle" van 1-7-1805 niet verschenen.
Aanlegger wordt, mede gezien het prae-advys" van een onpartijdig rechtsgeleerde, in zijn eis toegewezen.
Gedaagde wordt veroordeeld in alle kosten van de procedure.
[J.C.] Santvoort - advocaat - 's
Bosch.
R 106

fol. 63

03-07-1805

Hendrikus van de Vijff Eyck verkoopt aan Godefridus SauvΘ:
- groes
het Drieske
2 l.
1. weduwe Goort Loomans
2. weduwe Mattijs Slaats
met de last om G. SauvΘ en weduwe G. Loomans naar hun velden te moeten "wegen"
met de weg tussen de akkers van Ant. Timmermans.
Koopsom: ƒ 183,-.
R 165

03-07-1805

Taxatie van de onroerende goederen van Johanna Jan Welten - overleden en begraven, op 14-4-1805.
1/7e deel in:
Waarde
het Bottelsvelt - in de Steegen - 3407 t/m 3418
83 l. 8 r. ƒ
800,1. Godefridus SauvΘ
2. de Aa
1/7e deel is ƒ 115,-.
R 107b

fol. 238

10-07-1805

Antony Goort Loomans, te Opwetten, is schuldig aan Andries Timmermans, te
Asten - ƒ 1000,- α 4╜%.
Schepenen Helmond.
R 131

fol. 154vo

12-07-1805

Jan Martyn Leynen, te Asten, is met Francis Fransen, thans wonende te Leende,
overeengekomen betreffende al hun pretenties.
De eerste comparant zal afzien van al zijn pretenties op de tweede comparant waarvoor deze dan - ƒ 95,-/jr. gedurende het leven van de eerste comparant zal
betalen.
Ook zal hij zorgen voor "een eerljke begraeffenisse" van de eerste comparant.
De tweede comparant zal de nalatenschap van de eerste comparant ontvangen.
R 106

fol. 64

13-07-1805

Jan Troeyen verkoopt aan Gerrit van de Mortel:
- een restant schuldbrief t.l.v. Jacobus Jansen - d.d. 30 febr. 1804.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 131

fol. 155vo

23-07-1805

Arnoldus van Gerwen, ziek - en Helena van Helmond, zijn vrouw, testeren.
- Indien de comparant v≤≤r de comparante komt te overlijden zal de gehele nalatenschap van hem, comparant, zijn voor de kinderen uit eerder huwelijk geboren.
De comparante zal gedurende haar leven vrij wonen blijven houden in het huis
van de comparant.
De comparante mag het door haar ingebrachte in de boedel weer tot zich nemen.
Zij ziet ook af van enig recht op de boedel van haar man.
De waarde der nalatenschap is geen - ƒ 500,-.
R 106

fol. 65

29-07-1805

1/2

Willem Vermeulen verkoopt aan weduwe Ant. van der Heyden, in het Laarbroek:
- land
den Hengst
╜ l.
1. de koper
2. Willem Roymans
Koopsom: ƒ 20,-.
R 106
fol. 66
29-07-1805 2/2
Weduwe Ant. van der Heyden verkoopt aan Willem Vermeulen, in het Laarbroek:
- land
den Hengst
1 l.
1. een weg
2. de koper
Koopsom: ƒ 20,-.
R 131

fol. 157

01-08-1805

Martyn Segers - weduwnaar Catharina Hendrik Martens, ziek, testeert.
- Hij stelt als voogden testamentair over hun twee minderj. kinderen aan:
- zijn meerderj. zoon, Willem Zeegers, te Lierop - en
- Jelis Jan Zeegers, zijn neef.
Deze aanvaarden dit.
R 165

02-08-1805

Taxatie van de onroerende goederen van Dirk Verberne - overleden en begraven,
op 17-11-1807, te Westmalle.
1/16e deel in:
Waarde
te Ostappen - 3153 5 l. 43 r.
ƒ 3-14-4.
R 31

fol. 12

10-08-1805

Willem Marcelis Jansen, Leendert van Hugten, Antony Dirk Martens, Luycas Jansen en Wilbert Verheyen, Pieter Plenders, Francis Voermans en Philip Peeters
hebben, op 20-7-l.l., met de schout een visitatie gedaan langs de "limiten"
en door de Peel.
Gekomen zijnde aan de limieten van Meyl is het hun toegeschenen "dat door die
van Meyl op het Astense wel ca. tweemaal hondertduysend karren turf gestoken
was welke voor het grootste gedeelte maar ca. twee α drie treeden over de limietsloot, welke op veele plaedsen toegedemt is en het nog te nat om te verbrengen, op den Astense grond te droogen leyd".
Er werden ook enige gereedschappen om te "torven" gevonden, welke meegenomen
werden.
Ook werd een vrouwspersoon aangetroffen, welke ook in arrest genomen werd.
Omdat voorn. plaats niet ver van het dorp Meyl gelegen is dachten we daar rap-

port op te maken.
Hierop is een commies op hun afgekomen welke, naar het hun toescheen, zijn
snaphaan laadde met een kogel, zijn bajonet daarop stak en kruid op de pan
schudde en alzo in furie op hen kwam aanlopen.
Zij hebben de vrouw losglaten en het gereedschap weer teruggegeven.
Enz. enz.
R 153

11-08-1805

1/3

Aan het College,
Joost van Hugten en Jacobus van Hugten, als voogden over de minderj. kinderen
van Pieter Troeyen - en NN Verberne, beiden overleden.
Dat ingevolge "Costuyme Locaal" de nalatenschap voor 3/4e deel op de kinderen
in deze en voor 1/4e deel op Francyna van Deursen, tweede vrouw, nu weduwe van
Pieter Troeyen, is verstorven.
Ingevolge een publicatie, waarin eenieder die iets te vorderen of te betalen
had aan de boedel daarvan melding kon komen doen.
Het gevolg van e.e.a. is geweest dat er een schuld overblijft van - ƒ 1707.De vaste goederen zijn verhuurd en de huur is bij v≤≤ruitbetaling voldaan.
Er is geen geld om de "merkelijke" reparatie aan het huis te voldoen en de
lands- en dorpslasten hiervan te betalen.
Supplianten verzoeken Uw toestemming om de goederen te mogen "veilen" - dit
omdat het notoir is dat de schulden veel groter zijn dan de waarde.
Marge: "Fiat".
R 32a
fol. 31
04-09-1805 2/3
Joost van Heugten en Jacobus van Heugten worden, als naaste bloedverwanten,
aangesteld als voogden over de drie onm. kinderen van Pieter Troeyen - en
Willemyn Verberne, beiden overleden.
R 106
fol. 78vo
28-12-1805 3/3
- Francisca van Deursen - weduwe Pieter Troeyen - en
- Joost van Hugten en Jacobus van Hugten, als momboiren over de onm. kinderen
van Pieter Troeyen - en Willemyna Verberne, beiden overleden.
Zij verkopen aan Jan Mattijs van den Eynden:
- huis en hof - bij de grote kerk
v.v. en 1-2. de straat
v.a. Lilly
Met de last om volgens transport - d.d. 11-5-1784 - dat wanneer het mocht
gebeuren dat Catharina Troeyen - g.m. Jacobus van de Goor langer mocht leven
dan haar man zij vrij zal mogen wonen in de kamer van het huis en de hof mede
hebben tot de put.
Koopsom: ƒ 500,-.
Zij verkopen aan Antony Timmermans:
- land
den Berg
v.v. de straat
v.a. de Roomsche Gemeente
1. de koper
2. A. van Deursen e.a.
Zij verkopen aan Francis Jan Peter van Bussel:
de Laarbroeksenakker 3 l.
1. Jan SauvΘ
2. Jan van Bussel

2 l. 3 cops.

Koopsom: ƒ 608,-.

- groes

Steegensvelt
1. Godefridus SauvΘ
2. de Loop

Zij verkopen aan Dirk Leenen:
- land
Keskesakker
1 l.
1. de pad
2. weduwe Jan Aart Zeegers
Zij verkopen aan Lambert Michiels:
- land
land aan de Pastory 1 l.
1. Hendrik Verberne
2. Jan van den Bogaart
Zij verkopen aan Adriaan van Dueren:
- groes
de Pas
1. kn Francis Francen
2. Martinus Andriessen
R 131

fol. 162

23-08-1805

Koopsom: ƒ 122,-.
2 l.
Koopsom: ƒ 132,-

Koopsom: ƒ 50,-.

Koopsom: ƒ 45,-.
1╜ l.
Koopsom: ƒ 170,-.

1/2

Elisabet Kuypers - weduwe Willem Lintermans, ziek, stelt Gerrit Kerkers en
Marcelis Bluyssen aan tot testamentaire voogde over hun minderj. kind.
R 131
fol. 165vo
10-09-1805 2/2
Marcelis Bluyssen - en Catharina Lintermans, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Het "vrugtgebruyk" van al hun goederen komt aan de langstlevende van hen
beiden.
De waarde der nalatenschap is geen - ƒ 700,-.
R 131

fol. 16

23-08-1805

1/2

Helena, dr. van wijlen Anthony Loomans, ziek, testeert.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Haar enige erfgenaam wordt haar zuster, Petronella Anthony Loomans.
- Staat te weten dat testatrice nog een broeder heeft m.n. Wilhelmus, waarvan
zij echter in 25 jaar geen tijding heeft gehad en dus niet weet of hij dood
of levend is.
Mocht binnen 10 jaar "ofwel so als regtens is" aan de regenten van Asten
tijding komen dat hij nog in leven is - dat alsdan uit haar nalatenschap
ƒ 100,- zal worden uitgereikt door haar erfgenamen.
De waarde der nalatenschap is niet meer dan - ƒ 700,-.
R 106
fol. 77vo
23-12-1806 2/2
Helena Loomans verkoopt aan Godefridus SauvΘ:
- groes
het Roodsvelt - in 't Rood
1. A. van Dueren
2. J. van den Heuvel

3 l.
Koopsom: ƒ 256,-.

R 106

fol. 68

13-09-1805

1/2

- Thomas Bankers - g.m. Hendrina van Haandel, te Deurne - mede voor zijn zwagers:
- Andries Bertrams - g.m. Maria van Haandel - en
- Hendrik Claus - g.m. Jenneke van Haandel, te Deurne - en
- Antony van den Bos - g.m. Antonetta van Haandel, te Eyndhoven.
Hij verkoopt aan Pieter Driessen de onverdeelde helft in:
- groes
den Deursenseakker - te Ostappen - 3206
4 l. 49 r.
1. de koper
Koopsom: ƒ 100,-.
R 106
fol. 71
09-10-1805 2/2
- Hendrik van Hugten - g.m. Jennemaria Jan Ketelaars, te Deurne - en
- Goordina Jan Ketelaars.
Zij verkopen aan Peter Driessen ╝e deel onverdeeld in:
- groes
den Deursendries - 3206
4
l.
48 r.
1. de koper
Koopsom: ƒ 70,R 106

fol. 69vo

19-09-1805

Abraham van Nouhuys verkoopt aan Geerit van Dijk:
- land met de huisplaats daaraan en een drieske genaamd - den Toorenakker, te Ommel.
5 l.
- land
de Looakker
2 l.
- land
Looakkerke
1 l.
- groes
de Kolke
4 l.
gekomen van de erven Bruynen.
- land/groes de hoog- en leeg Kolk
1╜ l.
- groes
de Engelsebeemt
2 l.
- groes
Rietjesveltje
1 l.
Koopsom: ƒ 630,-.
R 106

fol. 72

15-10-1805

1/2

- Francis Peeter Thijssen, als eigenaar van de helft,
- Antony Dirks, als eigenaar van ╝e deel,
- Joost van Hout - voor zichzelf en mede voor zijn zwagers, Jan Smits en
Peeter van Haandel - als eigenaren van het overig ╝e deel.
Zij verkopen aan Pieter Eysbouds:
- hooyland
den Diesdonk - 3078 2 l. 7 r.
1. de koper
Koopsom: ƒ 175,-.
R 131
fol. 167
15-10-1805 2/2
Anthony Dirks, te Deurne - weduwnaar Catharina Claessen van de Laar - ziet
af van het "togtregt" hem competerende in een stuk:
- hooiland
aan de Diesdonk - 3078
2 l. 7 r.
Dit t.b.v. zijn kinderen die het erfrecht toekomt.

R 165

14-11-1804

Taxatie van de onroerende goederen van Gerrit Jan
begraven, op 16-6-1805.
De helft van:
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg 1 l. ƒ
waarvan ╝e deel van de overledene is
- land
de Venakker
30,- land
de Hogenakker
40,- groes
den Brand
25,- land
in de Sneyerskamp
30,- land
de Reyen
40,- land
in de Loverbos
40,- land
in de Sneyerskamp
40,- groes
het Eeuselke
40,-

Verkuylen - overleden en
Waarde
200,-

ƒ

50,1 l.

ƒ

1╜ l.

ƒ

1╝ l.

ƒ
ƒ

╜ l.

43 r. ƒ
2
1

ƒ

l.

fol. 75

ƒ
ƒ

28-11-1805

Jan Dirk Wilbers verkoopt aan weduwe Philips van Bussel:
- land
land in de Loverbosch
1. kn Antony Muyen
2. de weg
R 32a

fol. 33

ƒ

1 l.

285,00
Waarvan de helft van de overledene is
142,50
20e penning is ƒ 9-12-8.
R 106

ƒ

l.

30-11-1805

1╜ l.
Koopsom: ƒ 40,-.

1/2

Hendrik Aarts, te Deurne en Jan Kusters, alhier - als bloedverwanten van de
minderj. kinderen van wijlen Lambertus Linden - en Maria Heerings, worden aangesteld als voogden over die kinderen.
R 106
fol. 86vo
31-12-1805 2/2
Jan Kusters, te Asten en Hendrik Aarts, te Deurne, als voogden van de minderj.
kinderen van:
- wijlen Lambertus Linden - en Maria Heeringhs - en
- Maria Aarts - weduwe Lambertus Linden, in tweede huwelijk - geass. met haar
broeder, Dirk Aarts, te Vlierden.
Zij verkopen aan aan Lambert Michielsen:
- een woning of kamer - aan de Toorenstraat - met den hof
1. de koper
2. Hendrik Verberne
Belast met: ƒ 1,-/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente van
ƒ 24-5-0.
Koopsom: ƒ 243,-.
Zij verkopen aan Jan J. Mattijs van den Eynden:
- land
aan de Pastorye - zijnde een wortelof aardappelveld
1. Hendrik Verberne
2. A. van Nouhuys

Koopsom: ƒ 44,-.

R 17

fol. 62

02-12-1805

1/2

Jan Loomans is, op 9 febr. l.l., door de schutter, Hendrik Althuys, met een
brandende pijp aangetroffen in de schuur van Pieter Brunas.
Hem wordt een boete opgelegd van ƒ 3,-.
R 33 - 52

02-12-1805 2/2
Schepenen van Asten,
"Remonstreert" Theodoris Jois Sengers, schout, te Asten:
Dat Jan Loomans, op 9 febr. 1805, met een brandende pijp in de schop van Pieter
Brunas door de diender, Hendrik Althuysen, is bevonden en daarover gecalangeert
was in een boete van drie gulden.
Na mondeling verhoor van voorn. diender en Jan Lomans, door schepenen, in naam
en vanwege het Bataafsche volk, is gedaagde de boete van drie gulden opgelegd
en de kosten van het vonnis.
Gedaagde is door de vorster "gerechtelijk" op de hoogte gesteld om de boete aan
hem te voldoen.
Ook heeft de vorster tot driemaal toe presentatie van "executie" gedaan.
Bij de derde presentatie heeft de vorster van de weduwe Andries Walraven, waar
Jan Lomans inwoont, bekomen dat Jan Lomans niets in huis had dat het zijne was.
En dus vervolgens niets in executie genomen kon worden.
Mits welke ik U.L. verzoek om Jan Lomans te veroordelen, ingevolge het 18e art.
van het reglement op het Justitiewezen van d.d. 22-3-1803 - voor de tijd van
zes weken te worden gezet op water en brood, daags 1╜ pond en twee kannen water. Dit op zijn kosten.
Opmerking: Volgens de bijlagen is bij de weduwe Andries Walraven nog een dochter thuis.
R 131

fol. 169vo

24-12-1805

C. W. von Humbracht, "geperigioneert" capiteyn ten dienste deze lande, testeert.
- Zijn erfgenaam wordt zijn neef, Louis van Humbracht.
Met macht om zijn, comparants, te goed hebbende tractement of pensioen bij
de Solliciteur Militair Verwey te ontvangen - tot aan de dag van zijn overlijden.
De waarde der nalatenschap is niet meer dan ƒ 600,-.
R 131

fol. 170vo

23-12-1805

Theodorus Johannes Sengers geeft procuratie aan Mr. Jacobus Schetus, procureur,
te Leyden, om op de griffie te Leyden te ontvangen - ƒ 510-3-0 die aan de comparant, bij vonnis van preferentie en concurentie - schepenen Leyden - uit de
boedel van andreas Reeden - en Eva Schuts, zijn vrouw, toekomen.
R 106

fol. 76

27-12-1806

P.J. 'd Aumerie, op de Haaseldonk, onder Vlierden, verkoopt aan Jan Kerkers:
- groes
het Leenselsvelt
2 l. 10 r.
Koopsom: ƒ 75,-.
Hij verkoopt aan weduwe Antony van den Boom:
- groes
den Rootbeemt

3 l. 4 r.
Koopsom: ƒ 80,-.

R 106

fol. 83

28-12-1805

Arnoldus van der Linden - g.m. Hendrina Marte van Hugten, te Woensel, verkoopt
aan Nicolaas van Stiphout zijn aandeel in:
- huis, hof en akkerland - in het Bergsland - neven wed. Arn. Muyen.
Koopsom: ƒ 8,-.
R 106

fol. 84

31-12-1805

1/2

Gerrit van den Eynde is schuldig aan Adriaan Hendrik Rombouts, te Lith en
Johanna Rombouts, te Breugel - ƒ 200,- α 5%.
R 106
fol. 85vo
31-12-1805 2/2
Jan Aalbert Verheyen is schuldig aan Adriaan Hendrik Rombouts, te Lith en
Johanna Rombouts, te Breugel - ƒ 400,- α 5%.
Borgen: Pieter M. Slaats - en
- Jelis Peter Jelisse.

R 165

09-01-1806

1/3

Taxatie van de onroerende goederen van Helena Antony Loomans - overleden
op 30-12-1805.

Waa
rde
- de kamer van het huis, langs de brandmuur,
met het kamerke en aangelag
40 r. ƒ 150-00-00
1. Godefridus SauvΘ
- land
den Driehoek
38 r. ƒ 2500-00
1. Hendrik Neervens
- land
in de Sneyerskamp
1 l. 15 r. ƒ 50-00-00
1. Joost Hoebergen
- land
de Logtakker
1 l. 47 r. ƒ 6000-00
1. Joost Hoebergen
- groes
den Berg
21 r. ƒ 1000-00
1. Hendrik Neervens
- groes
Ostadensvelt
2 l. 2 r. ƒ 10000-00
ƒ
395-00-00
Belast met: ƒ 0-1-10/jr. aan het Boek van Asten - in kap.
ƒ
2-00-10
ƒ
392-10-06
20e penning is ƒ 19-13-00.
R 106
fol. 88vo
11-01-1806 2/3
Petronella Anthony Loomans verkoopt aan Godefridus SauvΘ:
- een hof met een deel van het aangelag buiten den hof
geheel 3 cops.
1-3. de koper en verkoopster
2. Hendrik Neervens
4. de hof van de Costerij
Met het recht om de pad van vier voet neven of over de erve van de verkoper
langs de weg van de kamer recht door te leiden op de gang of weg van weduwe
Antony Muyen.
Koopsom: ƒ 130,-.
R 106
fol. 89vo
11-01-1806 3/3
Godefridus SauvΘ verkoopt aan Petronella Loomans:
- een deel van den hof - van achteren
╜ l.
1. de wijer
2. weduwe Joseph SauvΘ
3. Marcelis Koppens
4. de koper
Met het recht dat de koper aan de wijer haar toegang mag hebben om water te
halen.
Koopsom: ƒ 20,-.
R 106

fol. 90vo

13-01-1806

- Hendrik Goossens - g.m. Allegonda Welten,
- Dirk Jacob Dirks - g.m. Maria Welten,
- Jan van de Mortel - g.m. Jennemaria Welten,
- Christiaan en Peter Welten, allen te Deurne.
Zij verkopen aan G. van Riet, secretaris van Deurne en Liessel:
- hei of heihorst - ontrent het Bottelsvelt
40 l.
1. de verkopers
Koopsom: ƒ 125,-.
R 106
fol. 91vo
23-01-1806

Antony Peter van der Laak, te Rhoon bij Schiedam, verkoopt aan zijn broer,
Jan Peter van der Laak 1/6e onverdeelde deel in:
- huis, schuur, stallinge en aangelag - in de Ommelsche Bosch 2 l.
- land
den Hophof
1 l.
- land
de Meerakker
6 l.
- land
de Venakker
2╜ l.
- land
het Ven
3 l.
- land
den Hoogenendakker 2╜ l.
- land
den Leegenakker
2 l.
- groes
den Boschdries
╜ l.
- groes
het leeg Hooyvelt
(16 l. ??)
- groes
het Hooyvelt in het Ven 3 l.
- groes
den Ossenkamp
8 l.
- groes
de Donk
1╝ l.
- land
de Meerakker van het Clooster - gelijk de "tiendscheyt"
6 l.
- land/groes de Kolk of Hoogendries met
een akkerke
6 l.
- land
de Meerakker
1╜ l.
- groes
de Kolke
2 l.
- land
den Grootenakker
10 l.
- land
de Meerakker
1 l. 11 r.
- groes
het Mortelke
8 r.
- huis, hof en aangelag
1 l.
Koopsom: ƒ 400,-.
Waarvan ƒ 300,- contant en ƒ 100,- α 4╜% en welke intrest zijn zuster, Hendrina, gedurende haar leven ten goede zal komen.
R 32a

fol. 36

23-01-1806

Matthijs Heerings wordt aangesteld als meeter.
Opmerking: Waarschijnlijk is het landmeter.
fol. 38 - Wilhelmus Verberne, Matthijs Heerings en Martinus van Hoek - leggen
hun eed als bakker af.
fol. 40 - Marcelis van Bussel legt zijn eed als grutter af.
fol. 41 - Martinus Jansen, molenaar op de korenwindmolen legt zijn eed als
molenaar af.
fol. 42 - Jan van Hoek en Hermanus Driessen leggen hun eed als waagmeester af.
fol. 43 - Andries Timmermans legt zijn eed als brouwer af.
fol. 46 - Marcelis Koppens legt zijn eed als vleeshouwer af.
fol. 47 - Marcelis van Bussel legt zijn eed als brouwer af.
fol. 48 - Jan van Hoek legt zijn eed als vleeshouwer af.
fol. 49 - Jan Hendrik van Heugten, Willem Aart Smits en Jan van Hoek leggen
hun eed als "beesten- en varkensslaagers" af.
fol. 50 - Jan Bakers is door het Corpus aangesteld - tot het houden van het
doodregister.
fol. 51 - Leonardus Willems legt zijn eed als molenaarsknecht af.
fol. 52 - Jan Bluyssen en Adriaan Keysers worden aangesteld als armmeesters
1-6-1806 - 31-5-1809.
fol. 55 - Jan Bluyssen legt zijn eed als bakker af.
fol. 57 - Martinus Vriends legt zijn eed als "beesten- en varkensslaager" af.
fol. 58 - Dirk Francis Goort van Bussel legt zijn eed als "beesten- en varkensslaager af.

R 32a

fol. 44

27-01-1806

1/2

Joseph Arn. van Gerwen en Jan van Oosterhout worden aangesteld als voogden over
de twee onm. kinderen van wijlen Arnoldus van Gerwen - en Theodora Doers.
R
-

106
fol. 106
20-05-1806 2/2
Willem van Gerwen, te Bergeyk,
Laurens van Gerwen - en
Helena van Helmond - laatst weduwe van Arnoldus van Gerwen, te Vlierden - en
Joseph van Gerwen, voor zichzelf en met Jan van Oosterhout als voogden over
de twee onm. kn van Arnoldus van Gerwen - alsmede
- Antony van Gerwen.
Zij verkopen aan Adriaan van Dueren:
- een huisje (drie woningen) met den hof en berg - gelegen omtrent de
Schutsboom
3 cops.
v.v. en b.z. de straat
v.a. Joost Hoebergen
Koopsom: ƒ 153,-.
R 131

fol. 171vo

28-01-1806

Goort Jan van den Eynde, testeert.
- Zijn enige erfgenamen wordt zijn schoonzuster, Willemyn Claus - weduwe Jan
Jansen van den Eynde - bij wie hij inwoont.
R 131

fol. 173

03-02-1806

Schouwing en oculaire inspectie gedaan door schout en schepenen o.v.v. Godefridus Sauve terzake van - "het waater in de gemeene straat tegenover sijne
huysinge en stallinge, hetwelk zijne aftrek niet naar behooren heeft of hebben
kan vermids de geδrfdens van de oversijde de straat te seer hoogen waardoor het
selven waater na gemelde huysinge en stallinge sijne loop neemt".
Bevonden is het volgende - o.a.:
1e. Tegenover de hof van Adriaan van Dueren een hoop aarde of roodzand, alsmede
enige gekapte bomen leggen - de weg is ΘΘn voet te hoog bevonden.
2e. Tegenover den Berg van de erfgen. Pieter Troeyen enige bomen met een hoop
rooizand te leggen - de weg is te hoog bevonden.
3e. Voor het huis van Antony Timmermans - is de weg te hoog bevonden.
4e. De weg naast erve - 1. Godefridus SauvΘ, Andries Timmermans e.a.
2. Marcelis van Bussel e.a.
is te hoog bevonden.
5e. Aan de Schutsboom te laag bevonden.
Opgedragen wordt:
1e. Dat de hoop zand en bomen die tegenover de hof van Adriaan van Dueren liggen moet worden weggehaald en de weg ΘΘn voet lager gemaakt.
Het zand voor 15 april en de bomen binnen acht dagen.
2e. Wordende de erfgenamen van Pieter Troeyen gelast om binnen acht dagen na
d.d. de weg tegenover den Berg, naar de zijde van Adriaan van Dueren, ter
lengte van 15 r. en aan de zijde van het huis van Antony Timmermans ook
over een lengte van 15 r. "een voet te laagen" en in het midden 1╜ voet.
De zandhoop moet v≤≤r 15 april a.s. geruimd zijn.
3e. Voor het huis van Antony Timmermans aan de ene zijde en Adriaan van Dueren
aan de andere zijde van de straat - de weg een halve voet lager te maken.
4e. De weg naast den Berg van Godefridus SauvΘ, Andries Timmermans e.a. aan de
ene zijde en Marcelis van Bussel aan de andere zijde van de straat - ΘΘn
voet lager te maken.
5e. Bij de Schutsboom de laag hoger te maken en de weg langs den Berg van Mr.

Wildeman naar Ostaayen lager te maken. Zodat het water bij de Schutsboom
zijn aftrek heeft. En met de aarde welke gehaald wordt van de voors. weg
naar Ostaayen tot enige treden verder dan den Berg van gezegde Meester is de gemelde laag bij de Schutsboom te hogen.
R 132

fol. 1

09-02-1806

Jan van de Goor - en Anna Maria Dirk van Helmond, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden
Na overlijden van de langstlevende van hen beide zullen de dan levende erfgenamen, de naaste families van beide comparanten, een legaat van ƒ 100,uitkeren aan Francyn Wilbert Berkers, wegens haar trouwe diensten.
De waarde der nalatenschap is niet meer dan ƒ 600,-.
R 106

fol. 94

13-02-1806

Pieter Antony Martens verkoopt aan Wilbert Verheyen:
- groes
Roetert of Jan Aalbertsveltje
R 33 - 52

2 l.
Koopsom: ƒ 62,-.

15-02-1806

Gerrit van de Mortel, aanlegger - contra - Jan Verheyen, gedaagde.
Gedaagde is, sinds 14-1-??, bij onderhandse schuldbekentenis, schuldig aan
aanlegger - ƒ 47-10-0. Met belofte op eerste aanmaning te betalen.
Dit wegens - een stukje groes op Voordeldonk.
R 132

fol. 2vo

17-02-1806

- Hendrikus Leenen,
- Pieter Leenen,
- Allegonda Leenen,
- Jan Laurens Jelisse - g.m. Hendrina Leenen,
- Dirk Leenen,
- Wilhelmus Verberne - weduwnaar Jennemaria Leenen - voor hun onm. kind.
- Jan Leenen.
Zij verdelen vaste goederen.
1e lot: Hendrikus, Pieter en Allegonda - bij elkander wonend.
- huis, stal en schaapskooi, bakhuis en schop, hof en aangelag - op Voordeldonk
1 l.
- de helft van
het Nieuwveld - 1366
geheel 3 l. 37 r.
- de helft van
den Brand - 1393
geheel
3 l.
42 r.
- de helft van
den Brand - 1395
geheel
32 r.
- de helft van
Houtakker - 1410
geheel
29 r.
- de helft van
de Vorck - 1412
geheel
1 l.
31 r.
- de helft van
Bosakker - 1418
geheel
2 l.
37 r.
- de helft van
land bij 't Huys 1483-1884-1485 - na aftrek van
het Aangelag
geheel 11 l.
37 r.
- de helft van
land in de Loverbosch - 1577 geheel
43 r.
- de helft van
Hoogendries - 3847-3848
geheel
9 l.
38 r.
- de helft van
het Drieske - 3850
geheel 4 l. 6 r.
- de helft van
het Heytvelt - 3857
geheel 2 l. 25 r.
- de helft van
den Brand - 3863
geheel
2 l.
49 r.

- de helft van
6 r.

de Weerte - 4254

geheel

1 l.

- 29 r. van

Houtakker - 1410 - gekomen
van Peter Martens
geheel
3 cops.
Belast met: 4 vat rogge/jr. aan het St. Cathalijne-gilde - in een
meerdere pacht.
Zij zullen voldoen aan Jan Leenen - ƒ 500,- α 4%.
2e lot: Jan Laurens Jelisse
- de helft van
- de helft van
42 r.
- de helft van
29 r.
- de helft van
31 r.
- de helft van
37 r.
- de helft van
37 r.
- de helft
- de helft
38 r.
- de helft
- de helft
- de helft
49 r.
- de helft
6 r.
- de helft

het Nieuwveld - 1366
den Brand - 1393

geheel

3 l. 30 r.
geheel

3 l.

Houtakker - 1410

geheel

de Vorck - 1412

geheel

1 l.

Bosakker - 1418

geheel

2 l.

land bij 't Huys - 14831484-1485 - na aftrek van het
Aangelag

geheel 11 r.

van
van

land in de Loverbosch - 1577
Hogendries - 3847-3848

van
van
van

het Drieske - 3850
het Heytvelt - 3857
den Brand - 3863

van

de Weerte

van

Houtakker - gekomen van
Peter Martens - 1410
geheel

geheel

geheel
geheel

geheel

43 r.
9 l.

4 l. 6 r.
2 l. 25 r.
geheel

2 l.

geheel

1 l.

- 4254

3 cops.
Dit lot zal voldoen aan:
- Dirk Leenen - ƒ 575,-.
- ƒ 600,- aan Wilhelmus Verberne - deze zijn reeds verrekend bij de deling
der goederen.
3e lot: Dirk Leenen
- ƒ 575,- uit te keren door de ontvanger van het 2e lot.
4e lot: Wilhelmus Verberne - en zijn kind.
- huis, schuur, "smis" en hof - in het Dorp - bij hem in bewoning
- huis, stal, hof - in het Dorp - in bewoning bij
Jelis van den Boomen
l.
1. de straat
- land
den Heemel, zijnde den Berg
1 l. 19 r.
- land
de Moolenakker
46 r.
- groes
het Busveltje
24 r.
- groes
het Grootvelt - in 't Rood
46 r.
- ƒ 600,- welke reeds ontvangen zijn van de ontvanger van het 2e lot.
4e lot: Jan Leenen
- ƒ 500,- α 4% te ontvangen van de verkrijger van het 1e lot.
Nog wordt aan de ontvangers van de loten 1 en 2 nog toegewezen:
- groes
te Someren
1 l.
R 106

fol. 95

26-02-1806

1/2

Pieter Verberne verkoopt aan Marcelis Koppens:
- groes
het voorste veltje - in het Rood 2 l.

1 l.
╜

4

l.

2

l.

2

l.

v.v. den Dijk
1. Andries Timmermans
2. Godefridus SauvΘ

Koopsom: ƒ 140,-.

R 106
fol. 96
26-02-1806 2/2
Jan van den Heuvel - g.m. Johanna van Rijt is, namens zijn vrouw, nader in den
bloede aan Pieter Verberne dan Marcelis Coppens.
Hij vernadert:
- groes
het voorste veltje - in het Rood 2 l.
v.v. den Dijk
1. Andries Timmermans
2. Godefridus SauvΘ
Koopsom: ƒ 140,-.
R 33 - 52

27-02-1806

1/5

Theodorus Jois Sengers, schout, aanlegger.
- contra
Johanna van den Eerenbeemd - weduwe Jacobus Meulenberg, gedaagde.
Dagvaarding tegen 3-3-a.s - om te aanhoren de eis en conclusie - als aanlegger
zal willen doen tot voldoening van een boete van ƒ 100,- of andere geldboete of
straf, terzake dat gedaagde zich heeft schuldig gemaakt aan "ontucht en hoererije" en, op 2 juni 1804, van een onecht kind is verlost.
Zie insinuatie en calange - d.d. 12-10-1804.
R 26
fol. 4
03-03-1806 2/5
Theodorus Jois Sengers, schout civiel, aanlegger.
- contra
Johanna van den Eerenbeemt - weduwe Jacobus Meulenberg, gedaagde.
R 33 - 52

18-03-1806 3/5
Aan schepenen van Asten,
"Remonstreert" Th. J. Sengers, enz.
Dat Johanna van den Eerenbeemt - weduwe Jacobus Meulenberg, op 2-6-1804, is
verlost van een onecht kind.
Volgens het Echt-reglement - moeten "hoeren en overspeelders" gestraft worden
met een geldboete - of te water en te brood gezet worden.
Dat voorn. Johanna van den Eerenbeemt (zoals U.L. niet onbekend zal zijn) niet
genoegzaam "gegoed" is om daaraan, bij een eventueel rechterlijk vonnis, de
"gestatueerde" geldboete en de kosten te kunnen verhalen.
Omdat toch een "arbitraire correctie" moet plaatshebben verzoekt suppliant aan
U.L. om Johanna van den Eerenbeemt "te water en te brood" zal worden geplaatst
en zodanig "ten haaren kosten gecorrigeert als U.L. zullen vinden en oordeelen
te behooren".
Marge: Schepenen van Asten - wijzen het gedane verzoek, zoals het nu ligt, van
de hand.
R 33 - 52
ongedateerd 4/5
Deductie van aanlegger:
o.a.
7. Gedaagde heeft niet tegengesproken, doch alleen bij "schrifture van antwoord" gezegd - dat zij zich niet aan "ontucht en hoererije" zou hebben
schuldig gemaakt.
Dat zij zich niet vrijwillig heeft aangeboden, nog voor geld of gewin heeft
laten beslapen, noch met verscheide personen te doen heeft gehad.
Nog veel minder heeft zij zich "publiek of op eenige weize venaal of voor
geld te koop heeft opgesteld".
14. Zij negeert niet - een onecht kind gehad te hebben.
17. Zij wil voor - geen hoer - gehouden worden.
18. Zij is echter met een onecht kind achtergebleven.

21. En aanlegger heeft voor dit feit plichtshalve vermeend tegen gedaagde te
moeten ageren op grond van het echt-reglement van 1796.
23. En tegen haar te eisen:
- primair
- een boete van ƒ 100,-.
- subordinaat - een andere geldboete - of op water en brood.
Dit ter arbitrage van de rechter.
26. Art. 26 van dit reglement verbiedt uitdrukkelijk "alle vleeschelijke conversatie".
34. Zij komt er dus niet uit door te zeggen: "een enkele keer, tegen haar wil
en dank, genoodzaakt te zijn tot vleeselijke conversatie".
41. Buiten "vleeselijke conversatie" kan de gedaagde geen onecht kind ter wereld brengen.
42. En alle "vleeschelijke conversatie" is volgens de wet - ontucht en hoererije".
43. Gedaagde kan, hoe zij de zaak ook tracht te bewimpelen, zich nimmer vrij
pleiten. Temeer daar in het proces geen sporen van verklaring te vinden
zijn.
55. Om als hoer gestraft te worden, behoeft men geen hoer te zijn. Maar het is
genoeg als er vleeselijke conversatie heeft plaats gehad.
Enz. enz. - 145 punten.
R 33 - 52
27-10-1806 5/5
Dupliek van gedaagde - o.a.:
1. Gezien de repliek van aanlegger.
8. E.e.a. heeft niets om het lijf. Het zijn alleen maar woorden en klanken om
het proces te rekken en nodeloze kosten te maken.
R 106

fol. 97

04-03-1806

Hendrik Janse Verberne verkoopt aan Jan van den Heuvel:
- land/groes den Hoogendries - 2652-2653 6 l. 4 r.
R 106

fol. 98

06-03-1806

Koopsom: ƒ 700,-.

1/3

Hendrik van de Vijff Eyck is schuldig aan Dirk Leenen - ƒ 44,- wegens geleverwaren en geleend geld. En aan A. van Nouhuys, wegens een gedaan "verschot" en
geleend geld - ƒ 81,-. Samen - ƒ 125,- α 5%.
R 106
fol. 105
05-05-1806 2/3
Hendrikus van de Vijffeyck verkoopt aan A. van Nouhuys:
- een deel van zijn Aangelag
╜ l.
v.v. de straat
1. de verkoper
3. Hendrik Smits
4. Lilly en de verkopers
R 106
fol. 106
14-06-1806 3/3
Hendrikus van de Vijff Eyck verkoopt aan A. van Nouhuys:
- een stukje van het Aangelag
╜ cops.
1-3-4. de verkoper
2. de koper

Koopsom: ƒ 54,-.

Koopsom: ƒ 17,-.

R 106

fol. 100

14-03-1806

1/3

- Willem Slaats - g.m. Jenneke Jan Huybers,
- Adriaan de Haart - g.m. Theodora Jan Huybers - en
- Dirk van Neerven - g.m. Willemyn Jan Huybers - allen te Deurne.
Zij verkopen aan Peter Driessen hun aandeel in:
- groes
den Deursensedries 4 l. 48 r.
1. de koper
Koopsom: ƒ 12,-.
R 106
fol. 109
12-09-1806 2/3
- Arnoldus Peter van de Mortel - g.m. Johanna Giele Slaats, te Deurne - en
- Maria Giele Slaats.
Zij verkopen aan Pieter Driessen hun aandeel in:
- groes
Oostappen
5 l.
1. de Aa
2. Ida D. Wilbers
Koopsom: ƒ 12,-.
R 106
fol. 111
07-11-1806 3/3
Maria Joosten en Dorothea Joost Verberne, j. drs., te Deurne, verkopen aan
Peter Driessen hun aandeel in:
- groes
Oostappen
5 l.
1. de Aa
2. H. D. Wilbers
Koopsom: ƒ 12-100.
R 186

14-03-1806

Verantwoording van de nagelaten goederen van:
- C. von Hombracht - het zuiver stellen van de nalatenschap is - ƒ 700,- Maria Booms
- ƒ 521,80
A. van Nouhuys.
R 106

fol. 101

26-03-1806

Pieter Gerrit Verberne verkoopt aan Jan Laurens Jelisse:
- land
den Bankakker
1. Lambert Michielsen
2. Marcelis Koppens
R 106

fol. 102vo

1╝ l.
Koopsom: ƒ 22,-.

21-04-1806

Mathijs Martinus van Heugten, te Weert, verkoopt aan Nicolaas van Stiphout zijn
aandeel in:
- huis, hof en een perceel akkerland - in het Bergsland
1. weduwe Arn. Muyen
Koopsom: ƒ 8,-.
R 106

fol. 104

25-04-1806

Wilhelmus van Riet en zijn zoon, Pieter van Riet, zijn schuldig aan Dirk Ant.
Leenen - ƒ 75,- α 5% - wegens geleverde waren en geleend geld.

R 132

fol. 10vo

22-05-1806

Francis Voermans geeft in huur aan Joost van Heugten:
- land
de Venakker
2 l.
1. Antony van de Goor
- 1 l. van een groesveld - het Weyvelt
geheel 4 l.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 50,- voor deze 6 jaar.
R 31

fol.

10-06-1806

Margareta Robbers, vroedvrouw, is, op 30-11-1805, gehaald t.h.v. weduwe Thomas
Mansvelders, te Vlierden, om haar dochter, Jacomyn Mansvelders, te verlossen
van een "onecht" kind.
Zij noemde als vader - Antony van Otterdijck.
R 26

fol. 8

16-06-1806

De schout heeft doen dagvaarden:
- Marcelis Goort Peeters - die, op 18 mei l.l., door N. Nagel is "gecalangeert"
omdat hij zich met een brandende pijp op de stal bevond.
In presentie van schepenen heeft gedaagde op "een brutale wijs" gezegd "dat
Nagel sulx loog als een schelm en dat hij de weereld verdoemde als het waar
was".
- Francis G. van Bussel omdat hij de schapen in het bos van Antony Timmermans
en Hendrik Verberne, op 18 mei l.l., aan het hoeden was.
R 132

fol. 11vo

21-06-1806

Maria Lomans - weduwe Joseph SauvΘ - eerder van Willem Muyen, ziek, testeert.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Zij legateert aan den Armen van Asten:
- een huis, syal en hof - te Ommel - in bewoning bij Dirk Thielen.
- groes
het Drieske
1. den Dijk
- ƒ 500,- α 3% t.l.v. de erven Goort Lomans - deze som kan niet opgevraagd
worden dan alleen met toestemming van de debiteuren.
- ƒ 50,- α 3% t.l.v. Henrikus Smits - "onderhands".
- 50 vat rogge.
- Zij stelt aan tot executeuren over haar nalatenschap:
- Jan Antony Loomans,
- Steeven Jan Kanters - g.m. Willemyna Antony van Bussel.
- Haar erfgenamen worden:
- Antony, haar broeder,
- Catharina, haar zuster - of hun beider kinderen.
- de kinderen van haar broeder, Goort Loomans.
De nalatenschap is niet meer waard dan - ƒ 2500,-.
R 31

fol.

08-07-1806

Verhoor van Jan Mattijs Slaats, 27 jaar, boer, ter instantie van Th. J. Sengers - o.a.:
2. Of hij, deponent, 28-4-l.l., niet is geweest te Someren en aldaar tot in
de laten avond is gebleven.
2. Deponent "segt op Someren markt geweest te weesen en wel totdat de lamp aan
was, dog niet seker te weeten hoe laat het was toen daar vandaan is gegaan".

3. Of hij, deponent, toen niet in gezelschap met verscheidene personen vandaar
is gegaan en wie daar al waren.
3. Deponent zegt met Pieter van den Eynden, Luycas van Hugten en Bonaventura
van Hugten vandaar gegaan te zijn.
4. Of Pieter van den Eynden, Luycas van Hugten en Dirk van Hugten, 30 jaar,
daar niet bij waren.
4. Deponent zegt de eerste twee wel, doch Dirk van Hugten niet gezien te hebben.
5. Of hij, deponent, niet vernomen heeft dat Pieter van den Eynden en Luycas
van Hugten den schutter, Michiel van Tongerloo, vroegen om een eind weegs
mee te gaan.
5. Deponent zegt dit niet gehoord te hebben want dat hij er toen niet bij was.
6. Of deze Michiel van Tongerlo dan ook niet mee is gegaan.
6. Deponent zegt dit niet te kunnen zeggen.
7. Of hij, deponent, gekomen zijnde met de voorn. personen bij het huis van
Hendrik Aarts niet gehoord heeft dat Pieter van den Eynden en Luycas van
Hugten zeiden: "Wij willen door geen schutter uyt het dorp geleyd worden".
7. Deponent zegt dit niet gehoord te hebben.
8. Of hij, deponent, niet gezien heeft dat direct daarop Pieter van den Eynden
en Luycas van Hugten op Michiel van Tongerlo aanvielen en hem te neer sloegen.
8. Deponent zegt dit niet gezien te hebben.
9. Of Michiel van Tongerlo tegen de grond liggende niet twee steken met een
mes zijn toegebracht.
9. Deponent zegt daarvan niets te weten.
10. Wie het was die aan Michiel van Tongerlo die wonde toebracht.
10. Deponent zegt dit niet te weten.
11. Of hij niet gezien heeft dat P. v.d. E. en/of L. v. H. "een bloot mes in
de hand had(den).
11. Deponent zegt dit niet gezien te hebben.
12. Of hij niet gezien heeft dat P. v.d. E. een wond aan de hand had en sterk
bloedde.
12. Deponent zegt dit niet te weten, maar later wel gezien te hebben dat hij
"een kwade" hand had.
13. Hoe, of op welke wijze, P. v.d. E. die wonde bekomen had.
13. Deponent zegt dit niet te weten.

14. Of hij, deponent, vervolgens na dit voorval zich met Luycas van Hugten,
Pieter van den Eynden, Dirk van Hugten e.a. in de herberg van Jan Verberne
bevonden heeft.
14. Deponent zegt: "Neen", hij is niet bij Jan Verberne geweest.
15. Hoe laat het toen was in de nacht en welke personenzich in die herberg toen
nog bevonden.
15. Deponent zegt daarvan niets te kunnen zeggen, vermits hij niet daar geweest
is.
16. Of P. v.d. E. de wonde daar niet verbonden heeft.
16. Als 15.
R 152

30-07-1806

L. van Riet, rentmeester van de Heer en Mevrouw van Asten, laat weten aan het
College van Asten dat M. van Nievervaart en Mevrouw Weduwe C. van Hombroek,
beiden te Dordrecht, gebruik wensen te maken van het recht van jagen op hun eigen gronden.
R 32a

fol. 54

23-08-1806

1/2

Jan Hendrik van Bussel en Goort Hendrik Coolen worden aangesteld als voogden
over de onm. kinderen van wijlen Hendrik Mennen - en Petronella van Helmond.
R 106
fol. 116vo
01-12-1806 2/2
Jan Hendrik van Bussel en Goort Hendrik Coolen, als voogden van de kinderen
van wijlen Hendrik Huybert Mennen - en Petronella van Helmond verkopen aan
Anna Thiele Coolen - weduwe Hendrik van Helmond:
- huis en hof - in de Wolfsberg
╜ l.
1. den Armen van Asten en
Peter Hendriks
2. Wilbert W. van Bussel en
Joost van Heugten
Koopsom: ƒ 169,-.
R 33 - 52
23-08-1806
Casus positie.
Pieter Troyen - g.g.m. Willemyn Verberne heeft in dat huwelijk diverse vaste
goederen verkregen - en bij zijn vrouw drie kinderen verwekt.
Staande dit huwelijk heeft hij veel, reeδle en personele, schulden gemaakt.
Na overlijden van zijn vrouw zijn hem enige obligaties gerechtelijk opgezegd en
is hij hierover in "rechten" aangesproken.
Reden waarom hij verzocht heeft om vaste goederen te mogen verkopen en met de
opbrengst daarvan de obligaties af te lossen.
E.e.a. is hem toegestaan geworden.
Naderhand begeeft hij zich in tweede huwelijk met Francyn van Deursen, staande
dit huwelijk verkoopt hij de goederen van zijn vrouw en maakt "al wederom" veel
schulden.
Voor het aangaan van dit tweede huwelijk, passeert hij met zijn broeder, Jan
Troyen, een scheiding en deling van de vaste goederen hun samen toekomende.
Pieter zijn "toegevallen" alle vaste goederen - waarde ƒ 350,-.
Jan Troyen "gerakende" in onmin met Pieter roept hem in "rechten" en Pieter is
genoodzaakt "om penningen te negotieeren" om aan Jan de hem toekomende ƒ 350,-

te betalen.
Pieter Troyen heeft bij zijn vrouw Francina geen kinderen verwekt. Ook is er
geen testament of huwelijksvoorwaarden gepasseert.
Pieter Troyen, staande dit huwelijk, heeft vaste goederen voor jaren verhuurd,
onder conditie dat de "huurjaren" v≤≤raf moesten worden betaald. Hetgeen gedaan
is.
En "passeert" Pieter Troyen - drie obligaties - te samen - ƒ 447-10-0.
Pieter komt te overlijden, zijn tweede vrouw en drie minderj. kinderen nalatende evenals de vaste goederen te Asten gelegen.
De aangestelde voogden over de minderj. kinderen hebben de crediteuren publicatie gedaan en de reactie is geweest dat geld en intrest - ƒ 1000,- en aan personele schulden - ƒ 800,- opgegeven zijn.
De voogden en weduwe hebben verzocht om de vaste goederen te mogen verkopen.
Hier is toestemming voor gegeven.
Qucerritux
1. Of de voors. huurcontracten in stand moeten blijven - geheel of gedeeltelijk.
2. In hoeverre de voogden zich de schulden moeten aantrekken, dit in hun kwaliteit.
Ondergetekende is van oordeel:
- Dat aan huurcontracten door Pieter Troyen aangegaan, in zijn tweede huwelijk,
alleen maar voor de helft kunnen bestaan, omdat hij maar over de helft van de
goederen kan beschikken. Tengevolge waarvan de huur der laatstgenoemde helft,
waarover hij met recht heeft gedisponeerd - voor de helft van de kinderen en
voor de helft door de weduwe moet worden "gepresteerd".
- Dat de schulden door Pieter Troyen gemaakt, voor 3/4e deel door de voogden,
in hun kwaliteit, moet worden gedragen "en zulks uit hoofde der zelver te Asten plaatsgrijpende afdeeling".
Aldus dit advies, te Eindhoven.
23-8-1806
[J.]
v.
Rijsingen.
R 31

fol. 22vo

07-09-1806

Jelis Arnoldus Verhees, op 5 sept. l.l., 's avonds tussen 9 en 10 uur, komende
van Nederweert, alwaar hij roggebrood was wezen halen. Op Astens of Hollands
territoir gekomen zijnde door twee Franse commiessen ia aangehouden en hem het
brood doen "afleggen".
Dat genoemde commiessen hem toen wilden vastbinden - doch dat hij, comparant,
niet gebonden wilde zijn. - "Daarop een dier commisen bij de hand pakte ten
eynde hem daardoor het binden te beletten. Dat die commisen doen met henne sabel of seydgeweeren op hem, comparant, sijn aangevallen en hem differnte kappen
en houwen, so op het hoofd als andere plaedsen hebben toegebracht, totdat hij,
comparant, eyndelijk ontsprongen is.
Edog dat een grooten hond van een deeser commisen hem terstond heeft achter
haalt en staande gehouden tot dat de commisen weer bij hem waaren en welke
alsdoen opnieuw hem soodanig gekapt en grstooten of geslagen hebben totdat hij
op de grond gesteegen is en zij hem voor dood hebben laten leggen".
De commiessen zijn toen weggegaan doch de hond is geruime tijd bij hem blijven
zitten en eindelijk ook weggelopen, denkelijk naar zijn meesters.
Comparant is daarna met de grootste moeite tot de eerste huizen onder Asten gegaan vanwaar men hem met zijn kar heeft thuisgebracht.

R 132

fol. 13vo

15-09-1806

Anthony Goort Loomans, te Wetten, geeft in huur aan Martinus Jansen:
- huis, het Moolenhuys, met de boerenwoning, schuur, stal met het "comptoir
of bakhuys" met hof en aangelag - omtrent de Moolen
3 l.
- land
de Bekkers - 1074
6 l. 39 r.
- land
Schuttersberg - 1085
1
2 r.
- land
land bij het Huys - 1087
1
24 r.
- land
Meulenakker - 1077
4 l. 7 r.
- land
agter den Bleykkuyl - 2590
3
36 r.
- groes
den dries te Ostaden
5 l. 46 r.
groes aan 't Bosch - 93-93
3
32 r.
- twee weyvelden - te Ostaden
6 l. 44 r.
- twee liervelden - aan den Hindert - naast den Olymoolen
samen 2 l.
r.
Huursom: ƒ 154,-/jr. en twee vijm dakstro/jr.
Huurtermijn: 8 jaar na d.d.
R 106

fol. 110

fol. 15vo

l.
l.
l.

25

17-09-1806

Jan Dirk Wilbers verkoopt aan Dirk Leenen:
- land
de Looverbos
1. weduwe Jan Broens
2. Hendrik van Lierop
R 132

l.

2╝ l.
Koopsom: ƒ 70,-.

25-09-1806

Theodorus J. Sengers is schuldig aan Petronella Fransen - weduwe Cornelis
Josephus Daals, te Arschot - ƒ 3700,- α 3╜% wegens onderhandse obligatie d.d. 4-10-1787 - met recht van directe invordering.
R 132

fol. 17

27-09-1806

Hendrikus en Pieter Leenen, onder de firma - gebroeders Leenen, geven procuratie aan Jan Willem Daniel de Jongh, secretaris en procureur, te Valkenswaard,
om namens hen in te vorderen van Bartel de Groot, coopman, te Geldrop ƒ 58-1-0 wegens de aan hem, op 16-8-1803, geleverde 64╜ pond wol α 18 st./pond.
R 132

fol. 18

27-09-1806

1/2

- Willem Roymans - g.m. Anna Timmermans,
- Lambert Timmermans,
- Peeter Johannes van den Eynden - g.m. Geertruy Timmermans,
- Martinus van Hoek - g.m. Jennemaria Timmermans,
- Willem Verdonschot - g.m. Hendrina Timmermans.
Kinderen en erven van Hendrik Timmermans - en Maria Verheyden, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Willem Roymans.
- land
- ╝e deel van
r.

Keskensakker - 1009
de Swartbroeken - 3636

1. Dirk van der Weerden
- groes
Steegensvelt - 3797
Belast met: ƒ 0-14-0/jr. aan de Kerk van Asten.

2 l 37 r.
geheel 3 l. 15
1 l. 39 r.

2e lot: Lambert Timmermans,
- Peeter Johannis van den Eynde,
- Martinus van Hoek,
- Willem Veerdonschot
- huis, hof en aangelag - het Laarbroek - 1022-1023
9 l. 29
- land
aan de Moolen - 1091
2 l. 7
- land
den Hengst - 1094
2 l. 7
- land
Meulenakker - 1097
35
- land
Meulenakker - 1084
3 l. 28
- groes
het Kleynveltje - 1026
48 r.
- land
Rus- of Paadjesakker - 1106
38
- groes
de Bleek - 3306
45 r.
- 3/4e deel van
de Swartbroeken - 3836
geheel
3 l. 15
Belast met: ƒ 4-17-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

R 106
fol. 112
17-11-1806 2/2
- Lambert Timmermans,
- Pieter Johannis van den Eynden - g.m. Geertruy Timmermans,
- Martinus van Hoek - g.m. Jennemaria Timmermans - en
- Willem Verdonschot - g.m. Hendrina Timmermans.
Kinderen van Hendrik Timmermans - en Maria Verheyen, beiden overleden.
Zij verkopen aan Philips Pieter Paulus:
- huis, hof en aangelag met den dries voor de schuur tot het
akkerveld en de hof
1╜ l.
1. kn Hendrik Berkers
2. Willem Roymans
- groes
het Grootvelt agter den hof
3 l.
- groes
het Kleynveltje aan 't Straatje 1╜ l.
- land
den Berg
1 l.
1. Willem Roymans
- land
zijnde 3 seylkens
2╜ l.
1. kn Hendrik Berkers
- groes
de Swartbroeken
3 l.
- groes
de Bleek
1 l.
- land
Paadjes- of Rusakker
1 l. 38 r.
- land
den Hengst
2 l. 7 r.
- land
den Del
2 l.
- land
Moolenakker
6 zeilen
met de heide
4 l.
Belast met: ƒ 4-17-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.
Koopsom: ƒ 900,-.
R 132

fol. 20vo

20-10-1806

1/3

Hendrik Elberse Wildeman, welke verklaart "onder expresse renuntiatie van het
beneficium ordinis en execussionis meedebrengende dat de principale debiteur
eerst moet worden uytgewonnen eer de borg kan worden aangesprooken" zich borg
te stellen voor Louis von Humbracht, gaarder, welke deze in zijn voors. functie mocht schuldig blijven - maximaal ƒ 1800,-.
R 31
fol. 25
22-11-1806 2/3
Volgt nog een relaas van de visitatie gedaan t.h.v. Hendrik Elberse Wildeman,
daags na de inbraak.
R 132
fol. 21vo
06-12-1806 3/3
Hendrik Elberse Wildeman - en Willemina Ramaar, zijn vrouw, verklaren - dat,
op vrijdag, 21-11-1806, 's avonds, ca. 6 uur, hun dochter, Willemina Maria met

licht in de voorkamer gaande een geschreeuw gaf en roepende: "Alles is hier gestoolen".
De comparanten zijn toen naar de kamer gegaan, waar L. van Humbracht, gaarder,
te Asten, zijn comptoir heeft en in de onderste lade van het kabinet, waarop
een "suffisant" nachtslot is, zijn geld legt.
Dat ΘΘn van de buitenvensters aan - en ΘΘn der glasramen van binnen openstonden
en dat de ijzeren pin met de wervel, waarmede men van binnen de glasramen sluit
op de tafel onder dat glasramen lag.
Vervolgens dat de onderste lade van het kabinet waarin het geld gelegen had
open en uitgetrokken was en dat de scheuter (sleutel) van het slot wel in was
doch dat het slot aan de ene zijde los en twee nageltjes er uit en in die lade
lagen.
Het geld was uit de lade.
Enz. enz.
R 106

fol. 114vo

26-11-1806

Francis Mennen verkoopt aan Nicolaas Driessen:
- land - met de huisplaats - aan de Beek 2 l. 27 r.
R 106

fol. 115vo

Koopsom: ƒ 50,-.

29-11-1806

Willem Reynders verkoopt aan Antony Goort van Bussel, te Someren:
- huis en hof - in het Dorp
╝ l.
1. H. Roosen
2. de straat
- land
de Hofstad
╝ l.
1. Dirk Slaats c.s.
2. Jan Arn. Smits
Koopsom: ƒ 190,-.
Verkoper zal gedurende zijn leven vrij mogen wonen in een der vertrekken van
het huis en gebruik mogen maken van een gedeelte van de hof.
R 106

fol. 118

03-12-1806

Louis van Hombracht verkoopt aan Dirk A. Leenen:
- land
den akker agter Joost Liesen
R 132

fol. 21vo

2 l.
Koopsom: ƒ 60,-.

06-12-1806

- Jenneke Sleegers - weduwe Mattijs van Rijt - en
- Pieter van Rijt.
Zij verdelen onroerende goederen.
1e lot: Jenneke Sleegers - weduwe Mattijs van Rijt - en haar vier kinderen m.n.
Jan, Antony, Helena en Godefridus.
- huis, hof en aangelag - 2088
34 r.
- land
Voorstenakker - 1769
2 l. 25 r.
- land
Hoogenakker - 1775
1 l. 13 r.
- land
de Vlinkert - 1800
30 r.
- land
den Heykamp - 1809
1 l. 21 r.
- land
de Kerkpad - 2060
1 l. 12 r.
- land
Willigendries - 2062
1 l. 1 r.
- land
Nieuwe Erve - 2196
1 l. 5 r.
- groes
Groesdries - 3979
2 l. 23 r.

8
5

groes
r.
groes
groes
r.

de Visvijver - 3981-3982
agterste Campke - 3980 - 3986
Aa-veltje - 4215

5 l. 25 r.

5

l.

2

l.

2e lot: Pieter van Rijt
- huis, hof en aangelag - te Heusden - 2087
33 r.
- groes
den Driehoek - 1766
21 r.
- land
Voorstenakker - 1770
2 l. 27 r.
- land
Hoogenakker - 1774
3 l. 25 r.
doch men meent 2 l. 25 r. groter te zijn.
- land
de Vlinkert - 1799
27 r.
- land
den Heykamp - 1810
1 l. 24 r.
- land
Willigendries - 2061
2 l. 16 r.
- land
Nieuwe Erve - 2195
1 l. 7 r.
- groes
Wijvelt - 3987
3
l.
16 r.
- groes
den Hoogendries - 4024
2
l.
33 r.
- 7 l. van een groesveld - waarvan de rest hem al toekomt
3994-3995-3996
geheel 14 l. 48
r.
E 106

fol. 119

10-12-1806

Meggel Smits - weduwe Francis van Hoek en haar zoon verkopen aan Martinus van
Hoek:
- huis en hof - aan de Waterpoel
╜ l.
1. Wilbert Cornelis
2. Jan A. Smits
- land
in de Snijerskamp
╜ l.
Belast met: ƒ 200,- aan Jan Bruystens.
- ƒ 100,- aan Andries Timmermans.
- ƒ 100,- aan van Lil, te Maarheze.
- ƒ 200,- aan Martinus van Hoek.
- ƒ 6,-/jr. aan den Armen van Someren.
- ƒ 1,-/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 1,-/jr. aan het Gemene Land.
Verkoopster heeft gedurende haar leven vrije inwoning, gebruik van hof, aardappelveld en peelveld.
Koopsom:
de
lasten.
R 132

fol. 24vo

23-12-1806

- Jan Kanters,
- Martinus Kanters - en
- Joost Kanters, te Nederweert, deze mede namens Goord Kanters, te Udenhout,
zijn broeder.
Kinderen en erven van Goort Kanters - en Martyn van Dijck, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan Goort Kanters
- het oude huis, waarin hij woont, met schuur en stal - op Bussel.
- land/groes den Hoogendries - 429
3 l. 30 r.
- land
Busselakker - 430
2 l. 19 r.
- land
Hoogendries - 431-432
- land
Schoutenakker - 437
1 l. 47 r.
- land
Voorstenakker - 439-440
47 r.
- 3 l. 41╜ r. van
den Dries - 47-=471
geheel 7 l. 33 r.
- land/groes Busselakker - 477
2 l. 18 r.
- 1 l. 34 r. van
den Saathof - 484
geheel 3 l. 18 r.

2 l.
5

l.

- groes
den Aa-beemt - 2950
3 l. 18 r.
- groes
het agterste Wijvelt -2951-2952 7 l. 6 r.
- groes
het voorste Velt - 2980
33 r.
- groes
voorste Velden - 2982
13 r.
Belast met: ƒ 3-7-8/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente.
Dit lot zal uitkeren aan de ontvanger van het 4e lot - ƒ 450,-.

1

l.

3

l.

2e lot: Martinus Goort Kanters
- het nieuwe huis, waarin hij woont, met schuur en stal - op Bussel.
- land
Busselakker - 422
4 l.
- land
Hoogendries - 431-432
3 l.
- land
land aan den Dries - 470-471
1 l.
- 1 l. 34 r. van
de Saathof - 484
geheel
3
l.
18 r.
- land
het Heytvelt - 488
2 l. 6 r.
- land
het Heytvelt - 490
2 l. 44 r.
- groes
het Nieuwvelt - 2945
3 l. 27 r.
- groes
het Vlasvelt - 2968-2969
11 l. 45
r.
- groes
het Aangelag - 2984
47 r.
- groes
het Saathofsveltje - 2990
2
l.
7 r.
Belast met: ƒ 3-7-8/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente.
Dit lot zal uitkeren aan de ontvanger van het 3e lot - ƒ 450,-.
3e lot: Joost Goort Kanters
- ƒ 450,- te voldoen door de ontvanger van het 2e lot.
4e lot: Goord Joost Kanters
- ƒ 450,- te voldoen door de ontvanger van het 1e lot.
R 132

fol. 29

24-12-1806

1/4

- Hendrikus Arnoldus Timmermans - en
- Francis Jan Mennen - g.m. Jenneke Timmermans.
Zij verdelen hun goederen - aan het Laarbroek.
1e lot: Hendrikus
- de afbraak van het huis, zonder de grond, aan het Laarbroek.
Dit zal "geruimd" worden.
- land
Bremakker - 1039
9 l. 4 r.
- groes
de Bram - 1040
1 l. 41 r.
Belast met: ƒ 5,-/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere rente.
2e lot: Francis
- de schuur met de huisplaats en aangelag - aan het Laarbroek
1047-1048
8 l. 20 r.
- groes
het Veldje - 1049
1 l. 19 r.
Belast met: ƒ 2-12-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-00-0/jr. aan het Gemene Land.
R 106
fol. 120vo
29-12-1806 2/4
- Hendrik A. Timmermans - en
- Francis Mennen - g.m. Jenneke A. Timmermans.
Zij verkopen aan Philip Pieter Paulus:
- land
Moolenakker - 1082

1 l.

- land

2 l. 11 r.

Schutakker - 1088

3 r.

Koopsom: ƒ 18,-.
Koopsom: ƒ 68,-.

R 106
fol. 122
29-12-1806 3/4
Hendrikus A. Timmermans verkoopt aan Arnoldus Aart Wilbers, in het Laarbroek:
- land
Bremakker - 1039
9 l. 4 r.
- groes
den Brem - 1040
1 l. 41 r.
Koospom: ƒ 300,-.
R 106
fol. 123
29-12-1806 4/4
Francis Mennen verkoopt aan Dirk Verlijsdonk:
- groes
het Veldjen
1 l. 19 r.
- land
een deel van het Aangelag 1 l.
1. de koper
Belast met: ƒ 1,-/jr. aan het Gemene Land.
R 33 - 52

Koospom: ƒ 120,-.

31-12-1806

Weduwe Jan Jansen van den Eynden, op Heusden, gecalangeert, vermids, op 28
oct. 1806, hebben gegeven turfbier voor Willem Verhees, door de vorster, op
14 november voor een boete van tweemaal drie gulden - volgens de resolutie
van 30 dec. 1790 en placaat van Hu. Ho. Mo. van 6 jan. 1707.
Schepenen gehoord de mondelinge eis van Theodorus J. Sengers - enz. enz.
"Slaan denselven generalijk af, als sustineerende ongegront te sijn" en dat
de weduwe Jan J. van den Eynden met haar aangeboden drie gulden had kunnen volstaan.

R 132

fol. 30vo

08-01-1807

Anthony Timmermans, als voogd over de onm. kinderen van Anthony Berkers - en
Petronella Timmermans, beiden overleden - geeft in huur aan Andries Smits:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - aan Voordeldonk
3 l.
- land
Peeterakker
1 l.
- land
Kunesakker
1 l.
- land
Langenakker
1 l.
- land
Hennekras
1
- land
Berkenboom
1 l.
- land
Hannekenakker
3 cops.
- groes
de voorsten Brand
1 l.
- groes
de Bleek
1╜
- groes
agterste Anneken
╜
- groes
agterste Waterlaat
1 l.
- groes
de Vork
2
- land
Paterakker
1 l.
- land
het Kampke
1 l.
- groes
de voorste Waterlaat
1 l.
- groes
Waterlaat
1
- groes
voorste Hanneken
╜
- land
land bij Jenneke Peeters
41 r.
- land
Jan Wouters grootenakker
3
- groes
Roetersdries
1
- groes
het Haakjen
╜ l.
- groes
Hoppekamp
1╜
- groes
het Nieuwveld of Loopkesvelt
1╜ l.
- groes
de Weert
1╜
- land
de Beemtjes
╜ l.
Verponding: ƒ 12-12-07╜/jr.
Bede
- ƒ 3-16-10
/jr. door de verhuurder te betalen.
Huurtermijn: tot 3 jaar na d.d.
Huursom: ƒ 150,-/jr. - en 4 vijm dakstro/jr.
R 32a

fol. 59

l.

l.
l.
l.

l.
l.
l.
l.
l.
l.

09-01-1807

- Adriaan van Dueren legt zijn eed als bakker af.
- fol. 60 - Wilbert Cornelissen legt zijn eed als bakker af.
- fol. 61 - Leendert van Riet heeft zijn eed "op de impost der wijnen" afgelegd.
- fol. 64 - Gerardus van Lieshout legt zijn eed als molenaarsknecht, bij Martinus Jansen, af.
R 106

fol. 124

10-01-1807

Christoffel Milter en zijn zoon Christoffel Milter zijn schuldig aan Jacobus
Losecaat - ƒ 100,- α 4% te betalen aan Antony Losecaat, te Eyndhoven.
R 132

fol. 33

16-01-1807

Staat en inventaris - opgemaakt door Cornelis van Kessel - weduwnaar Johanna
Peeter Goorts - t.b.v. hun kind. Peeter.
Hij wil hertrouwen.
Roerende goederen
- een bed en toebehoren,
- een kist, een tafel, een kastje, drie stoelen,
- een wieg,

-

een kacheltje,
enig tin,
enige ketels,
enig aardewerk,
een kuip, een emmer, een koekepan,
De kleren van de overleden vrouw zijn verkocht en daarvan schulden betaald.

R 132

fol. 35

26-01-1807

- Matthijs Paulus Peeters - g.m. Maria Rijnder Verlijsonk,
- Pieter Rijnders - g.m. Anna Rijnder Verlijsdonk.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader, Rijnder Verlijsdonk,
op Voordeldonk.
1e lot: Matthijs Paulus Peeters
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk
1/8e l.
- land/groes in 't Aangelag - 1487
2 l. 6 r.
- land/groes land 't Aangelag - en groes
't Broekvelt - 1489
44 r.
- land
agter het Aangelag - 1490
48 r.
- land
de Roetert - 1534
1 l. 15 r.
- land
Venakker - 1539
25 r.
- land
land in de Loverbosch - 1562-1563
6 r.
- land
Platakker - 1568
1 r.
- land
in de Loverbosch - 1579
- groes
de Bleek - 3818
2 r.
- groes
Kempkes - 3853
48 r.
- groes
den Brand - 3865
38 r.
- groes
den Brand - 3867
41 r.
Belast met: ƒ 2-18-12-/jr. aan den Armen van Asten.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e lot - ƒ 300,-.

3

l.

2

l.

1

l.

1 l.
1
l.
1

l.

1

l.

1

l.

2e lot: Pieter Reynders
- ƒ 300,- te ontvangen van het 2e lot.
R 106

fol. 126

31-01-1807

Francis Arnoldus Tielen verkoopt aan Pieter van Loon - g.m. zijn comparants
nicht, Anthonetta Dirk van Gennip, bij wie hij comparant inwonende is, al zijn
vaste goederen:
- land
het Neutje - 53
1
l.
48 r.
- land
de Bekkers - 81
1
l.
41 r.
- de onverdeelde helft van - huis, hof en aangelag - 9
- de helft van
Wortelvelt - 29
geheel
31
r.
- de onverdeelde helft van - het Neutje - 59
geheel 3 l. 7 r.
- de onverdeelde gelft van - Haaverland - 97
geheel 4 l. 43 r.
- de onverdeelde helft van - Haaverland - 98-99
geheel 3 l. 12 r.
- de onverdeelde helft van - Aangelag - 108-109
geheel 3 l. 33 r.
- de onverdeelde helft van - Braselakker - 192
geheel 1 l. 26 r.
- de onverdeelde helft van - Molenakker - 1089
geheel 2 l. 34 r.
- de onverdeelde helft van - Hooyvelt - 2680
geheel 2 l. 27 r.
- de onverdeelde helft van - Dries in de Heuf - 2723 geheel 1 l. 8 r.
- de onverdeelde helft van - Wijvelt - 2736
geheel 3 l. 43 r.

- de onverdeelde helft van - Aa-beemt - 2751

geheel 3 l. 42 r.
Koopsom: ƒ 200,-.

R 106

fol. 128

02-02-1807

Hendrik van Helmond verkoopt aan Jan Kanters:
- land
de Langenakker - 2013
34 r.
R 31

fol. 26vo

21-02-1807

1

l.

Koopsom: ƒ 118,-.

1/2

Margareta Robers, vroedvrouw, is, op 2-6-1804, geweest t.h.v. Johanna van den
Eerenbeemt - zie: R 31 - fol. 10vo.
Zij bevestigd nu e.e.a. onder eede.
R 33 - 52
21-02-1807 2/2
Margareta Robbers, vroedvrouw, verklaart ter instantie van Theodorus J. Sengers
dat zij blijft "persisteren" bij haar verklaring van - d.d. 10-9-1804 - alhier,
ter secretarie gedaan - n.l.:
Dat zij, op 2 juni 1804, is geroepen naar de woning van Johanna van den Eerenbeemt - weduwe Jacobus Meulenberg, om haar in haar "barensnood" behulpzaam te
zijn.
Johanna wist niet wie de vader van dat onechte kind was - "want dat sij dat
kind tussen hier en Helmond geraapt had" en de persoon, waarmede zij te doen
gehad had niet kende.
De verklaring is gedaan t.h.v. Margareta Robers, - "vermits dat deze wegens
ziekte impotent is" - ingevolge declaratoir van M.J. Aertnijs, med. dr., alhier - d.d. 18-2-1807.
R 106

fol. 129

25-02-1807

- Johannes Welten, te Deursen - en
- Anthony Welten, te Vlierden, als vaders en voogden over hun minderj. kn.
- Michiel Claas Berkers, te Helmond - weduwnaar van Anna Maria Welten - namens
zijn minderj. dr. Anna Maria Berkers,
- Goort Eevers, geassumeerde momboir en voorn. Johannis Welten, testamentair
aangestelde voogd over Nicolaas van Doorne, minderj. zoon van Eevert van
Doorne - en wijlen Jennemaria Welten,
- Adriaan van Tilburg, te Bakel - g.m. Hendrina Welten,
- Arnoldus van Mierlo, te Helmond - g.m. Johanna Welten,
- Nicolaas en Jennemaria Berkers, te Helmond, meerderj. kn. van voorn. Michiel
Claas Berkers - en Anna Maria Welten.
Allen kinderen en kindskinderen van wijlen Dirk welten - en Anna van den Boomen, te Vlierden.
Zij verkopen - met meer andere goederen:
- groes
den Bunder - 3137
2 l. 35 r.
Koper: Joost Goort van Bussel
Koopsom: ƒ 39,-.
R 106

fol. 131

25-02-1807

Ook: R 132 - fol. 37vo - 2802-1807.
Anthony Timmermans, te Deurne, verkoopt aan zijn zoon, Adriaan Timmermans, in
mindernis van zijn filiale portie of kindsdeel:
- een huis met een klein huisje, schuur, stal, hof en vijver - in het Dorp,
rondom in zijn heggen en kerkmuur - 316-317.
- land
Heesakker - 2329-2339
5
l.
7 r.
- groes
Rootsvelt - 2658
2
l.
14 r.
- land
land aan de Pastorye - zijnde den
Berg - 2372
1 l. 25 r.
- groes
in 't Rood - 4362
3 l. 25 r.
- land
land bij den Hof - 2407
11 r.

- land
49 r.
- land
24 r.
- groes
12 r.

land aan de Pastory - 2381
tussen de Weegen - 2387

1

l.

groes in 't Rood - 4370

3

l.

Koopsom: ƒ 3000,- α 3╜% met inbegrip

van twee

huur.
Marge: Niet gepasseert, maar in plaadse van dit een deyling.
R 132

fol. 39vo

jaar

03-03-1832

Antonius Gommers, hier present, geeft procuratie aan zijn zuster, Johanna
Margareta Gommers - weduwe Jan Cornelis Vroos, te Budel, om te compareren
ter secretatie van Budel en daar te transporteren aan van Dorser, te Beudel:
- een huis en aangelag - de [Kuypershoek]
3 l.
- land
de groot Half
2╜ l.
Koopsom: ƒ 1100,Luiks.
R 106

fol. 132vo

10-03-1807

Laurens van Oosterhout geeft in belening aan Lambert Michielsen:
- land
Pasakker - 1138
1 l. 29 r.
Beleensom: ƒ 120,.
R 106

fol. 133vo

11-03-1807

Ook: R 107 - fol. 22vo - 09-6-1807.

Willem van Asten, pastoir, Willem Berkers, Martinus van Bussel, Johannes Knaapen en Marcelis van Bussel, als kerkmeesters van Asten, verkopen aan C. Jansen,
predikant, geass. met Leendert van Riet, Hendrik van den Bosch en Abraham van
Nouhuys, als gecommitteerden van de Gereformeerde Gemeente van Asten:
- een huis, schop, washuis, sacristie, hof en aangelag - genaamd - de oude
Pastoirswoning - 371
1╝ l.
- Gelegen in zijn heggen en kerkmuur met de plaats waar te voren de oude kerk
gestaan heeft.
- Zullende de buitenmuur aan de straat en aan de gevel naar het zuidoosten tot
aan de heggen van den hof op die hoogte blijven, zoals bij de koop bepaald
is. En de verkopers zullen verplicht zijn de muur daar, alwaar de glasramen
gestaan hebben, zo hoog, met goede stenen en kalk behoorlijk op te metselen
zodat de gehele muur op gelijke hoogte is.
- Ook zal de poort of ingang van de afgebroken kerk behoorlijk en vast toegemetseld worden - tot op de hoogte van de voors. muur.
- De gevel van de afgebroken kerk is onder de koop begrepen en daarom mag
daarvan niets afgebroken worden.
- Het Peelveld aan de Scheepersdijk zal tussen kopers en verkopers half/half
worden verdeeld.
Enz. enz.
Koopsom: ƒ 1200,R 165

11-03-1807

1/2

T.v.v. Martinus Janssen, molenaar, alhier, hebben wij een taxatie gedaan van de
waarschijnlijke huur of pacht van - de korenwindmolen - aan het Dorp gelegen als deze verpacht zal worden.
ƒ 250,-/jr.
R 132
fol. 54
05-06-1807 2/2
Leendert van Riet, als rentmeester van Antonia Papegaay - weduwe Cornelis van
Hombroek en van Cornelis Melchior van Nivervaart, eigenaren van de korenwindmolen, alhier en de korenwatermolen, te Vlierden, verpacht aan Martinus Jansen,

alhier, de beide molens.
Condities o.a.:
Huurtermijn: 1 jaar - aangevangen 1-1-1807.
Huursom: ƒ 700,-/jr.
- lasten voor de verhuurder.
Borgen: Jan Willem van de Mortel, te Deurne - en
- Willem Anthony van de Mortel, te Deurne.
R 132

fol. 40vo

13-03-1807

Rosetta Aleydis Rees - g.m. Hendrik van den Bosch, commies collecteur
ter
Recherche, te Asten, stelt zich borg voor haar man - terzake van de te collecteren penningen.
R 132

fol. 41

14-03-1807

Schepenen van Asten certificeren - dat Jan Willem Coolen zich borg stelt - ter
somme van ƒ 500,-, voor de administratie van Abraham van Nouhuys, "tot de directie over de invordering van de belasting op het regt van successie over de
gemeente Asten.
R 132

fol. 40 (42)

16-03-1807

1/2

Jan Bruystens, welke voor de ene helft eigenaar en voor de andere helft usufructeur van alle vaste goederen welke hij met wijlen Margareta Eysbouds, zijn
vrouw, heeft bezeten.
Hij doet, om hem moverende redenen, afstand van deze goederen t.b.v. zijn kinderen.
Deze zullen ieder, jaarlijks aan hem uitkeren - ƒ 50,- makende - ƒ 100,- en dit
gedurende zijn leven lang.
R
-

132
fol. 43
16-03-1807 2/2
Dirk Jan Bruystens,
Jan Hendrik Haasen - g.m. Jenneke Jan Bruystens - en
Maria Jan Bruystens - weduwe Francis Goort Leenen, te Someren - als moeder
van haar kinderen - uit haar eerste huwelijk - geass. met Jan Bruystens, haar
vader en Dirk Goort Leenen, haar zwager - en Louis Keunings - g.m. haar dochter, Jennemaria Francis Leenen.
Zij verdelen de goederen waarvan hun vader, Jan Bruystens, t.b.v. hen afstand
heeft gedaan. Zij hebben deze goederen tot nu toe in huur gehad..
1e lot: Dirk Jan Bruystens - en
- Jan Haasen
- huis en erve - de voorste Heusden - 215
1. Dirk Eysbouds
2. Peter van den Elsen
- huis en erve - aan het Behelp - 252
1. Willem Lomans
2. Jan van de Goor
- land
Willemkesakker - 1795
6 r.
- land
Willemkesakker - 1807
27 r.
- land
Wouterakker - 1818
- land
Heykamp - 1825
30 r.
- land
den Heykamp - 1855
- land
't Zester - 1887-1888
42 r.
- land/groes Middenweg - 1879- 1880
7 l. 39 r.
- land
Heyveld - 1904
2 r.

1 l.

1

l.

2

l.

5

l.

3

l.

6 r.

3 l. 16 r.

- land
Varenakker - 1931
1
- land
Hulsbosch - 2038
31 r.
- land
Hoogenakker - 2065
1
- land
Voorstenakker - 2078
2
- groes
't Aangelag - 2080
- land/groes de Nieuwe Erve - 2182
4 l.
- land/groes in 't Aangelag - 2207
3 l. 12 r.
- groes
Meulenschouw - 4010
4
- groes
Hooyveld - 4034
41 r.
- groes
Busveldje - 4047
27 r.
- groes
't Broekveld - 4050
2
- groes
Hooyveld - 4068
3 r.
- groes
de Weyer - 4099
37 r.
- groes
Kleynveldje - 4102
3
- groes
Goortjensweyen - 4109
43 r.
- groes
den Rijbeemt - 4124
2
- groes
den Ekelhof - 4139
2
Zij zullen hun vader, Jan Bruystens - ƒ 100,-/jr. uitkeren, dit
leven.

l. 19 r.

1

l.

2

l.

1

l.

4

l.

3

l.

1

l.

l. 18 r.
l. 34 r.
19 r.
l.

6 r.

l.

l. 49 r.

l. 25 r.
l. 28 r.
gedurende zijn

2e lot: Maria Jan Bruystens, te Someren, mede namens haar kinderen
- ƒ 1550,-.
R 106

fol. 135vo

Arnoldus Aart Wilbers
Maria Janse Coolen:
- groes

18-03-1807

1/5

verkoopt aan Jan, Martinus, Goort, Anthony en Joanna
het voorste velt - omtrent
de Nagtegaal - 165

49 r.
Koopsom: ƒ 250,-.

R 106
fol. 136
18-03-1807 2/5
Martinus Janse Coolen, mede namens zijn broeders en zuster, verkoopt aan Arnoldus Aart Wilbers:
- groes
het Laarbroek - 1041
2 l. 4 r.
1. Aalbert van der Weerden
Koopsom: ƒ 150,-.
R 106
fol. 136vo
23-03-1807 3/5
Joseph Paulus Aart Wilbers verklaart nader in den bloede te wezen aan Arnoldus
Aart Wilbers - dan de kinderen Coolen - en vernadert:
- groes
het voorste velt - omtrent
de Nagtegaal - 165
2 l. 49
R 106
fol. 142
04-04-1807 4/5
Aalbert van der Weerden verkoopt aan Arnoldus Aart Wilbers:
- groes
het Laarbroek - 1042
R 106
fol. 143
04-04-1807 5/5
Arnoldus Aart Wilbers verkoopt aan Aalbert van der Weerden:
- groes
Ostaden - 318
10 r.
- land
den Beembdakker - 179
27 r.
- land
land nevens de Straat - 184
- land
Braselsenakker - 297
- groes
het Kerkenveltje - 2754

2 l. 2 r.
Koopsom: ƒ 250,-.

27 r.
1 l. 12 r.

1

l.

4 r.

Koopsom: ƒ 450,-.

R 132

fol. 46vo

19-03-1807

-

Jan Hendrik van Bussel,
Jelis Hendrik van Bussel, te Nuenen,
Maria Hendrik van Bussel - weduwe Mattijs van de Moosdijk, te Someren,
Francis Hendrik van Bussel,
Pieter van den Eynden - g.m. Jenneke Hendrik van Bussel,
Hendrik Hendrik van Bussel,
Adam van de Kerkhof - weduwnaar Catharina Hendrik van Bussel - namens zijn
kinderen.
Zij verdelen de ouderlijke goederen, te Heusden.
1e lot: Jan Hendrik van Bussel
- ƒ 250,- uit te keren door de ontvanger van het 6e lot.
2e lot: Jelis Hendrik van Bussel, te Nuenen
- ƒ 250,- uit te keren door de ontvanger van het 6e lot.
3e lot: Maria Hendrik van Bussel
- ƒ 250,- uit te keren door de ontvanger van het 6e lot.
4e lot: Francis Hendrik van Bussel
- ƒ 250,- uit te keren door de ontvanger van het 6e lot.
5e lot: Pieter van den Eynden
- land
voorsten Heusdenseakker - 2011
- ƒ 100,- uit te keren door de ontvanger van het 6e lot.

2 l. 27 r.

6e lot: Hendrik Hendrik van Bussel
- huis en erve - het Behelp - 251
- land
Heykamp - 1824
30 r.
- land
Kuylkesakker - 1866
1 l. 30 r.
- land
Goortjesakker - 1882
1 l. 29 r.
- land/groes de Nieuwe Bleek - 1895
3 l. 26 r.
- land
land daarnevens - 1903
25 r.
- land
aan 't Straatje - 1905
2
35 r.
- land/groes bij 't Aangelag - 1915
4 l. 32 r.
- groes
Broekvelt - 4052
3
38 r.
- groes
Weyvelt - 4062
3
12 r.
- groes
de Weyen - 4095
1
8 r.
- groes
de Weyen - 4100
3
30 r.
- groes
de Weyen - 4111
4
21 r.
- de helft van
de Nieuwe Erven - 2200
5
38 r.
Hij zal aan de loten 1,2,3,4,5 en 7 elk ƒ 250,- uitkeren - en aan het 4e lot
- ƒ 100,-.

l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.

7e lot: Adam van de Kerkhof
- ƒ 250,- uit te keren door de ontvanger van het 6e lot.
R 106

fol. 138vo

26-03-1807

Francis van Hugten - g.m. Jennemaria Francis Deenen verkoopt aan Marcelis Frans
Deenen 1/5e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - den Agterbosch - 148
- hei
1258-1259-1260
23 l.

32 r.
- land
21 r.
- land
6 r.

de Stelt - 1265

5 l.

de korte Seylkens - 1268

2 l.

- land
de lange Seylkens - 1272-1273
8 l. 8 r.
- land
voorsten Akker - 1278
7 r.
- land
de Kamp - 1281
28 r.
- land en houtwas
de Lijsdonk - 1287
5 l. 4 r.
- groes
Wijvelt of Pootbeemd - 3445-3446 9 l. 12 r.
- groes
't Aa-veld - 3452
1 l. 37 r.
- groes
Heytveld de Delle - 3741-3742-3743
19 l. 21
- groes
Dwersveltje - 3750
1 l. 44 r.
- groes
Hooyveld - 3752
27 r.
- groes
Groesdries - 3754
2 l. 16 r.
- groes
Heynesveld - 3770
2 l. 10 r.
Het geheel is belast met ƒ 0-4-0/jr. cijns.
Koopsom: ƒ 175,-.
R 106
3-1807.

fol. 140vo

31-03-1807

1/4

4 l.
2 l.

r.
3 l.

Ook: R 152 - 31-

Francis Voermans - g.m. Anthonetta van Hugten - weduwe Mattijs Haasen is schuldig aan Cornelis Lambers - ƒ 249,- α 4%.
Marge: 2-3-1810 - gelost.
R 32a
fol. 62
02-05-1807 2/4
Jelis van Hugten, te Vlierden en Thieleman Hendrik van Helmond worden aangesteld als voogden over de onm. kinderen van Mattijs Peeter Haasen - en Antonetta van Hugten, beiden overleden.
R 153
02-07-1807 3/4
Ook: R 154 - 2-7-1807.
- Francis Voermans - weduwnaar Anthonetta van Hugten - en
- Thieleman van Helmond met Jelis van Hugten - als voogden van de onm. kinderen
van Mattijs Haasen - weduwnaar Anthonetta van Hugten.
Zij verkopen "eenige gereede en haavelijke goederen"
- een koe
ƒ 22,- een ploeg
ƒ 13,- een waskuip
ƒ 2,- een schrijfdoos
ƒ 0,25
- een bedpan
ƒ 2,enz. enz.
Opbrengst: ƒ 215,.
R 107
fol. 37vo
13-08-1807 4/4
Ook: R 153 - 16-7-1807.
- Francis Voermans - weduwnaar Anthonetta van Hugten,
- Thieleman van Helmond en Jelis van Hugten als voogden over de minderj.
kinderen van wijlen Mathijs Hasen - en Anthonetta van Hugten, beiden over
leden.
Zij verkopen aan Willem Ceelen:
- een huis, 280 - schuur en aangelag - in de Wolfsberg
╜ l.
1. Antony van de Goor
2. weduwe Hendrik van Helmond
Belast met: ƒ 4-17-8/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.
- ƒ 249,- α 4% - d.d. 30-3-1807.
Koopsom: ƒ 122,-.
- land
Venakker - 2289
2
l.
15 r.
Koopsom: ƒ 191,-.
Zij verkopen aan Francis van den Eerenbeemt:
- land
Warand- of Loverboschakker - 1725
2
l.
17 r.
Koopsom: ƒ 60,-.

Zij verkopen aan Anna Thiele Coolen - weduwe Hendrik van Helmond:

- land

den Dungen - 2219

- land

den Dungen - 2215

- land
5 r.

den Groenakker - 2427

1 l. 1 r.
Koopsom: ƒ 71,-.
34 r.
Koopsom: ƒ 57,-.
1
l.

- groes
30 r.

het Lankveltje - 4337

Koopsom: ƒ 46,-.
1
l.
Koopsom: ƒ 85,-.

Zij verkopen aan Jan Thomas Coolen:
- land/groes de Schaapsdries - 2245

2 l. 30 r.

Zij verkopen aan Francis Kerkers:
- land
den Bergakker - 2254
Belast met: ƒ 0-7-8/jr. aan de Kerk van Asten
- land
20 r.

Jan Huybersberg - 2258

Koopsom: ƒ 213,-.
2 l.

2 r.

Koopsom: ƒ 215,-.
1
l.
ƒ 96,-.

Koopsom:
Zij verkopen aan Arnoldus Peeters:
- land
den Berg - 2421
37 r.

Koopsom: ƒ 68,-.

Zij verkopen aan Hendrik Steevens:
- groes
den Roetert of half lopense - 3910
16 r.
Koopsom: ƒ 26,-.
- groes
het Liendersvelt - 3938
1
l.
6 r.
Koopsom: ƒ 102,-.
Zij verkopen aan Cornelis van Bussel:
- groes
het Binnevelt - 4267
Zij verkopen aan Lambert Michielsen:
- groes
het Weyvelt - 4296
Belast met: ƒ 0-3-0/jr. aan het Boek van Asten.
R 106

fol. 145

2 l. 20 r.
Koopsom: ƒ 148,-.
4 l.

9 r.

Koopsom: ƒ 270,-.

21-04-1807

Hendrik Neervens - weduwnaar Margareta Amijs (contract huw. voorw. - d.d.
4-2-1804) geeft over aan Mattijs Manders - g.m. Jennemaria Amijs en Lambert
Amijs, zuster en broeder van Margareta Amijs:
- zijn vrouws vaste goederen.
Koopsom: ƒ 270,-.
R 106

fol. 146

23-04-1807

1/2

Francis Wilbert Aarts verkoopt aan Jan Martinusse:
- land/groes de Wittert - 908
3 l. 19 r.
- land
de Wittert - 911
25 r.

1

l.

Koopsom: ƒ 200,-.

R 106

fol. 147

23-04-1807

2/2

Pieter Jan Martinusse, namens zijn vader, verkoopt aan Francis Wilbert Aarts:
- land
de Galderen - 762
2 l. 8 r.
- groes
aan de Cluys - 820
36 r.
- groes
aan de Cluys - 822
1 l. 28 r.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 106

fol. 148

24-04-1807

Dirk Hendrik van Hugten verkoopt aan zijn zuster, Josyna Hendrik van Hugten g.m. Jelis Berkers:
- huis, en aangelag, 237, te Heusden - 1871
1 l.
- land
den Heykamp - 1852
3 l. 3 r.
- groes
het Busvelt - 4158
2 l. 6 r.
Nog de onverdeelde helft in:
- huis en erve - 245
- land
Varrehof - 1922-1923
geheel 7 l. 4 r.
- land
Varrenakker - 1934
geheel 3 l. 13 r.
- groes
de Venne - 1965-1966
geheel 7 l. 19 r.
- land/groes het Aangelag - 1968
geheel 3 l. 24 r.
- groes
het Hooyvelt - 4137-4138
geheel 6 l. 48 r.
Belast met: ƒ 6-05-0/jr. aan het Boek van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ╜ vat rogge/jr. aan den Armen van Helmond - Peelse maat.
Koopsom: ƒ 300,-.
R 106

fol. 149vo

28-04-1807

Hendrik Janse, te Someren, verkoopt aan Pieter Reynders, te Asten:
-land
land in de Boetscholt - 1226
44 r.
Koopsom: ƒ 32,-.
R 132

fol. 49vo

29-04-1807

- Dirk van der Weerde - g.m. Elisabeth Joost Verheyen,
- Jan Joost Verheyen,
- Jan Goort Kanters - g.m. Jenneke Joost Verheyen - en
- Marcelis Peter Marcelissen - g.m. Petronella Joost Verheyen.
Kinderen en erven van Joost Verheyen - en Elisabeth Slaats, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Dirk van der Weerden
- ƒ 500,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
2e lot: Jan Joost Verheyen
- ƒ 500,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
3e lot: Jan Goort Kanters
- 2╝e l. van den Eysboudakker - 243-244
geheel 5 l. 10 r.
- 2
l. land en 2 l. groes van - de Kamp - 473-474
geheel 6 l. 49 r.
- groes
Kranenbeemt - 2871
geheel 2 l. 7 r.
- 2 l. groes van
den Dooreman - 2839-2840
geheel 8 l. 9 r.
4e lot: Marcelis Peter Marcelis
- huis, hof en aangelag met land en groes - den Dijk
234-235
5 l. 25 r.

1
-

land
Rouwehof - 210
l. 24 r.
land
Kluytjensakker - 210
2 l. 4
2 l. 47 r. van
den Eysboudakker - 243-244
geheel 5 l. 10 r.
- land
Wittenakker - 247
2 l. 15
- land
Hegakker - 250
3 l. 37 r.
- 6 l. 6 r. van
den Dooreman - 2839-2840
geheel 8 l. 9 r.
- 2 l. 9 r. van
de Kamp - 473-474
geheel 6 l. 49
- groes
den Beeverschoot - 2885
4 l. 31 r.
- groes
het Nieuwvelt - 2936
2 l. 40
Belast met: ƒ 2-2-8/jr. aan het Gemene Land.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan de ontvangers van het 1e en 2e lot
elk ƒ 500,-.
R 33 - 52

06-05-1807

r.
r.

r.
r.
-

Ook: R 17 - fol. 70 - 11-5-1807.

Abraham van Nouhuys, aanlegger.
- contra
Jan Verheyen, hoevenaar op het neerhuis van het kasteel, gedaagde.
Betreft: ƒ 40,10 die gedaagde heeft geleend van aanlegger, op zondag 12-4-1807,
en die hij op 14 of 15 april 1807 zou terugbetalen.
R 106

fol. 150vo

11-05-1807

Jan Martinus Slaats - g.m. Willemyn Jan Thijssen, te Bakel, is schuldig aan
Jan Thijssen, op de Leensel - ƒ 400,- α 5%.
R 106

fol. 151

12-05-1807

Jan Thijssen, op de Leensel, is schuldig aan Andries Timmermans - ƒ 100,- α 5%.
R 132

fol. 53vo

12-05-1807

- Johannes Meulendijk - en
- Jan van de Sanden, beiden uit Lierop, verklaren ter instantie van Jan Verberne, te Lierop, dat de 17 varkens - "waarvan hij, op heden, ten kantore der Convoyen en Licenten, alhier, het landspaspoort geligt heeft om te venten op het
land in deesen lande gevallen en gevoed sijn."
R 107

fol. 1

15-05-1807

Nicolaas Anthony van Eyck verkoopt aan zijn broer Jan en zusters, Maria en Petronella, zijn ╝e onverdeelde deel in:
- huis en hof - nr. 18 - te Vosselen.
- groes
het Weyvelt - 166
2 l. 40 r.
- land
Beembdakker - 176
1 l. 11 r.
- land
Beembdakker - 178
27 r.
- land
Beembdakker - 180
1 l. 1 r.
- land
Leeuwenakker - 196
1 l. 34 r.
- land
het Langakkerke en Startakker 203-204
5
l.
13 r.
- groes
het Aangelag - 275
1 l. 21 r.
- land
het Loopense - 294
46 r.
- land
land neevens de Weg - 296
1
l.
27 r.
- land
Venakker - 301
44 r.
- land
Leeuwenakker - 315
36 r.
- land
Leeuwenakker - 317
1 l. 13 r.

met een perceel groes daaraan

11 r.

- groes
13 r.
- land
38 r.
- land
35 r.
- land
30 r.
- land
- land
45 r.
- groes
- groes
16 r.
- groes
44 r.
- groes
- groes
44 r.
- groes
23 r.
- groes
- groes
Belast met: ƒ 1-17-8/jr. aan
- ƒ 1-17-8/jr.
- ƒ 0-10-0/jr.
- ƒ 0-02-8/jr.
R 107

fol. 4

Lindeveldekens - 322

1

l.

Hofstad aan den Dijk - 332

1

l.

1

l.

3

l.

1

l.

2

l.

Leytentijd - 351
Dolland - 506
Beekerakker - 518
land aan Beugeheg - 528
Kerkeveltje - 2755
agterste Wijvelt - 2757

47 r.
1 l.

2 r.

Jan Aartsveltje - 2797
Leeuweveltje - 2799
Startvelt - 2814

47 r.

Dijkerhooyvelt - 2828
Startveltje - 2829
Beekerveltje - 3004
het Gemene Land.
aan den Armen van Asten.
aan het Boek van Asten.
aan den Armen van Deurne.

38 r.
1 l. 43 r.

Koopsom: ƒ 100,-.

16-05-1807

Elisabeth Seegers - weduwe Willem Hoefnagels verkoopt aan Elisabeth Jan Aart
Seegers - g.m. Arnoldus Seegers:
- huis en erf - 124 - in de Steegen.
- land
Langenakker - 1010
2 l. 28 r.
- land
land aan de Meulenpad - 1111
38 r.
- land
Hoogenberg - 1144
2 l. 27 r.
- groes
het Weyvelt - 3612
2 l. 2 r.
- groes
de Caris - 3647
1
l.
11 r.
- groes
Hoogendries - 3658
2 l. 15 r.
- groes
het Aangelag - 3659
1 l. 36 r.
- groes
Lankveltje - 3691
46 r.
- land
Peer Coolenakker - 2573
43 r.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 165

20-05-1807

1/2

Taxatie van de onroerende goederen van wijlen Hendrina van Bussel, dit o.v.v.
Antony van de Goor.
Waarde
- huis en erve - in de Wolfsberg - 279
ƒ 150,- groes
het Weyvelt
ƒ 15,- land
Bergakker
ƒ
30,- land
het Ven
ƒ
70,- land
Anneke Huybersvenneke
ƒ
30,- groes
Meuleschouw
ƒ
25,-

- groes
20,- groes
60,- land/groes

ƒ

den Brand

ƒ
den Berg

ƒ

25,-

425,-.
R 107
fol. 35vo
30-07-1807 2/2
Anthony van de Goor verkoopt aan Arnoldus Peter Hendriks:
- land/groes den Berg - 2422
27 r.

ƒ

Koopsom: ƒ 60,-.

R 17

fol. 5vo

27-05-1807

1/2

Antony Hoeben en zijn zoon, Jan, zijn schuldig aan Andries Timmermans:
ƒ 200,- α 5%.
R 107
fol. 7
03-06-1807 2/2
Philip Pieter Paulus is schuldig aan Andries Timmermans - ƒ 600,- α 5%.
R 32a

fol. 63

30-05-1807

Jan Willem Leenders van Hugten en Pieter J. M. van den Eynden worden aangesteld als voogden over de onm. kinderen van wijlen Leonardus van der Loo - en
Geertruy (NN.)
R 107

fol. 8vo

01-06-1807

1/2

Pieter en Francis Arnold Seegers verkopen aan Anthony Loomans:
- huis en stallen - te Ommel - nr. 97 - met hof en aangelag - 3582

3
l.
38 r.
Belast met: 4╜ vat rogge/jr. aan de erven Wilhelmus Bruynen in een meerdere rente.
Koopsom: ƒ 281,-.
- land
de Kamp - 982
43 r.
Koopsom: ƒ 48,-.
Zij verkopen aan Johannis van den Eynden:
- land
Venakker - 736
41 r.

Koopsom: ƒ 18,-.
- land
Espenakker - 918
2
l.
11 r.
Belast met: ƒ 2-16-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente.
Koopsom: ƒ 54,-.
- land
Kolkakker - 3549
29
r.
Koopsom: ƒ 16,-.
Zij verkopen aan Hendrik Jan Thijssen van Hugten:
- land
de Galderen - 763
2 l. 19 r.
Belast met: ƒ 0-0-10/jr. aan het Boek van Helmond - in een meerdere rente.
Koopsom: ƒ 53,-.
Zij verkopen aan Dirk Loverbosch:
- land
de Looakker - 801

3 l. 13 r.
Koopsom: ƒ 68,-.
- land
de Kolkakker - 875
1 l. 4 r.
Belast met: ƒ 0-4-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente.
Koopsom: ƒ 34,Zij verkopen aan Francis Wilbert Aarts:
- land
de Cluysakker - 824
Belast met: ƒ 0-2-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Zij verkopen aan Anthony van Bussel:
- land
Nieuwe Erve - 966
- groes

het Hooy- en Weyvelt - 3374

- groes

het Kwaadvelt - 3599

1 l. 41 r.
Koopsom: ƒ 79,-.
3 l. 15 r.
Koopsom: ƒ 72,-.
5 l. 35 r.
Koopsom: ƒ 105,-.
2 l. 39 r.

Koopsom: ƒ 93,-.
Zij verkopen aan Marcelis Peter Marcelissen:
- groes
Swartbroeken
25 r.
R 107

fol. 14vo

03-06-1807

2

l.

Koopsom: ƒ 64,-.

1/3

- Antony Wilbert Aarts,
- Johanna Wilbert Aarts - weduwe Corstiaan van der Weerden,
- Paulus Voermans - g.m. Maria Wilbert Aarts,
- Pieter Brunas - g.m. Petronella Wilbert Aarts,
- Goort Peter Vreynsen - g.m. Francyna Wilbert Aarts - en
- Francis Wilbert Aarts - alsmede
- Jan en Hendrik, kinderen Jan Wilbert Aarts - en Johanna Kerkers,
Kinderen en kleinkinderen van wijlen Wilbert Aarts - en Maria van den Broek.
Zij verkopen aan Philip Pieter Paulus:
- huis en hof - 1127 - in de Steegen - met het Aangelag - 3684
13 r.
- land

den Hengst - 1115

- groes
45 r.

de Bleek - 3686

l.

Koopsom: ƒ 384,-.
1 l. 5 r.
Koopsom: ƒ 30,-.
1
l.
Koopsom: ƒ 102,-.

Zij verkopen aan Leendert Bots:
- land/groes de Kamp - 3681
4 l. 24 r.
Belast met: ƒ 7-15-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Zij verkopen aan Pieter Reynders:
- land
de Kamp - 1186
26 r.
- groes
13 r.

4

het Lankveltje - 3695

Zij verkopen aan Francis Arnoldus Seegers:
- land
de Karis - 1120
10 r.
Zij verkopen aan Peeter Arnoldus Seegers:
- land
de Pasakker - 1145
Zij verkopen aan Francis Jan Peeter van Bussel:
- land
het Moolenpaadje - 2580
34 r.
Zij verkopen aan Antony Aarts:
- groes
het Wijvelt - 3609

Koopsom: ƒ 180,-.
3

l.

Koopsom: ƒ 174,-.
3
l.
Koopsom: ƒ 118,-.
3

l.

Koopsom: ƒ 102,-.
2 l. 23 r.
Koopsom: ƒ 110,-.
1
Koopsom: ƒ 40,-.
2 l. 15 r.
Koopsom: ƒ 46,-.

l.

R 107
fol. 21vo
03-06-1807 2/3
De kinderen Aarts verkopen aan Jan en Hendrik, kn Jan Wilbert Aarts hun 6/7e
deel onbedeeld in:
- groes
het Kempke - 3786
1 l.
Koopsom: ƒ 48,-.
R 107
fol. 56
30-11-1807 3/3
Anthony Wilbert Aarts verkoopt aan Pieter Brunas:
- groes
het Weyvelt - 3609
2 l. 15 r.
Belast met: ƒ 3-03-8/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere pacht met
weduwe Eymert Bollen.
- ƒ 1-17-8/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere pacht met
Jan Philips vnan Hout.
Koopsom: ƒ 126-5-0 excl. de
pachten.
R 107

fol. 19vo

03-06-1807

Leendert Bots verkoopt aan Jan Mattijs van Bussel:
- land
de Logterakker - 2488
12 r.
R 107b

fol. 239vo

06-06-1807

2

l.

Koopsom: ƒ 155,-.

1/2

Jan Timmermans is schuldig aan Johanna Antonius Nuyts, koopman, te 's Bosch:
- ƒ 700,- α 5%.
Schepenen - 's Bosch.
R 107
fol. 49
26-10-1807 2/2
Jan Timmermans is schuldig aan Andries Timmermans - ƒ 700,- α 4%.
R 107

fol. 26vo

22-06-1807

Willem Hendrik Berkers en Francis Hendrik Berkers verkopen aan:
- Martinus, Petronella, Hendrina, Pieter en Johannis, kn. van Jan Berkers - en
Anthonetta van Dijk 2/3e deel onverdeeld in:
- huis en erve, stalling, oliemolen met ap- en dependentiδn van schuur, bakhuis, schop, aan het Laarbroek - 114
21 r.
- land
Dorperakker - 993
1 l. 48 r.
- land/groes de Lens - 994-995
8 l. 8 r.
- land
Dorperakker - 996
46 r.
gekomen van Jan van Dijk.
- groes
groot Weyvelt - 1000-1001
5
l.
13 r.
- groes
kleyn Weyvelt - 1002
2 l. 18 r.
- land
Papenakker - 1006
1 l. 21 r.
- land
land bij 't huis en groes het Aangelag - 1017-1022
27 l. 45 r.
- groes
Kleynveltje - 1028
4 l. 3 r.
- land
Grootenakker - 1037
2 l. 35 r.
- land
Heydveld - 1043
5
l.
6 r.
Stootboom - 1064
1
l.
35 r.
Moolenakker - 1075
3 l. 22 r.
Moolenakker - 1081
34 r.
land aan de Moolen - 1092
2
l.
10 r.
den Hengst - 1103
2 l. 1 r.
Rusakker - 1105
2
l.
4 r.
- land
Klink- en Wegakker - 1107
3
l.
39 r.

- groes

Smaalveltje - 2947

1 l. 17 r.

- groes
Aa-veltje - 3044
3
l.
28 r.
- groes
de Weerte - 4258
1
l.
10 r.
Alsmede 2/3e deel in een deel van een clamptiende - de Witveltse - "rijdende"
tegen de Braselse.
Belast met: ƒ 3-00-0/jr. aan de Domeinen.
- ƒ 9-17-0/jr. aan het Gemene Land.
en verder alle havelijke, meubilaire en gerede goederen als de comparanten zijn
cometerende - niet uitgezonderd.
Koopsom: ƒ 2000,-.
R 107

fol. 29

03-07-1807

- Peeter Bouwmans,
- Jan Peter Bouwmans,
- Anthonetta Peeter Bouwmans - en
- Antony Warenberg - g.m. Jennemaria Bouwmans.
Zij verkopen aan Willem Eysbouds:
- groes
het Hooyvelt - 4200
R 33 - 52

1 l. 29 r.
Koopsom: ƒ 110,-.

18-07-1807

Aan het College van Asten,
Hendrik van der Sanden, coopman, te Luyk, geeft te kennen dat Dirk Leenen, te
Asten, op 10 juni 1806, heeft toegezegd, binnen vier weken, na dato, aan mij
suppliant - ƒ 50,- te betalen, dit op een "acceptatie" bij de weduwe Latour,
te 's Bosch.
Deze weduwe is inmiddels overleden.
Enz. enz.
Betreft: Betaling van ƒ 50,- door Dirk Leenen, als ΘΘn der voogden van het minderj. kind van wijlen Maria Catharina Slijpen - weduwe Pieter Latour.
Zij was "factoresse" onder de fa. van de weduwe Willem Latour en zoon
en als zodanig, op 14-3-1807, te 's Bosch, onder nr. 1322 gepatenteerd.
Mede-voogden zijn Rogier Latour en F. van Meuwen, beiden te 's Bosch.
R 107

fol. 30

27-07-1807

- Pieter Coopmans en Willem, zn. Pieter Coopmans, te Someren,
- Christiaan Kusters - g.m. Helena Pieter Koopmans, te Helmond - en
- Maria Pieter Coopmans.
Zij verkopen aan aan Jacobus van Hugten:
- een huis - 229 - hof en aangelag - 2067
ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten

33 r.

Belast met:

Koopsom: ƒ 215,-.
- land/groes den Heykamp - 1813-1814
8 l. 40 r.
Belast met: ƒ 1-17-08/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.
- ƒ 0-02-14/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-12-12/jr. aan het Boek van Asten - in een meerdere cijns.
Zij verkopen aan Jan P. Canters:
- land
den Heykamp - 1822
Zij verkopen aan Willem Eysbouds:
- land
Middelakker - 2037

35 r.
Koopsom: ƒ 44,-.
1 l. 13 r.

- land

Koopsom: ƒ 90,-.
3 l. 8 r.
Koopsom: ƒ 214,-.

Langenakker - 2051

Zij verkopen aan Pieter van Loon:
- groes
groesveldje van de Hoef - 3980
Zij verkopen aan Dirk Jan Bruystens en Jan Hendrik Haasen:
- groes
de Weyen - 4091
48 r.

1 l. 42 r.
Koopsom: ƒ 151,-.
3

Koopsom: ƒ 275,-.

Zij verkopen aan de kn. Jan Francis Loomans:
- groes
het Weyvelt - 4207
R 107

fol. 36vo

l.

3 l. 24 r.
Koopsom: ƒ 165,-.

08-08-1807

Hendrik Janse Verberne, te Someren, verkoopt aan Jan van den Heuvel:
- land
land aan de Pastory - 2380
1
l.
38 r.
Koopsom: ƒ 107-160.
R 107

fol. 45

18-08-1807

1/2

Arnoldus van der Linden verkoopt aan Jan Thomas Coolen:
- land
Jan Huybersberg - 2258
R 107
fol. 46
18-08-1807 2/2
Jan Thomas Coolen verkoopt aan Arnoldus van der Linden:
- land
Hoolenbergakker - 16-2

48 r.
Koopsom: ƒ 30,-.

R 107

fol. 47

20-08-1807

46 r.
Koopsom: ƒ 30,-.

1/3

Jan van Hoek verkoopt aan Gerardus Hermanus Roosen:
de helft van Joost Kuypershof - 2435
geheel 26 r.
1. weduwe Willem van Dijk
Dit deel is belast met: ƒ 0-1-2/jr. aan het Boek van Asten.

Koopsom: ƒ 45,-.

R 107
fol. 48
01-10-1807 2/3
Martinus van Hoek is nader in den bloede aan Jan van Hoek dan Gerardus H. Roosen, hij koopt nu:
- de helft van
Joost Kuypershof - 2435
geheel 26 r.
1. weduwe Willem van Dijk
Dit deel is belast met: ƒ 0-1-2/jr. aan het Boek van Asten.
Koopsom: ƒ 45,-.
R 107
fol. 53vo
06-11-1807 3/3
Martinus van Hoek verkoopt aan Anthony van de Goor:
- land
land tussen de Weegen - 2397

1 l. 8 r.
Koopsom: ƒ 50,-.

R 107

fol. 34vo

22-08-1807

Jelis Martens Berkers is schuldig aan Godefridus Sauve - ƒ 200,- α 4%.
Borgen: Hendrik Marten Berkers - en
- Hendrikus van de Mortel.
R 31

fol. 27vo

15-10-1807

Hendrikus van den Eerenbeemt en Peter Marcelis Verrijt verklaren:
Dat zij, op 9-10-1807, des voormiddags, wanneer zij en Hendrik Althuys, dienaar
der justitie, met zijn dochter, Anna en zoon Nicolaas met het uitdoen van aardappelen bezig waren bij hen is gekomen, Francyna Hendrik Martens - g.m. Johannis Francis Slaats en dat deze met een blank mes in de hand op Hendrik Althuys
is komen aanlopen - roepende: "Bijaldien gij van mijne grond niet afblijft dan
zal ik Uw doodsteeken of gij mij".
Waarop Hendrik Althuys geantwoord heeft: "Ik moet mijn aardappelen evenswel
uythebben".
Comparanten zijn doorgegaan met aardappelen uitdoen.
Daarop is Francyna met een riek in de hand op Hendrik Althuys aangekomen en
heeft hem gezegd dat hij de aardappelen moest laten staan tot hij haar had voldaan. En heeft zij, Francyna, daarop met de riek gestoken in de linkerduim en
door een slag met de riek hem een wonde aan de rechterhand kleine vinger toegebracht.
Daarna heeft zij de dochter op het hoofd en arm geslagen.
E.e.a. wordt onder eede bevestigd.
R 132

fol. 56vo

20-10-1807

Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrikus Koeckhof, te Achel, voor zichzelf en mede voor de With, secretaris van Velthoven, Blaarthem en Zeelst, te
Velthoven, als testamentaire voogden over de minderj. kinderen van Francis
Fransen - en Elisabeth Hoeben, beiden overleden, te Asten.
Onroerende goederen
- huis, schuur, stal - 380.
- huis, schuur, stal - 381.
- land
aan den Ommelsenweg - 1124
2
l.
3 r.
- land
land in de Loverbosch - 1726
1 l. 7 r.
- groes
Roodvelt - 2351
2
l.
18 r.
- land
Lochtakker - 2476
2 l. 44 r.
- land
Lochtakker - 2478
1 l. 46 r.
- land
Lochtakker - 2487
2 l. 15 r.
- groes
de Pas - 2493
1
l.
37 r.
- land
Langenakker
- land
Hoogenakker
- land
daarnevens - 2514-2515-2516
12 l. 12 r.
- groes
Steegensvelt - 3790
3 l. 5 r.
- groes/land Linder- of Stegensvelt - 3798
2 l. 17 r.
- groes
de Bleek - 3809
4
l.
30 r.
- groes
Paulussevelt - 3899
4 l.
- groes
Hooyvelt - 3930
1 l.
- land/groes Liendersekamp - 2459
4 l. 30 r.
- groes
St. Jorisbeemd - 3883
1
l.
30 r.
Roerende goederen
- een glazenkast, een staand huishorloge met een kast,
- twee bedden met hun toebehoren,
- zes dozijn servetten, twee dozijn tafellakens, 21 st. handdoeken,
- zes zilveren lepels.

Compareerde Hendrikus Koekhof, te Budel, welke verklaart zich in het opmaken
van deze inventaris getrouwelijk te hebben gedragen.
R 107

fol. 50vo

26-10-1807

Marcelis Berkers is schuldig aan de vier minderj. kinderen van wijlen Matthijs
Haasen - en Anthonetta van Hugten, beiden overleden, m.n. Maria, Jenneke, Geertruy en Francis - ƒ 100,- α 4╜%.
R 165

02-11-1807

Taxatie van de onroerende goederen van wijlen Anthony Janse Coolen.
1/5e deel van:
- huis en erf - te Vosselen - 18
90,de Hogendries - 164 1 l. 29 r. ƒ 50,Beembtakker - 172
1 l. 30 r. ƒ 60,Nieuwenakker - 191 2 l. 21 r. ƒ 75,Braselakker - 194
3 l. 44 r. ƒ 150,het Aangelag - 274
48 r. ƒ 25,Magerenakker - 282
43 r. ƒ 20,Magerenakker - 288
46 r.
aan de Straat - 310 1 l. 5 r. ƒ 25,320
12 r. ƒ
4,de Veldekens - 325 1 l. 6 r. ƒ 20,Harkhoebe - 328
1 l. 40
40,de Nagtegaal - 339 1 l. 12 r. ƒ 50,Kievitshof - 360
1 l. 33
40,Stootboom
- 1055
41
20,Stootboom - 1057
1 l. 17
25,Heytvelt - 1060
40
20,Pastoryveltje - 2694 2 l. 26 r. ƒ 100,het agterste Velt - 2759-2760
5 l. 34
130,het voorste Velt - 2771
4 l. 15
130,Slootjes - 2772
1 l. 8
40,het Hooyvelt en Rietbeemt
2954
2 l. 23
60,ƒ 1194,R 107

Waarde
ƒ

ƒ

20,-

r.

ƒ

r.

ƒ

r.

ƒ

r.

ƒ

r.

ƒ

r.

ƒ

r.

ƒ

r.

ƒ

r.

ƒ

1/5e deel is - ƒ 238,80.
fol. 54vo

09-11-1807

- Jan van den Nieuwenhuysen - g.m. Maria Verlijsdonk - en
- Jenneke Verlijsdonk, allen te Vlierden, geven, voor vier jaar, in belening
aan Jan van Hirtum, te Vlierden, 2/3e deel onverdeeld in:
- groes
de Meulenbeemt - 3247
2
l.
23 r.
Beleensom: ƒ 44,-.
Het overig 1/3e deel is van Francyna Verlijsdonk.

R 132
fol. 59vo
23-11-1807 1/2
- Jelis Jan Aart Zeegers,
- Peter Arnoldus Zeegers - g.m. Elisabeth Jan Aart Zeegers,
- Francis van Lierop - g.m. Maria Jan Aart Zeegers,
- Francis Arnoldus zeegers - g.mlCatharina Jan Aart Zeegers.
Kinderen en erven van wijlen Jan Aart Zeegers - en Maria Jelis Vrijnsen, beiden
overleden.

Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jelis Jan Aart Zeegers
- ƒ 425,- te voldoen door de ontvanger van het 2e lot.
2e lot: Peter Arnoldus Zeegers:
- huis en erve - in de Steegen - 125
- groes
den Dries - 139
47 r.
- land
de Bekkers - 1070
- land
den Hengst - 1104
- land
Pasakker - 1136
24 r.
- land
Pasakker - 1141
27 r.
- land
den Hekelaart - 1196
- land
Logtenakker - 2492
- land
Keskesakker - 2570
- land
Patersakker - 2572
- land
Peer Coolenakker - 2574
43 r.
- groes
het Wijvelt - 3608
- groes
het Lopense - 3614
- groes
de Caris - 3648
11 r.
- groes
het Beemdje - 3673
- groes
den Dries - 3678-3679
39 r.
- land/groes de Kamp - 3680
2 l. 31 r.
- groes
het Kempke - 3788
- groes
Liendersvelt - 3795
- groes
het Aangelag - 3874
Belast met: ƒ 0-18-0/jr. aan het Huis van Asten.

2

l.

1

l.

1

l.

7

l.

1

l.

2 l. 41 r.
2 l. 3 r.

1 l.

5 r.
45 r.

2 l.
1 l. 23 r.
4 l. 43 r.
45 r.
41 r.

36 r.
2 l. 10 r.
2 l. 23 r.

3e lot: Francis van Lierop
- ƒ 425,- te voldoen door de ontvanger van het 2e lot.
4e lot: Francis Arnoldus Zeegers
- land
de Spurakker - 1011
- land
Toornakker - 1007
- land
Bremakker - 1096
44 r.
- land
land aan 't Keske - 1126
47 r.
- land
het Bergske - 1126
- land
Geleyntakker - 1131-1132
47 r.
- land
Moolenpaadje - 2581
- de helft van
den Dries - 3679
r.
1. de Loop
- groes
het voorste Wijvelt - 3611
46 r.
- groes
het Lankveltje - 3692
44 r.
- groes
Teunisdries - 3783
Belast met: ƒ 3-15-0/jr.

1 l. 37 r.
1 l. 19 r.

33 r.

38 r.
geheel 7 l. 39
3

3 l.

l.

7 r.

R 107
fol. 58
19-12-1807 2/2
Peeter Arnoldus Seegers - g.m. Elisabet Jan Aart Seegers verkoopt aan Hendrina
Jelisse - g.m. Johannes Sleegers:
- huis en erve - 125 - de Steegen
- land
Pasakker - 1141
1
l.
27 r.

- land
23 r.
- land
r.
- land
r.
- land
- land
- land

Pasakker - 1145

2

l.

Pasakker - 1136

24

Peer Coolenakker - 2574

43

Patersakker - 2572
aan 't Keske - 2570
Langenakker - 1010

1 l. 23 r.
2 l.
2 l. 28 r.

- land
- land
31 r.
- land
27 r.
- land
43 r.
- groes
- groes
- groes
39 r.
- groes
41 r.
- groes
- groes
47 r.
- groes
2 r.
- groes
R 107

Logtenakker - 2492
de Kamp - 3680

45 r.

Hogenberg - 1144

2

l.

2

l.

7

l.

4

l.

2

l.

Peer Coolenakker - 2573
Hogendries
Lindervelt
het Kempke
Groesdries

-

3658
3795
3788
3678-3679

2 l. 15 r.
2 l. 10 r.
36 r.
de helft van

Beemtje - 3673
't Lopense - 3614
Wijvelt - 3608

45 r.

Wijvelt - 3612
het Aangelag - 2874
fol. 57

2 l. 23 r.
Koopsom: ƒ 2200,-.

10-12-1807

Jan Dirk Wilbers is schuldig aan Goort Slaats - ƒ 50,- α 3%.
R 107

fol. 24vo

12-12-1807

Jan van der Sanden is schuldig aan Dirk Anthony Leenen - ƒ 150,- α 4%.
R 31

fol.

18-12-1807

Samenvatting van meerdere acten.
Door commies controleur der Convoyen en Licenten, W. Ramaer, te Asten, zijn, op
dinsdag, 8-12-1807, twee karren, bespannen met vijf paarden en beladen met enige goederen aangehouden en bij de commies collecteur, H. van den Bosch, uitgeladen.
De karren en paarden zijn gebracht in de afgesloten plaats en stallen van de
herberg der kinderen Theodorus Sengers en aldaar onder bewaking gesteld van
Hendrik Althuys, 70 jaar, en Pieter Naagel, 46 jaar, beiden dienaren der justitie.
In de nacht is ΘΘn der karren en vijf paarden gestolen geworden.
De voorn. dienaren zeggen niet te weten hoe dat kan - ze zijn echter wel, bij
toerbeurt - "zich een wijnig bij het vier in de agterhuysinge van de kinderen
Theodorus Sengers gaan warmen".
En dat, toen Pieter Naagel eens ging zien hij bevond dat de achterpoort open
was en ΘΘn kar en vijf paarden weg waren.
Het Corpus van Asten verklaart dat e.e.a. aan hen bekend is geworden - doch dat
zij niets kunnen doen omdat er geen aangifte van is gedaan.
Johannes Antonius Sengers verklaart - dat, op 8-12-1807, om ca. 8 uur 's avonds, H. G. Roosen, vorster, bij hem gekomen is en gevraagd heeft of hij twee
karren en vijf paarden kon plaatsen.
Dat deze na bevestiging bij hem gebracht zivjn en dat daarbij waren de commies
Gerbrands en de gaarder, W. van Riet.
Hij was van mening dat de karren "aangeslagen waren".
De bewaking is door voorn. dienaren der justitie overgenomen.
De comparant is ca. half tien nog eens op de plaats geweest en heeft aan de
bewakers gevraagd - "Of zij al een boterham met een kan bier gehad hadden"
hetgeen met "Ja" beantwoord werd.
Ca. 10 uur, na nog een tijd in huis doorgebracht te hebben is hij vertrokken
naar zijn meisje, ongeveer een half uur ver buiten het dorp. Hij is hier gebleven tot de volgende morgen 9 uur, waarna hij "mist" is gaan varen en rond de
middag weer thuis gekomen.

Thuis komende hoorde hij van het voorgevallene.
Hij begrijpt niet hoe het heeft kunnen gebeuren uit een ruimte "rontom beslooten met twee groote poorten en twee kleyne poordjes van binnen met grendels en
stekken toegemaakt".
Hij is van mening dat de poorten van binnenuit opengemaakt moeten zijn.
Hij bevestigd e.e.a. onder eede.
Pieter Klomp verklaarde - dat zijn paard, aangespannen zijnde aan de kar van
Jan Timmermans, komende van Ceulen, te Voordeldonck is aangehouden en in bewaring is gesteld bij de kinderen Theodorus Sengers.
Dat dit paard ΘΘn α twee dagen later, 's avonds, aan zijn stal stond, doch toen
niet zeker wist of het zijn paard was of niet.
Hij heeft het op stal gezet en de volgende dag bevonden dat het zijn paard was.
R 132

fol. 65

19-12-1807

- Dirk Joosten van Hugten,
- Jan Joosten van Hugten - alsmede
- Adriaan Lintermans en Willem Marcelis Jansen - als wettige voogden over de
innocente Willem Joosten van Hugten.
Zij verdelen de goederen - gelegen aan het Sant.
1e lot: Dirk
- het oud huis en aangelag - aan het Sant, waarin hij woont - 165
1 l.
- land
land bij 't Huys - 1315 t/m 1319 15 l. 16╜ r.
- 3 l. 23 r. de Haag - 3518-3519
geheel 6 l. 47 r.
- groes
de kleyne Haag - 3945
1 l.
7 r.
- de helft van
de Legendries - 3953-3964
12 l.
38 r.
- de helft van een stuk hei - 3953-3965
geheel
82 l. 18 r.
2e lot: Jan
- een nieuw huis en aangelag met de schaapskooi - 166
1 l.
- land
land bij 't Huys - 1315 t/m 1319 1╜ l.
- land
1315 t/m 1319
13 l. 31╜ r.
- groes
de Haag - 3514
41 r.
- 3 l. 23 r. van
de Haag - 3518-3519
geheel 6 l. 47 r.
- de helft van
de Legendries - 3953-3964
geheel 12 l. 38 r.
- de helft van een stuk hei - 3953 t/m 3965
geheel 82 l. 18 r.
3e lot: Willem Joosten van Hugten - of diens voogden.
- ƒ 600,- te ontvangen van de verkrijgers van het 1e en 2e lot.
Marge: 15 bloeimaand 1809 - ƒ 550,- ontvangen.

R 107

fol. 61

07-01-1808

1/4

Peeter Arnoldus Seegers verkoopt aan Anthony Timmermans:
- groes
den Dries
- 139
47 r.

2

Koopsom: ƒ 302,-.

R 107
fol. 63vo
12-01-1808 2/4
Peeter Arnoldus Seegers verkoopt aan Francis Koolen:
- land
ontrent de Moolen - de Bekkers - 1070
40 r.

l.

2

l.

Koopsom: ƒ 56,-.

R 107
fol. 64vo
29-01-1808 3/4
Jenneke Jelis Vrijnsen - weduwe Arnoldus Verhees is nader in den bloede aan
Peeter Arnoldus Seegers - g.m. Elisabet Jan Aart Seegers dan Antony Timmermans
en zij vernadert:
- groes
den Dries - 139
2
l.
47 r.
Koopsom: ƒ 302,-.
R 107
fol. 80
16-04-1808 4/4
Pieter Arnoldus Seegers verkoopt aan Francis Arnoldus Seegers:
- huis en erve - 124 - in de Steegen.
- groes
Dries of Aangelag - 3659
1
l.
36 r.
- land
Molepaatje - 1111
38 r.
- groes
Lankvelt - 3691
46 r.
- land
den Hengst - 1104
2 l. 3 r.
- groes
de Caaris - 3647
1
l.
11 r.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 150,-.
R 132

fol. 68

09-01-1808

Jan Daandel Coolen doet afstand van de goederen die hij samen met wijlen zijn
vrouw heeft bezeten t.w.:
- de helft als eigenaar en de andere helft als usufructeur, dit t.b.v. zijn
kinderen.
R 132

fol. 69

15-01-1808

- Dirk Jan Daandel Coolen,
- Jan Jan Daandel Coolen,
- Willem Jan Martens - g.m. Anneke Jan Daandel Coolen,
- Pieter van Gog - g.m. Maria Jan Daandel Coolen.
Kinderen en erven van Jan Daandel Coolen - en wijlen Jenneke Jan Verrijt.
Zij verdelen de onroerende goederen door hun vader aan hen afgestaan.
1e lot: Dirk Jan Daandel Coolen
- huis en land - op Heusden - 230
- 1 l. van
Varrenakker - 1952
2
-

land
land
r.
land
2 l. 34 r. van

- land
33 r.

geheel 4 l. 29 r.
1. Wilbert van Bussel
het Heytvelt - 1990
Bergakker - 1996-1997

33 r.

Queselsdries - 200
1 l. 10 r.
Braakakker - 2017
geheel 4 l. 12 r.
1. kn. Marten Dirks
land bij het Huys - 2027

5

l.

2

l.

- groes

het Aangelag - 2029

1 l. 13 r.

- land/groes
- 4╜ l. van

land aan 't kleyn Huys - 2031
2 l. 13 r.
de Nieuwe Erve - 2190
geheel 6 l.
1. de hei
Drossardsvelt - 4174-4172

- groes
30 r.
- groes
- groes
- groes
- groes
Belast met: 1/3e deel van de

het Weyvelt - 4187
het Aa-veltje - 4196
den Trimpert - 4199
het Brandje - 4220
renten staande op deze goederen.

6
4
2
1

l.
l.
l.
l.

48
39
30
36

8

l.

4

l.

6

l.

8

l.

r.
r.
r.
r.

2e lot: Jan Jan Daandel Coolen
- huis en erven - de voorste Heusden - 209
- land
land agter de Schop - 1771
1 r.
- 1 l. 17 r. van
Braakakker - 2017
4 l. 12 r.
1. Jan Canters
- land - aan elkaar
Hooydries,
korte Seylkens,
land van Coopman - 2043-2049
5 l. 28 r.
- land
Kerkpad - 2056
47 r.
- land/groes de Nieuwe Erve - 2184
2 l.
- 1╜ l. van
de Nieuwe Erve - 2190
geheel 6 l.
1. Goort Slaats
- groes
het Hooyvelt in de Driehoek
3983-3984
7 r.
- groes
het Weyvelt - 3988-3989
43 r.
- groes
het Aangelag - 4022
1 l. 18 r.
- land
de Nieuwe Erve - 2180
Belast met: 1/3e deel van de renten die op deze goederen staan.

4 l.

3e lot: Willem Jan Martens
- huis en erve - te Heusden - 241
- 3 l. 29 r. van
Varrenakker - 1952
geheel 4 l. 29 r.
1. kn. Willem Slaats
- land
Haakakker - 1986
4
1 r.
- land/groes het Aangelag - 1872
2 l. 11 r.
- land
Middelweg - 1848-1849
5
20 r.
- land
Varrenakker - 1936
2 l. 33 r.
- groes
Kasteelsvelt - 4225
1 l. 45 r.
- 24╜ l. van Behelpsevelt - twee veldekens en
weiveld - 4072 t/m 4077
geheel 30 l.
Belast met: 1/3e deel van de rente staande op deze goederen.

l.
l.

4e lot: Pieter van Gog
- ƒ 1830,-.
R 33 - 52

14-01-1808

1/2

Ook: R 17 - fol. 80 - 9-5-1808.

Dirk Antony Leenen, aanlegger - contra - Mattijs Heeringhs, gedaagde.
Betreft: Aflossing lening - ƒ 200,- α 3╜% - d.d. 15-4-1802.
R 107
fol. 62
16-01-1808 2/2
Dirk Anthony Leenen is schuldig aan Petronella Jan Paulus van Dijk - weduwe
Joost Jan Peter van Bussel - ƒ 600,- α 4╜%.

R 132

fol. 74vo

15-01-1808

1/2

Gerardus Hermanus Roosen, vorster, deurwaarder, neemt, namens Anthoni Ramaar,
commissaris tot het werk der Verponding in het ressort Eyndhoven, arrondisement Helmond, als ontvanger der verponding, 1806, in arrest:
- de vaste goederen van Johannes Meulendijk - tot verhaal van
ƒ
100-00
- Idem van - Philips Thomas Verlijsdonk,
- Maria Dorothea Reynder Francis Bogaers - en
- Dirk Jan Peeters - tot verhaal van
ƒ
1-08-00
R 132
fol. 98vo
25-05-1808 2/2
Hermanus Gerardus Roosen, vorster, deurwaarder, neemt, namens A. Ramaar, collecteur der verponding, 1807, in arest:
- de vaste goederen van Goort Willem Philipse - tot verhaal van
ƒ
010-0
R 132

fol. 76vo

21-01-1808

Staat en inventaris - opgemaakt door Adam van de Kerkhof - weduwnaar Catharina
Hendrik Jansen van Bussel.
Hij wil hertrouwen met Francyna van Deursen - weduwe Pieter Troeyen.
Roerende goederen
- een bed met toebehoren,
- een stoel, een bank. een tafel,
- enige ketels,
- enig aardewerk,
- een lamp,
- een tinnen trekpot.
- de kleren van zijn overleden vrouw zijn gegaan naar zijn dochter.
R 132

fol. 77vo

08-02-1808

1/2

Leendert van Riet, als rentmeester van Antonia Papegaay - weduwe Cornelis van
Hombroek en van Cornelis Melchior van Nievervaart, eigenaren van de korenwindmolen, alhier en de korenwatermolen, te Vlierden, verpacht aan Martinus Jansen,
alhier, de beide molens.
Condities o.a.:
Huurtermijn: 1 jaar - aanvang 1-1-1808.
Huursom: ƒ 900,-/jaar.
- lasten voor de verhuurders.
Borgen: Jan Willem van de Mortel, te Deurne - en
- Willem Anthony van de Mortel, te Deurne.
R 132a
06-10-1808 2/2
Leendert van Riet, als rentmeester van Antonia Papegaay - weduwe Cornelis van
Hombroek en van Cornelis Melchior van Nievervaart, geeft in huur aan Helena
Maria van de Mortel - weduwe Martinus Jansen:
- de windmolen te Asten en de watermolen te Vlierden.
Huurtermijn: december 1809 - 1811.
Huursom: ƒ 700,-/jr.
Lasten: voor de verhuurder.
Onderhoud: voor rekening huurder.
Brand- of stormschade, buiten schuld van de huurder, komen t.l.v. de eigenaren.
Zie verder pachtcondities - d.d. 23-9-1801.
Borgen: Jan Willem van de Mortel - en
- Willem van Eyck, te Deurne.

R 17

fol. 75

15-02-1808

1/4

Gerrit van de Mortel, aanlegger - contra - Jan Aalbert Verheyen, gedaagde.
- fol. 91 - betaling van ƒ 47-10-0 wegens aankoop - d.d. 14-1-1807 - van
een stuk:
- groes
op Voordeldonk
R 17
fol. 76
15-02-1808 2/4
Ook: R 33 - 52 - 15-2-1808.
Willem Kanters, te Helmond, aanlegger - contra - Jan Verheyen, gedaagde.
Betreft: Betaling van ƒ 46,- wegens aankoop van een jong paard of veulen - in
october 1807.
R 33 - 52
21-03-1808 3/4
Martinus van Dremmen, te Someren, aanlegger - contra - Jan Albert Verheyen.
Gedaagde is, sinds 24-2-1806, aan aanlegger - ƒ 83-4-0 schuldig - welke som,
op 26-2-1806, zou worden afgelost. Op die datum is echter maar - ƒ 50,- afgelost. Zodat nog rest - ƒ 33-4-0.
R 107a
22-08-1808 4/4
Jan Aalbert Verheyen verkoopt aan Jelis Peter Jelisse:
- huis - 197 - met de halve schop - op Voordeldonk.
- land
het Nieuwveld - waar het huis
op staat - 1500
44 r.
- land
het Boonveld - 1510
- 4 l. 8 r. van
de Braakwinkel - 1514-1515
r.
- de helft van
land aan de Koeystraat - 1517
r.

2
25 r.
geheel 10 l.
geheel

l.
8

3 l. 30

1. Pero Swinkels
- land/groes den Ekelhof - 1519
3 l. 43 r.
- de helft van
de Roetert - 1537
geheel 4 l. 8 r.
1. weduwe Francis Berkers
- 2╜ l. land en 7 l. groes van - Fransmansakker en
het Eeusel - 1545-1546-1547 geheel 15 l. 9 r.
1. Antony Franse Verhees
- land
land aan de Loverbosch - 1664
2 l. 1 r.
- groes
het Hooyvelt - 3711
2 l. 38 r.
- de helft van
de Plomp - 3832-3833 geheel 5 l. 17 r.
- groes
de Schaapsdries - 3843
1 l. 19
r.
- groes
het Biesvelt - 3829
40 r.
Belast met: 2/3e vat rogge/jr. aan de erven Verster en Dekkers, te 's Bosch.
te betalen te Deurne.
- ƒ 0-2-7/jr. aan het Boek van Asten - in twee teksten, fol. 29 en
48.
- ƒ 475,- α 4% - d.d. 5-07-1801 - schepenen Asten.
- ƒ 400,- α 3% - d.d. 10-05-1805 - schepenen Asten.
- ƒ 400,- α 5% - d.d. 31-12-1806 - schepenen Asten.
Koopsom: ƒ 825,-.
R 107

fol. 66

15-02-1808

Jan van Hoek verkoopt aan Martinus van Hoek:
- de helft van
Joost Kuypersakker - 2435
geheel 26 r.
De andere helft is al van de koper.
1. Jacobus Hoefnagels

R 107

fol. 67

20-02-1808

Pieter Gerrit Verberne verkoopt aan Lambert Michielsen:
- de helft van
Moolenakker - 2602
1. de koper
R 132

fol. 80vo

20-02-1808

geheel 1 l. 6 r.

1/2

- Dirk van Helmond - en
- Willem Willem Loomans - als voogd over de minderj. kn. van Bendert van Helmond m.n. Hendrina, Margo en Jenneke - alsmede Pieter Willem Goorts - g.m.
Maria Bendert van Helmond.
Zij verdelen vaste goederen.
1e lot: Dirk
- huis en erve - de Wolfsberg - 261
- land
de Kamp - 1748
2
46 r.
- land
den Appert - 2300
1 l. 7 r.
- land
land in de Loverbosch - 1716
46 r.
- de helft van
't Hooyvelt - 4272-4273
geheel 5 l.
r.
- de helft van
kleyn Hooyveltje - 4278
geheel 3 l. 30 r.
- de helft van
Wijvelt - 4270
geheel 2 l.
r.
- de helft van
het Aangelag - of Jan Leyenveltje - 2246
geheel 1 l.
r.
- de helft van
groes in 't Aangelag met 12 r.
van Leyenakker - 2248
geheel 3 l.
r.
Belast met: ƒ 2-11-8/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere pacht.
- ƒ 2-02-8/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.
- ƒ 0-03-4/jr. aan het Huis van Asten.

l.

4
27
22

2e lot: Maria, Hendrina, Margo en Jenneke
- huis en erve - de Wolfsberg - 260
- land
den Dungen - 2218
42 r.
- land
den Dungen - 2220
22 r.
- land
de Waterstraat - 2238
1
10 r.
- de helft van
het Aangelag - 2246
geheel 1 l. 22 r.
- land
de Waterstraat - 2262
30 r.
- land
Heesakker - 2320
1 l.
r.
- de helft van
Wijvelt - 4270
geheel 2 l.
r.
- de helft van
't Hooyvelt - 4272-4273
geheel 5 l.
r.
- de helft van
kleyn Hooyveltje - 4278
geheel 3 l.
r.
- de helft van
groes in 't Aangelag - en
12 r. van Leyenakker - 2248
geheel 3 l. 45 r.
Belast met: ƒ 1-1-8/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere pacht.
- ƒ 2-2-8/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.
- ƒ 0-3-4/jr. aan het Huis van Asten.

45

l.

35
27
4

R 132
fol. 84
24-02-1808 2/2
Dirk van Helmond - en Anna Huybert van Bussel, zijn vrouw, hebben in hun huwelijksvoorwaarden - d.d. 15-6-1793 - o.a. bepaald:
- Dat, indien de tweede comparante, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te
laten, komt te overlijden - dat hij, eerste comparant, dan voor ╝e deel in
haar nalatenschap zou delen.

30

Comparanten willen een verandering aanbrengen.
- Mocht Anna H. van Bussel v≤≤r haar man komen te overlijden - dat hij dan haar
gehele nalatenschap zal aannemen i.p.v. ╝e deel.

R 107

fol. 68

09-03-1808

Francis Arnoldus Seegers is schuldig aan de minderj. kinderen van Mattijs Haaseen - en Antonetta van Hugten, beiden overleden - ƒ 100,- α 5%.
Te betalen aan Thieleman van Helmond als voogd der kinderen.
R 107

fol. 69vo

12-03-1808

Gerrit Beyers, Willem Meulendijk en Francis Hurkmans, te Vlierden, verkopen
aan Peter Dries Peters, te Oostappen:
- groes
de Kloterman - 3213
49 r.
Koopsom: ƒ 36,-.
R 107

fol. 75vo

19-03-1808

Mattijs J. Haasen, Maria J. Haasen, Laurens J. Haasen en Bendert J. Haasen
verkopen aan Geertruy Andriessen - weduwe Peter Aart van Bussel:
- groes
den Brand - 3869
1
l.
38
Koopsom: ƒ 110,-.
R 107

fol. 70vo

r.

23-03-1808

Elisabet van Bussel - weduwe Joseph Adriaan Reyskey verkoopt aan Adriaan van
Dueren:
- huis - 129 - en erven - in de Steegen
- groes
het Aangelag - 3683
1 l. 39 r.
Koopsom: ƒ 200,Zij verkoopt aan de kn. Jan Thijs Haasen:
- land
land in de Koeystraat - 1542
- groes

het Heytvelt - 3824

Zij verkoopt aan Leendert Bots:
- groes
het Biesvelt - 3671
Zij verkoopt aan Antony Timmermans:
- groes
het Beemdbje - 3674
- groes
het Beemdbje - 3676
- groes
23 r.

de Bleek - 3687

1 l. 30 r.
Koopsom: ƒ 43,-.
23 r.
1 l. 7 r.
Koopsom: ƒ 35,-.
1
l.
Koopsom: ƒ 44,-.

Zij verkoopt aan Dirk Leenen:
- groes
de Wouterman - 3328
Zij verkoopt aan Pieter Rijnders:
- groes
het Hooyveltje
11 r.
R 107

1 l. 16 r.
Koopsom: ƒ 39,-.
1 l. 23 r.
Koopsom: ƒ 23,-.

fol. 77vo

3 l. 26 r.
Koopsom: ƒ 59,-.
1
Koopsom: ƒ 61,-.

28-03-1808

Jan van Hoek is schuldig aan Francis Andriessen, te Someren - ƒ 50,- α 4%.

l.

R 132

fol. 85

06-04-1808

1. Jelis van den Boomen,
2. Wilbert van Bree, te Deurne,
3. Pieter Verberne,
4. Pieter H. Verrijt,
5. Jan Loomans,
6. Jan Simons,
7. Martinus Leysten,
8. Arnoldus van den Eynden,
9. Hendrikus Smits,
10. Cornelis van Kessel,
11. Luykas Janssen - en
12. Joost Hoebergen - verklaren ter requisitie van Willem Fr. van den Eerenbeemt:
1. Dat de requirant, ca. 10 jaar geleden, de vrouw van de comparant "niet alleen van een sweerende borst suyver geneesen" maar ook, in 1807, voorspoedig van een kind verlost heeft.
2. Dat de requirant zijn, comparants, zoon, in 1798, "sijn been gebroken hebbende, hetselve geset en te regt geneesen heeft".
3. Dat zijn, comparants, zoon "het been gebroken hebbende in den jaare 1798
hetselve door de requirant geset en teregt geneesen is.
4. Dat hij, comparant, "de 2e nov. 1807, sijn arm gebrooken hebbende denselven
door de requirant heeft laaten setten en welke vervolgens door hem teregt
geneesen is geworden".
5. Dat de requirant zijn, comparants, vrouw, op 3 mei 1807, voorspoedig van
een kind verlost heeft.
6. Idem - 13-05-1807.
7. Idem - 9-06-1807.
8. Idem - 1-08-1807.
9. Idem - 8-12-1807.
10. Idem - 26-01-1808 - maar ook van een zwerende borst genezen heeft.
11. Idem - 28-01-1808 - en van een zwerende borst genezen heeft.
12. Idem - 21-03-1808.
R 132

fol. 86vo

06-04-1808

1/4

Antony Verhees, ziek, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- aan de drie v≤≤r-kinderen van wijlen Jan Cornelissen - en zijn, comparants,
halve zuster, Anthonetta, met name Antony, Paulus en Helena - ƒ 900,- door
zijn erfgenamen uit te keren.
- Zijn erfgenamen worden - de kinderen en een kindskind van wijlen Peeter
Smits - en Helena, zijn, comparants, zuster.
- Aan Jennemaria Thomas Hendriks, zijn dienstmeid, voor haar goede oppas ƒ 100,-.
- Aan den Armen van Asten - ƒ 200,-.
De waarde der nalatenschap is niet opgegeven.
R 132
fol. 93vo
12-05-1808 2/4
- Jan Smits,
- Antony Smits,
- Anna Maria Smits,
- Wilbert Verheyen - g.m Helena Smits,
- Peter Joost Peters - wiens moeder was wijlen Jenneke smits.
Kinderen en erven van Peter Smits - en Helena Antony Verhees, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Jan Smits
- huis en erve - op de Diesdonk - 55.
- land/groes land en groes aan 't Aangelag 585 t/m 590
41 r.
- land
Heyakker - 561
42 r.
- land
Willigenakker - 572
- land
Busakker - 574-575
- land
Beemtakker - 583
27 r.
- groes
Busservelt - 2992
- groes
't Wijvelt - 3012
- groes
Hofveldje - 3014
17 r.
- groes
Beeksveldje - 3025
- groes
het Hooyveld - 3048
- groes
het Wijveld - 3049
- land
't Kempke - 3060
12 r.
- groes
't Nieuwvelt - 3063
Belast met: ƒ 1-12-10/jr. aan het Gemene Land.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e, 3e, 4e en 5e
elk - ƒ 350,-. En aan het 3e lot - ƒ 380,-.
2e lot: Anthony Smits
- 1/5e deel van

27

l.

1 l.
1 l. 39 r.
7 l.
2 l. 17 r.
4 l. 15 r.
1 l. 14 r.
4 l. 5 r.
6 l. 33 r.

2 l.

1 l.

1 l.

3 l. 42 r.
lot -

Beverschoot of Wijvelt - 2878-2879

6 r.
- ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot.

geheel 6 l.

3e lot: Anna Maria Smits
- een deel van een huis en erve - waarin zij, condividente, woont - 407.
- ƒ 380,- te ontvangen van het 1e lot.
4e lot: Helena Smits
- 1/5e deel van

Beverschoot of Wijvelt - 2878-2879

6 r.
- ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot.

geheel 6 l.

5e lot: Pieter Joost Peters
- een deel van een huis en erve - in het Dorp - 408 - waarin Francis Distelblom woont.
- ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot.
R 155
24-06-1808 3/4
De erven Antony Verhees verkopen "gras".
- 16 "kopen"
Opbrengst: ƒ 199,-.
R 153
13-07-1808 4/4
De erven Antony Verhees verkopen "de oogst te velde".
- 21 "kopen"
Opbrengst: ƒ 276,-.
R 153

06-04-1808

1/2

Abraham van Nouhuys, geeft in huur, namens zijn broeder, J. W. van Nouhuys,
aan H. van den Bosch:
- huis, schuur, stal, hof en boomgaard - en de bijhorende turf- en peelvelden.
Huurtermijn: 4 jaar - vanaf nu.
Indien huurder moet vertrekken, overgeplaatst of uit betrekking raakt - kan de
huur met drie maanden opgezegd worden.
Huurprijs: ƒ 80,/jr.

R 107a
22-12-1808 2/2
A. van Nouhuys verkoopt aan Godefridus SauvΘ:
- land
Moolenakker - 2566-2567
28 r.
R 32a

fol. 65

09-04-1808

5

l.

Koopsom: ƒ 180,-.

1/2

Martinus van Hoek en Wilhelmus Verberne worden aangesteld als voogden over de
onm. kinderen van wijlen Jan Arnoldus Smits - en Elisabetha van Hoek.
R 107a
16-08-1808 2/2
Martinus van Hoek en Wilhelmus Verberne - als voogden over de minderj. kn. van
wijlen Jan Arnoldus Smits - en Elisabeth van Hoek verkopen aan Jacobus Jansen:
- land
den Hoogenakker - 2401
1
l.
1 r.
Koopsom: ƒ 38,-.
R 107

fol. 79

16-04-1808

Leendert Bots verkoopt aan Adriaan van Dueren:
- land
land tussen de Weegen - 2386
R 132

fol. 87vo

19-04-1808

1 l. 12 .
Koopsom: ƒ 50,-.

1/5

- Antony van Bussel,
- Jacobus van Hugten - g.m. Elisabeth van Bussel,
- Willem Eysbouds - g.m. Maria van Bussel,
- Steven Jan Kanters - g.m. Willemyna van Bussel,
- Peter Bongers - g.m. Anna van Bussel, te Nederweert.
Kinderen en erven van Antony Goort van Bussel - en Catharina Jan Loomans, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Antony van Bussel
- huis en erve - te Ommel - 98.
- land
Draakakker - 881
48 r.
- land
Halsakker -887
2 r.
- land
den Bogt - 893
2 r.
- land
aan 't Aangelag - 897-898
9 r.
- land
Espenakker - 916
26 r.
- land
Espenakker - 920
38 r.
- land
de Nieuwe Erve - 960
- groes
Spitsveltje - 978
- groes
Ossekamp - 3342
46 r.
- groes
den Bogt - 3557
2 r.
- groes
den Bogt - 3566
32 r.
- groes
Rondveltje - 3593
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan de Domeinen.
- ƒ 0-04-1/jr. aan het Huis van Asten.
2e lot: Jacobus van Hugten
- het nieuw huis en erve - op Heusden - 223
- land
bij 't Huys - 1798

2 l.

40 r.
2 r.

2 l. 37 r

3 l. 19 r.

2

l.

2

l.

2

l.

7

l.

2

l.

3

l.

3

l.

2

l.

- land
- land
43 r.
- land
32 r.
- land
27 r.

de Vlinkert - 1801
Heykamp - 1811

30 r.

1

l.

2

l.

Heykamp - 1816
Heykamp - 1823

- land
33 r.
- land
- land
19 r.
- groes
42 r.
- de helft van
6 r.
- de helft van
r.
- groes
1 r.
- groes
15 r.
Belast met: de helft van
- de helft
- de helft
- de helft

Heykamp - 1832
Braakakker - 1959
Beekakker - 2021

2 l. 35 r.

Busveltje - 4036
Broekvelt - 4060

geheel

het Weyvelt - 4188-4189

- ƒ
van
van
van

3e lot: Willem Eysbouds
- het oude huis en erve - op
- land
44 r.
- land
44 r.
- land
31 r.
- land
22 r.
- land
- land
- groes
- de helft van
r.
- de helft van
- groes
29 r.
- groes
30 r.
- groes
Belast met: de helft van - ƒ
- de helft van
- de helft van
- de helft van
- de helft van

2

l.

2

l.

2

l.

geheel 12 l.

7

Casteelsveltje - 4206

4

l.

Aa-veld - 4412

3

l.

Heykamp - 1857

1

l.

Langenakker - 2024-2025

5

l.

1-11-04/jr.
- ƒ 0-03-12/jr.
- ƒ 0-00-12/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-04-00/jr. aan de Kerk van Asten.
Heusden - 125.
Heykamp - 1834
Heykamp - 1838

drie Copsaad - 2035
't Aangelag - 2069
Busserveltje - 4030
Broekvelt - 4060

38 r.
4 l. 13 r.
6 l. 13 r.
geheel 2 l.

Weyvelt - 4188-418
geheel 12 l.
het Nieuwveltje - 4201

7 r.

Aa-velt - 4214

3

l.

1

l.

Zeelveltje - 4216
2 l. 31 r.
1-11-04/jr.
- ƒ 0-13-12/jr.
- ƒ 0-05-00/jr.
- ƒ 0-00-12/jr. aan de Armen van Asten.
- ƒ 0-04-00/jr. aan de Kerk van Asten.

4e lot: Steven Jan Kanters
- 1/3e deel van de helft - met nog
- 2/3e deel in 1/3e deel van de voors. helft in de Laarbroekse tiende.
5e lot: Peter Bongers, te Nederweert
- ƒ 300,- α 4% t.l.v. de gemeente Asten - d.d. 29-9-1794.
- ƒ 700,t.l.v. de gemeente Asten - d.d. 30-6-1796.
R 165
05-05-1808 2/5
Taxatie van de onroerende goederen van wijlen Maria Loomans - dit o.v.v.
Steeven Jan Canters en Jan Antonie Loomans.
huis en erf - in het Dorp - 352
400,land aan de voorste Velden - 7
1 l. 7 r. ƒ 40,Heesakker - 2340
2 l. 1 r. ƒ 80,-

6

ƒ

20,50,165,280,70,-

aan de Pastory - 2378
land tussen
den Dries Vroukesvelt
huis en erf

de Weegen 2393
2656
- 2708
- te Ommel - 87

42 r.
1 l. 2 r.
3 l. 29 r.
1 l. 44 r.

de Looakker - 795
4 l. 16 r.
land en groes aan de Cluys - 825-826

ƒ 25,ƒ 105,ƒ 70,ƒ 85,5 l. 39 r.

ƒ

ƒ
ƒ

huis en erf - aan den Ommelschen Bosch - 75

ƒ

het Aangelag - 724

ƒ

aan de Vennen - 732

3 l. 30 r.

ƒ

95,-

72,-

Venakker - 735
Venakker - 743
de Vennen - 747
Nieuwe Erven - 750
Meerakker - 836
Meerakker - 841

3 l. 31
1 l. 29
43
2 l. 23
3 l. 5
3 l.

r.
r.
r.
r.
r.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

de Donk - 3313
de Donk - 3315
Hoogendries - 3319
Ossekamp - 3329
Weyvelt - 3332
agterste Ossekamp - 3336
Busserdries - 3540
voorste en agterste Bogt - 3544
de Mortel - 3546
groes bij het huis - 3575

1
3
2
2
6
1
1
5
1

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

ƒ 25,ƒ 65,ƒ 65,ƒ 40,ƒ 90,ƒ 18,ƒ 50,ƒ 105,ƒ 32,ƒ
6,-

l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.

20
28
17
48
9
37
49
37
24
12

97,38,25,37,75,-

R 107a
20-10-1808 3/5
Ook: R 148 - 21-9-1808.
De erven van weduwe Joseph Sauvee t.w.:
- Antony J. Lomans,
- Hendrik Goort Lomans,
- Jan Goort Lomans,
- Antonie van Bussel,
- Jacobus van Hugten - g.m. Elisabeth van Bussel,
- Willem Eysbouds - g.m. Maria van Bussel,
- Steven Jan Kanters - g.m. Willemyna van Bussel,
- Peter Bongers - g.m. Anna van Bussel.
Zij verkopen aan Peter van der Laak:
- huis en erve - 75 - aan den Ommelschen Bosch.
- groes
het Aangelag - 724
2 l. 20 r.
- land
de Venne - 732
30 r.
- land
Venakker - 735
37 r.
- land
Venakker - 743
29 r.
- land
Venakker - 747
43 r.
- land
de Nieuwe Erve - 750
2 l. 23 r.
- land
Halsakker - 836
5 r.
- land
Meerakker - 841
- groes
de Donk - 3313
20 r.
- groes
de Donk - 3315
28 r.
- groes
Hoogendries - 3319
2 l. 17 r.
- groes
Ossekamp - 3329
41 r.
- groes
Wijvelt - 3332
9 r.
- groes
achterste Ossekamp - 3336
37 r.
- land
Busserdries - 3540
1 l. 49 r.
- groes
voorste Bogt - 3544-3545
37 r.
- groes
de Mortel - 3546
24 r.
Belast met: ƒ 0-1-14/jr. aan het Boek van Helmond.
R 132a

18-11-1808

4/5

ƒ

3

l.

3

l.

1

l.

3

l.

3 l.
1
l.
3

l.

2

l.

6

l.

1

l.

5

l.

1

l.

-

Antony Janse Lomans,
Hendrik Goort Lomans,
Jan Goort Lomans,
Antony van Bussel,
Jacobus van Heugten - g.m. Elisabeth van Bussel,
Willem Eysbouds - g.. Maria van Bussel,
Steven Jan Kanters - g.m. Willemina van Bussel,
Peter Bongaers - g.m. Anneke van Bussel.

Zij verdelen de hen competerende vaste goederen.
1e lot: Antony Janse Lomans
- land
Ommel - 795
- land/groes land aan de Cluys - 825

5 l. 39 r.

2e lot: Jan Goort Lomans
- land
aan de voorste Velde - 7
7 r.
- land
Heesakker - 2340
1 r.
- land
land aan de Pastory - 2378
42 r.
- land
land tussen de Weegen - 2393
- groes
den Dries - 2656
29 r.
- groes
Vroukesvelt - 2708
Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan den Armen van Asten.

4 l. 16 r.

1 l.

3 r.

1

l.

2

l.

3

l.

1 l. 44 r.

3e lot: Jacobus van Hugten
- Antony van Bussel
- Willem Eysbouds
- Steven Jan Kanters
- Peter Bongaers
- huis en erf - in het Dorp - 352.
Belast met: ƒ 0-3-12/jr. aan de Kerk van Asten - in een meerdere rente.
R 132a
18-11-1808 5/5
- Antonie van Bussel,
- Jacobus van Heugten - g.m. Elisabeth van Bussel,
- Willem Eysbouds - g.m. Maria van Bussel,
- Steven Jan Kanters - g.m. Willemina van Bussel,
- Peter Bongers - g.m. Anneke van Bussel.
Zij verdelen goederen.
1e lot: Antony van Bussel
- ƒ 150,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
2e lot: Jacobus van Hugten
- ƒ 150,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
3e lot: Willem Eysbouds
- ƒ 150,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
4e lot: Steven Jan Kanters
- huis en erf - in het Dorp - 352.
Belast met: ƒ 0-3-12/jr. aan de Kerk van Asten - in een meerdere rente.
En zal de ontvanger van dit lot uitkeren aan elk der overige comparanten
- ƒ 150,-.
5e lot: Peter Bongers
- ƒ 150,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
R 107

fol.81vo

23-04-1808

1/3

Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- ╝e l. van
het Aangelag - 2637
geheel 3 l. 18 r.
1. C. Schrey
2-3. de verkoper
4. de koper

Koopsom: ƒ 35,-.

R 107
fol. 86
27-05-1808 2/3
Anthoon Schrey, te Buedel - g.m. Maria Lilly verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- zijn 1/3e deel in
het Aangelag - 2637
geheel 3 l. 18 r.
1-3. de koper
2-4. de verkoper
Koopsom: ƒ 35,-.
R 107a
30-08-1808 3/3
Hendrikus van de Vijf Eyck verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- 2 l. van
het Aangelag - 2637
geheel 3 l. 18 r.
1. weduwe Goort Lomans
2. de koper en erven W. Lilly
3. koper en verkoper
4. de weg
Belast met: ƒ 8,-/jr. aan de Geestelijke Goederen, te 's Bosch - in een meerdere pacht.
Koopsom: ƒ 60,-.
R 107

fol. 82vo

23-04-1808

Jacobus Heurs verkoopt aan Lambertus Michielsen:
- land
den Driehoek - 41
1. Hendrik Verberne
De andere helft is van Hendrikus Smits.
R 107

fol. 83vo

05-05-1808

de helft van 15 r.

1/2

Franciscus Thomasse Swinkels - g.m. Anna Maria van Bussel, koopman, te Geldrop,
is schuldig aan Moses Salomon, koopman, te Geldrop - ƒ 300,- α 5%.
Gelost: 12 grasmaand 1809 aan de kinderen Moses Salomon, te Eyndhoven.
R 152
09-05-1808 2/2
Francis Swinkels geeft in huur aan weduwe Peter Martens van Dijk zijn goederen
te Asten t.w.:
- huis en land - 38
aan den Dijk.
het Aangelag
6
l.
39╜ r.
- groes
den Hogendries
1
l.
5 r.
- land
aan de Thiendschuur
2 l.
- land
de Wittenakker
3
l.
6 r.
- land
den Hegakker
2
l.
9 r.
- land
het Ouland
49 r.
- land
den Hulsbosch
26 r.
- groes
de Dooreman
1 l. 36 r.
- groes
het Grootvelt
6
l.
16 r.
- groes
het Wijvelt
6 l. 30 r.
- groes
de Horst
1
l.
12 r.
- groes
het Heytvelt en de Haas
1
l.
25 r.
- groes
de Nieuwe Erve
1
l.
18 r.
- groes
de Nieuwe Erve
1
l.
36 r.
- land
de Nieuwe Erve
1
l.
20 r.
Huurprijs: ƒ 30-00-00/jr.
Verponding: ƒ 12-18-00/jr.
Bede:
ƒ 3-09-08/jr.

Reδel:
ƒ 3-04-08/jr.
2 vijm stro:ƒ 3-00-00/jr.
ƒ 52-12-00/jr.

R 32a

fol. 66

09-05-1808

Lambertus van de Voort legt zijn eed als molenaarsknecht af.
- fol. 67 - Jan van den Heuvel legt zijn eed als bakker af.
- fol. 68 - Jan van Lith heeft zijn eed als molenaarsknecht afgelegd.
R 132

fol. 97

17-05-1808

Anthony van de Goor - en Maria Hendrik van Bussel, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
De waarde der nalatenschap is niet meer dan - ƒ 900,-.
R 107

fol. 85

18-05-1808

- Johannes Peeter Vlemminx - en
- Martinus Kerkhof - g.m. Elisabet Peter Vlemminx, te Lierop.
Zij verkopen aan Anna Th. Coolen - weduwe Hendrik van Helmond:
- de helft van
groes in de Beembden
geheel 3 l. 28 r.
De andere helft is van Jan Goorts van den Eynden.

Koopsom: ƒ 65,-.

R 132

fol. 99

27-05-1808

Hendrik van den Bosch, commies collecteur van de Convoyen en Licenten, welke
verklaarde als mede-erfgenaam in de boedel van zijn nicht, Maria Egmond - weduwe Willem Aenel, onlangs, te Leeuwaarden, overleden, procuratie te geven aan
[
] Buysiny en F. Reygen, beiden te Leeuwaarden, om zijn, comparants, deel
in de erfenis op te vorderen.
R 107

fol. 51vo

02-06-1808

1/5

Jan Dirk Wilbers verkoopt aan Godefridus SauvΘ:
- land
Logtenakker - 2508
De andere helft van - de Logtenakker - 2508 - ook 1 l. 13 r.
is van Geertruy van den Eerenbeemt.

1 l. 3 r.
Koopsom: ƒ 70,-.

R 107
fol. 87
22-06-1808 2/5
Petronella Lomans verkoopt aan Godefridus SauvΘ:
- ╝ l. land - nu hof - met de pad - 2636
geheel 1 l. 40 r.
1. de koper
2. erven Maria Lomans
3. de verkoper
4. Hendrina Marcelis Koppens
Verponding: ƒ 0-2-8/jr.
R 107
fol. 90vo
22-06-1808 3/5
Godefridus SauvΘ verkoopt aan Hendrik SauvΘ:
- een deel van zijn hof en vijver met den hof, buiten en behalve de pad, zoals
de comparant op heden aangekregen heeft - 2636
╜ cops.
Strekkende hetzelve zich met de ene zijde van de pad tot recht op den hoek van
de schuur - zoals afgepaald is.
2. erven Maria Loomans
3. Hendrina Koppens
4. de pad
Koopsom: ƒ 80,-.

R 107
fol. 89vo
22-06-1808 4/5
Hendrik Neervens verkoopt aan Godefridus SauvΘ:
- 1 cops. van het Aangelag - 2636 geheel 1 l. 40 r.
1. de Costerij
2-3. de verkoper
4. de koper
R 153
11-07-1808 5/5
Het Groot Gasthuys, te 's Bosch, verpacht haar aandeel in een clamptiende de Braselse - "rijdende" tegen de Witvelse - over de oogst van 1808.
Pachter: G. Sauve.
Pachtsom: ƒ 298,-.
R 132

fol. 100

10-06-1808

Staat en inventaris - opgemaakt door Francis Johannis Martens - weduwnaar Hendrina de Groot - t.b.v. hun vier kinderen.
Hij wil hertrouwen met Johanna Pieter Berkers.
Roerende goederen
- een kast, een kist, vier stoelen, een trog.
- een bed met toebehoren.
- dierse ketels, potten, pannen,
- vuurgerei,
- divers tin,
- divers aardewerk,
- een spinnewiel,
- twee paar "kressen".
R 107

fol. 88

22-06-1808

Petronella Loomans verkoopt aan Hendrik Neervens:
- een kamer - 334 B, waar de verkoopster woont, langs de brandmuur.
De kamer is gebouwd aan 334 H, waar de koper woont.
- land
den Driehoek - 40
38 r.
- land
Snijerskamp - 2358
1 l. 15 r.
- land
Logtakker - 2548
1
l.
47 r.
- de helft van
den Berg bij Goort Loomans
geheel
42 r.
- groes
Ostadensvelt - 2702
2 l. 2 r.
Belast met: ƒ 100,- ingevolge testament van Helen Loomans
- d.d. 23-8-1805.
- ƒ 0-1-10/jr. aan het Boek van Asten.
R 107

fol. 91vo

25-06-1808

Anthony Leenen is schuldig aan Jan van Best, koopman, te Valkenswaard:
- ƒ 600,- α 5%.
R 132a

04-07-1808

Ontlastbrief voor - Willem Arnoldus van Gemert, geboren te Asten, t.b.v.
Nederweert en andere plaatsen.
R 132a

11-07-1808

1/2

Condities en voorwaarden waarop Mr. G. van Beresteyn, te Vucht, de hem toebehorende klampentienden, te Asten, verpacht.
Ieder slag is - ƒ 1,- t.w. half verhoging - en ╜ ontslagene of pachter.

- de helft van
Hoog Ommel Gerrit van Dijk
99 vat ƒ 25,-.
- de helft van
Leeg Ommel Adriaan Jacobs
76 vat ƒ 9,-.
- de helft van
de Horst
Gerrit van Dijk
31
vat ƒ 5,-.
- de helft van
de Steegen Adriaan Keysers
43 vat ƒ 5,-.
- de helft van
de Boetscholt
Jan L. Verlijsdonk
73 vat
6,-.
- de helft van
Agterbosch Dirk Fr. v. Bussel 39 vat ƒ 5,-.
- de helft van
de Vorck
Ant. W. Aarts
39
vat ƒ 4,-.
- de helft van
de Lensdoms Jan vn Dijk
44 vat ƒ 5,-.
de Witveltse
Willem Bukkems
512 vat
8,-.
De smaltienden (lammeren, bijen, varkens, vlas, zaad enz.) van alle voors.
clampen blijven aan de vorige pachter.

ƒ

ƒ

R 132a
11-07-1808 2/2
Condities en voorwaarden waarop de Heer Delmarmol van Eyck de hem toebehorende
clampentienden zal verpachten.
- de helft van
Hoog Ommel Gerrit van Dijk
99 vat ƒ 25,-.
- de helft van
Leeg Ommel Adriaan Jacobs
76 vat ƒ 9,-.
- de helft van
de Horst
Gerrit van Dijk
31
vat ƒ 5,-.
- de helft van
de Boetscholt
Jan L. Verlijsdonk
73 vat
ƒ
6,-.
- de helft van
de Agterbosch
Dirk Fr. v. Bussel
39
vat ƒ 5,-.
- de helft van
de Vorck
Ant. W. Aarts
39
vat ƒ 4,-.
- de helft van
de Leensdoms
Jan van Dijk
44
vat ƒ 5,-.
R 144

11-07-1808

Hendrikus Koekhof, te Budel, verpacht over de oogst van 1808, zijn 1/20e aandeel in de Braselse tiende.
Pachter: Philip van Hugten
27 vat rogge.
R 153

11-07-1808

Weduwe Jan Royaarts en Theodorus Hoppenbrouwers, te Valkenswaart, verpachten
over de oogst van 1808, hun 1/16 deel in de "groote Braselse".
Pachter: Francis Meulendijk
36 vat rogge.
R 132a

16-07-1808

- Jan Arnoldus van Geffen - g.m. Jennemaria Jan Peeter Adriaans,
- Laurens Jan Peter Adriaans,
- Willem Jan Peeter Adriaans, te Deurne,
- Pieter Jan Peeter Adriaans, op de Neerkant - onder Deurne.
Zij verdelen:
1e lot: Jan A. van Geffen
- huis en erf - te Oostappen - 64.
- land
de Waterlaat - 639
2 l. 19 r.
- land/groes de Heuf - 648
2 l. 33 r.
- land/groes de Kamp - 650-651-652-653
18 l. 20 r.
- land
de Kamp - 655
2
l.
10 r.
- land
de Raayakker - 657
1 l. 19 r.
- groes
het Aangelag - 3182
3 l. 36 r.
- groes
den Neerenbeemt - 3196-3197
11 l. 11 r.

- groes
Wielkampke - 3200-3201
7
37 r.
Belast met: ƒ 1,-/jr. aan den Armen van Asten.
De loten 2, 3 en 4 ontvangen elk - ƒ 400,- van de verkrijger van het 1e lot.

l.

R 107a

28-07-1808

1/2

Antony Goort Lomans, te Wetten, is schuldig aan Catharina Jansen - weduwe Gerard Vermeulen, te Bree - ƒ 300,- α 3%.
Antony Goort Lomans - is g.m. Anna Catharina Sengers.
R 107a
28-07-1808 2/2
Antony Goort Lomans, te Wetten, is schuldig aan Arnoldus Rovers, te Vlierden:
- ƒ 750,- α 4%.
R 132a

30-08-1808

Willem en Anna Maria Jan Rijnders verklaren dat hun broeder, Jan Rijnders,
bij of omtrent Bruggen, in het hospitaal, aldaar, is overleden en hen, alsmede
hun broeder, Pieter Jan Rijnders, als enige erfgenamen heeft nagelaten.
Zij machtigen Pieter Jan Rijnders om de nalatenschap in Bruggen te gaan afwikkelen.
R 132a

12-09-1808

1/5

Toestemming van schout en schepenen aan Hendrina Verberne - weduwe Matijs Pieter Slaats om haar aandeel in de goederen, gelegen aan de Dijk en geδrfd van
wijlen Pieter Matijs Slaats te mogen verkopen.
R 132a
03-10-1808 2/5
- Antonie Pieter Slaats,
- Jan Mattijs Slaats - namens zijn moeder, Hendrien Verberne - weduwe Mattijs
Slaats,
- Antony van Lierop - namens zijn moeder, Maria Pieter Slaats - weduwe Jelis
van Lierop,
- Jan Verheyen - weduwnaar Jennemaria Pieter Slaats - mede voor zijn minderj.
kinderen.
- Marcelis Berkers - weduwnaar Catharina Pieter Slaats - mede voor Pieter Johannes van den Eynden - g.m. Petronella Marcelis Berkers.
Zij verdelen de hen competerende goederen.
1e lot: Antony Slaats - en
- Maria Pieter Slaats
- huis en erf - aan den Dijk - 28.
- de helft van
Busselkensakker - 220-221-222
geheel 10 l. 21 r.
- de achterste 5 l. 16 r. van - het Wijvelt - 2853-2854
geheel 9 l. 16 r.
- groes
Hooyveld - 2851
3 l. 33 r.
- land
land aan 't Straatje - 381
3 l. 5 r.
- land
land de Thiendschuur - 233
2 l. 23 r.
- de achterste 3 l. 25 r. van - de Beverschoot met
de Horst - 2883-2887
geheel 6 l. 49 r.
- de achterste 3 l. 31 r. van - het Vondervelt - 2894-2895 geheel 7 l. 15 r.
- land
Langenakker - 469
4 l. 10 r.
- 4 l. van
het Aangelag - 228-229
geheel 5 l. 48 r.
Belast met: ƒ 1-03-0/jr. aan den Armen van Deurne
- ƒ 1-17-8/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente.
- ƒ 0-13-0/jr. aan het Huis van Asten.
De ontvangers van het 1e lot zullen aan het 2e lot betalen - ƒ 400,-.
2e lot: Hendrien Verberne
- Jan Verheyen
- Marcelis Berkers en Peeter Johannes van den Eynden

- 5 l. 10╜ r. van
de Busselkensakker - 220-221-222 geheel 10 l. 21 r.
- land
Hegakker - 258
3 l. 19 r.
- de voorste 4 l. 16 r. van - het Wijvelt - 2853-2854
geheel 9 l. 16 r.
- groes
Magerenbeemt - 2875
3 l. 18 r.
- land
het Ouland - 407
2 l. 36 r.
- de voorste 3 l. 25 r. van - de Beverschoot - 2883
geheel 6 l. 49 r.
- de voorste 3 l. 31 r. van - het Vondervelt - 2894-2895
geheel 7 l. 15 r.
- land/groes de Kamp - 460-461
5 l. 6 r.
- 2 l. van
het Aangelag - 228-229
geheel 5 l. 48 r.
De ontvangers van dit lot zullen - ƒ 400,- ontvangen van het 1e lot.
R 132a
03-10-1808 3/5
- Antony Pieter Slaats en Anthony van Lierop - mede namens hun moeder, Maria
Pieter Slaats - weduwe Jelis van Lierop.
Zij verdelen de goederen die hen heden bij deling zijn aangekomen.
1e lot: Anthonie Pieter Slaats
- huis en erf - aan den Dijk - 28.
- land
Busselkensakker - 220-221-222
de helft van 10 l.
21 r.
- de achterste 5 l. 16 r. van - het Wijvelt
geheel 9 l. 16 r.
- groes
het Hooyvelt - 2851
3 l. 33 r.
- land
land aan 't Straatje - 381
3 l. 5 r.
- land
land aan de Thiendschuur - 233
2 l. 33 r.
- de achterste 3 l. 25 r. van - de Beverschoot met de Horst
2883-2887
geheel 6 l. 49 r.
- het achterste 3 l. 31 r. van - het Vondervelt - 2894-2895 geheel 7 l. 15 r.
- land
Langenakker - 469
4 l. 10 r.
- 4 l. van
het Aangelag - 228
geheel 5 l. 48 r.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e lot - ƒ 600,-.
2e lot: Maria Pieter Slaats
- ƒ 600,- uit te keren door Antony Pieter Slaats.
R 107a
12-10-1808 4/5
Antony Slaats verkoopt aan Martinus Kanters:
- land
den Busselakker - 469
10 r.

4

l.

Koopsom: ƒ 274,-.

R 107a
12-10-1808 5/5
- Jan Verheyen - weduwnaar Jennemaria Pieter Slaats - mede voor zijn minderj.
kinderen,
- Jan Mathijs Slaats - mede voor zijn moeder, Hendrien Verberne - weduwe Mattijs Pieter Slaats - en voor zijn minderj. broeders en zusters,
- Marcelis Berkers - weduwnaar Catharina Pieter Slaats - en Pieter Johannes van
den Eynden - g.m. Petronella Marcelis Berkers.
Zij verkopen aan Ida Vlemminx - weduwe Antony van Dijk, te Lierop:
- de voorste 3 l. 25 r. van - den Beverschoot - 2883
geheel 6 l. 49 r.
Koopsom: ƒ 160,-.
Zij verkopen aan Joost Janse Smets:
- 2 l. van
het Aangelag - 228-229

geheel 5 l. 48 r.
Koopsom: ƒ 144,-.

Zij verkopen aan Hendrik Mattijs Aarts:
- de voorste 3 l. 31 r. van - het Vondervelt - 2894-2895

geheel 7 l. 15 r.
Koopsom: ƒ 86,-.

Zij verkopen aan Antony Peter Slaats:
- 5 l. 10╜ r. van
den
geheel 10 l. 21 r.

Busselkensakker

-

Koopsom: ƒ 274,-.

Zij verkopen aan Marcelis Goort Peters:
- land
het Ouland - 467
2 l. 36 r.

Koopsom: ƒ 152,-.

Zij verkopen aan Jan Eysbouds:
- land
den Hegakker - 258

3 l. 19 r.
Koopsom: ƒ 220,-.

Zij verkopen aan Jan van Helmond:
- groes
den Maagenbeemd - 2875
3 l. 18 r.
- land/groes

de Kamp - 460-461

5 l.

Zij verkopen aan Martinus Andriessen:
- de voorste 4 l. 16 r. van - het Wijvelt

R 132a

05-10-1808

220-221-222

6 r.

Koopsom: ƒ 250,-.
Koopsom: ƒ 300,-

4 l. 16 r.
Koopsom: ƒ 154,-.
1/2

Paulus Jan Cornelissen en Jan Gerrit van Hugten, als naaste bloedverwanten van
Joost Elias - g.g.m. Catharina van Hugten aanvaarden het voogdijschap over de
onm. kinderen van de overledenen.
R 132a
21-12-1808 2/2
Ook: R 154 - 21-12-1808.
- Paulus Jan Cornelissen en Jan Geerit van Hugten - als voogden over de minderjarige kinderen van Joost Elias - en Catharina van Hugten, beiden overleden en mede voor:
- Johanna Elias.
Zij verkopen aan Jan van den Heuvel:
- huis en erf - 308
- land
het Bergske - 2434
9 r.
Koopsom: ƒ 321,-.
R 107a

12-10-1808

Willem Antony van Dijk, te Lierop, verkoopt namens Francyna Vlemmings - weduwe
Antony van Dijk, zijn moeder, aan Jan Eysbouds:
- groes
het Kampke - 2821
1 l. 35 r.
Koopsom: ƒ 150,-.
R 132a

16-10-1808

Antony Jan Loomans bezit een huis, te Ommel, oud nr. 97, nieuw nr. 100, hetwelk hij voornemens is af te breken in deze verpondingsperiode.
Ingevolge ordonnantie - d.d. 20-1-1807 - stelt hij als borg.
- groesdries en aangelag - 3582
3 l. 38 r.
Om dit te onderwerpen aan het recht van executie zoals vermeld in voorn.
ordonnantie

R 132a

17-10-1808

1/2

Aanvaarding van het voogdijschap door Francis Kerkers en Adriaan Keysers, als
naaste bloedverwanten van de onm. kinderen van wijlen Jan Kerkers - en Petronella Keysers.
R 155
22-11-1808 2/2
De voogden van de onm. kinderen van wijlen Jan Kerkers - en Petronella Keysers
- alsmede Jan Jan Kerkers - verhuren aan Francis Goort Vrijnsen:
- huis - 104
- groes
het Aangelag - 902
1 l. 10 r.
land - daarnevens - 910
4
l.
7 r.
Venakkers - 929
3
l.
47 r.
Hurkmansakker - 937
3 l. 9 r.
Bosakker - 948
1
l.
28 r.
de Nieuwe Erve - 963
1 l. 32 r.
Busserveltje - 3320
2 l. 27 r.
Busservelt - 3325
2 l. 30 r.
Ossekamp - 3339
2
l.
37 r.
Hooyvelt - 3352
2
l.
18 r.
Binneveltje - 3355
2 l. 32 r.
Wijvelt - 3357
5
l.
48 r.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huurprijs: ƒ 95,-/jr. excl. lasten
- 3 vijm dakstro/jr.
R 107a

20-10-1808

Huybert Peter van der Laak verkoopt aan Jan Peter van der Laak 1/6e deel onverdeeld in:
- huis en erve - aan de Ommelschen Bosch - 77.
- huis en erve - aan de Ommelschen Bosch - 78.
- land
Grootenakker - 697-698
9
37 r.
- land
Eyndakker - 728
13 r.
- land
Venakker - 734
3
24 r.
- land/groes Venakker en Venveltje - 745-74
6 l. 11 r.
- land
Hophof - 832
2
1 r.
- land
Meerakker - 835
1
17 r.
- land
Meerakker - 837
3
14 r.
- land
Meerakker - 840
1
7 r.
- land
Meerakker - 842
2
49 r.
- land
Meerakker - 844
4
34 r.
- groes
Ossekamp - 3303-3304
15 l. 16 r.
- groes
de Mortel - 3308
10 r.
- groes
Boschvelt - 3309
42 r.
- groes
de Donk - 3312
1
22 r.
- groes
het Aangelag - 3535
2 l. 23 r.

l.

l.
l.
l.
l.
l.
l.
l.

l.

- groes
41 r.
- groes
- groes

hooiveld - de Kolke - 3539

1

l.

de Kolke - 3541-3542
10 l. 16 r.
Bosdries of Kolke - 3550-3551
5 l. 40 r.
Koopsom: ƒ 340,-.

R 132a

21-10-1808

- Jan Dirk Martens,
- Maria Dirk Martens,
- Willem Dirk Martens,
- Jan Peter Jelisse - weduwnaar Jennemaria Dirk Martens - en onm. kind,
- Pieter Dirk Martens,
- Antony Dirk Martens.
Zij verdelen de hen competerende vaste goederen.
1e lot: Jan, Maria en Willem
- huis en erf - te Heusden - 220.
- land
land agter de Schop - 1796
2
l.
29 r.
- land
Beekakker - 2018
1
l.
37 r.
- land
Langenakker - 2023
1 l. 34 r.
- land/groes het Aangelag - 2030
1 l. 24 r.
- land
Kleynakker - 2039
34 r.
- land
land in de Akkers - 2042
1
l.
12 r.
- land/groes het Aangelag - 2071
2 l. 24 r.
- land
land in den Berg - 2074-2075
5 l. 30 r.
- land
Nieuwe Erve - 2188
3 l.
- groes
de Rijbeemt - 4128
1 l. 43 r.
- groes
het Wijvelt - 4180
2 l. 17 r.
- groes
het Leenvelt - 4203-4204-4205
4 l. 10 r.
- groes
het Nieuwvelt - 4223
2 l. 27 r.
Belast met: ƒ 4,-/jr. aan het comptoir der Geestelijke Goederen, te 's Bosch.
De overige comparanten
1e
lot.

ontvangen elk - ƒ 400,- van de verkrijger van het

R 132a

22-10-1808 en 06-11-1808

Huwelijksproclamatie en huwelijk van:
Jan Dirk Seegers - g.g.m. Jennemaria van Helmond
- en
Jennemaria Lambert Verheyen.
R 107a

26-10-1808

Jan Hendrik Verlijsdonk en Jennemaria Hendrik Verlijsdonk verkopen aan Francis
Voermans - g.m. Maria Hendrik Verlijsdonk:
- 2/3e deel in huis en erve - in de Beek - 42.
- land
land aan Beekerdijk - 475
1
l.
11 r.
- land/groes Aangelag - 494
3 l. 45 r.
Heyde - 502
2/3e deel van 1 l. 19 r.
- land/groes Dolland - 504
2/3e deel van
31 r.
- land
Dolland - 508
2/3e deel van
37 r.
- land
Heesik - 514
2/3e deel van 3 l. 5 r.
- groes
Leegvelt - 2996
2/3e deel van 2 l. 10 r.
- groes
Hoogvelt - 1699
2/3e deel van 1 l. 10 r.
- groes
Weyvelt - 3011
2/3e deel van 4 l. 2 r.
Belast met: ƒ 300,- aan Aalbert van der Weerden - Schepenen.
Koopsom: ƒ 113-6-10 2/3e.

R 132a

29-10-1808

Huwelijksproclamatie en bevestiging van:
Thomas Corstiaan van der Weerden, j.m., * te Asten,
- en
Johanna Jan van den Heuvel, j.d., * te Asten.
R 132a

ongedateerd - 1808

Dirk Bosmans, 92 jaar - weduwnaar Petronella Hendriks, die buiten staat is
om iets te kunnen verdienen en geen penningen voorhanden heeft om van te kunnen leven.
Hij bezit een zodanig "verontramponeert en bouwvallig huis" dat er niet meer in
te wonen is.
Alsmede een perceel land en groes
6 l. 48 r.
Alles gelegen te Voordeldonk.
In overleg met zijn kinderen verzoekt hij om deze goederen te mogen verkopen
om daaruit zijn schulden te kunnen betalen en de resterende gelden op secure
wijze te beleggen om daarvan dan zover het toereikend is in zijn onderhoud te
kunnen voorzien.
x Johanna Bosmans
x
Dirk
Bosmans
tg
x Maria Dirk Bosmans
x Johannes Bosmans
x Jacomyn Bosmans.
R 107a

31-10-1808

Christiaan Metternich verkoopt aan Lambert Michiels:
- land
het Neutje - 57
R 107a

10-11-1808

1 l. 31 r.
Koopsom: ƒ 90,-.

Ook: R 153 - 13-10-1808.

Pieter van den Elsen, te Deurne, verkoopt aan A. van Nouhuys:
- huis en erve - te Heusden - 214.
- 2 l. van
het Aangelag - 2083
geheel 4 l. 43 r.
Belast met: ƒ 3-15-5 1/3e/jr. aan rentmeester Rhoon - in een meerdere pacht.
Koopsom: ƒ 150,-.
Hij verkoopt aan Francis, Hendrik en Meggel, kn. Jan Francis Lomans.
- 1 l. van
land neven het Weegske - 2083
geheel 4 l. 43 r.
Koopsom: ƒ 137,-.
Hij verkoopt aan Goort Slaats:
- land
Nieuwe Erve - 2197
Hij verkoopt aan Jan Mattijs Kuypers:
- groes
de Meuleschouw - 4011-4112
36 r.
Hij verkoopt aan Jacobus van Hugten:
- groes
de Meuleschouw - 4006
Hij verkoopt aan Jan Janse Daandel Coolen:
- groes
het Eeusel - 4032

6 l.
Koopsom: ƒ 97,-.
1
Koopsom: ƒ 98,-.
2 l.
Koopsom: ƒ 91,-.
1 l. 23╜ r.
Koopsom: ƒ 92,-.

l.

Hij verkoopt aan Willem Daandel Coolen:
- land
land aan 't Huys - 2081
36 r.
R 107a

Koopsom: ƒ 44,-.

09-12-1808

Anna van Lierop - weduwe Marcelis Stevens geeft in belening aan Jan Joost Smits
- land
Sandsenakker - 535
2 l. 2 r.
Beleensom: ƒ 75,- met recht van terugkoop binnen 8 jaar.
R 132a

19-12-1808

Antony Peeter van Otterdijk, te Someren en Peter Jan Houbraken, te Asten, aanvaarden het voogdijschap over de minderj. kinderen van wijlen Jan Houbraken en Josyna Antony Bouwmans.
R 132a

20-12-1808

- Jan Verbogen,
- Hendrik Verbogen,
- Leendert Verbogen - en
- Pieter Verbogen.
Zij verdelen de hen competerende goederen.
1e lot: Jan Verbogen
- huis en erf - in de Wolfsberg - 285.
- land
de Kamp - 2333
- groes
het Aangelag - 2424
- land
korte Seylkens - 2426
21 r.
- land
Wanbrake - 2431
20 r.
- land
Hogenakker - 2442
- groes
Haseldonk - 4334
41 r.
- groes
de Hazeldonk - 4349

1 l.

38 r.

l.

1

l.

1

l.

44 r.

1

3 l. 17 r.

De overige comparanten krijgen elk - ƒ 20,- uitgekeerd door de ontvanger van
het 1e lot.
R 132a

21-12-1808

Ontlastbrief voor Anna Maria Verkuylen - aan Rotterdam en andere plaatsen.

R 132a

02-01-1809

Francyna Thomas Hendriks - weduwe Joost Elias en eerder van Wouter Sanders,
ziek, testeert.
- Zij vermaakt alles aan haar vader, Thomas Hendriks, bij wie zij thans inwoont.
R 132a

07-01-1809

1/2

Christiaan Michernich - en Maria Broens, zijn vrouw, zij testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
R 107a
06-09-1809 2/2
Christiaan Mechernich verkoopt aan Pieter Laurens Verlijsdonk:
- huis en erve - in het Dorp oud nr. 359 - nieuw nr. 369.
Met het peelveld gelegen achter de Wittenberg, op de Baan over de Graaf.
Koopsom: ƒ 500,-.
R 132a

20-01-1809

Jan Jooste Verheyen testeert.
- twee zakken rogge aan den Armen van Asten.
- ƒ 100,- aan Elisabeth Verheyen - g.m. Dirk van der Weerden.
- ƒ 100,- aan Johanna Verheyen - g.m. Jan Canters.
- Enig en universeel erfgenaam wordt Peternel Verheyen - g.m. Marcelis Goort
Peter Marcelissen - met de last om bovenstaande uitkeringen te doen.
R 107a

25-01-1809

Marcelis Bluyssen - g.m. Catharina Lintermans verkoopt aan Antony Bluyssen
1/3e deel onverdeeld in:
- huis en erf - op de Wolfsberg - oud nr. 277 - nieuw nr. 285.
- land
land in 't Liender - 1594
1
l.
11 r.
- land
land in 't Liender - 1596
5 r.
- land/groes land en groes in 't Liender - 1599
39 r.
- land
Hoogenakker - 1599
47 r.
- land
land in 't Kempke - 1674
3
l.
28 r.
- land
Wortelvelt - 1676
12 r.
- land
Warandakker - 1685
2 l. 36 r.
- land
Warandakker - 1689
1 l. 48 r.
- land
Warandakker - 1695
1 l. 20 r.
- groes
het Aangelag - 1698
45 r.
- groes
groot Liender - 3911
2 l. 41 r.
- groes
het Roetert - 3925
42 r.
- groes
Meulenschouw - 4017
2 l. 37 r.
- groes
Meulenschouw - 4019
1 l. 12 r.
- groes
Kleynveltje - 4316
1 l. 24 r.
- de onverdeelde helft in:
huis en erf - in het Dorp - oud nr. 385 - nieuw nr. 396.
Koopsom: ƒ 278,-.
R 107a

04-02-1809

- Paulus Jan Cornelissen en Jan Gerrit van Hugten - als voogden over de onm.
kinderen van Joost Elias - en Catharina van Hugten, beiden overleden - en
- Francis Vingerhoeds - g.m. Johanna Elias.
Zij verkopen aan Jan van den Heuvel:

- huis en erf - in het Dorp - oud nr. 308 - nieuw nr. 318.
- land
het Bergske - 2434
R 33 - 52

9 r.
Koopsom: ƒ 337,-.

07-02-1809

In naam des Konings,
Gezien bij schepenen der civiele rechtbank van Asten - de procedure tussen
- Th. J. Sengers, eiser en aanlegger
tegen
- Johanna van den Eerenbeemt - weduwe Jacobus (van den Eerenbeemd) Meulenberg,
gedaagde.
Na alle "papieren" gezien te hebben - enz. enz.
Wordt in naam van Zijne Majesteit de Koning - de eiser en aanlegger - zijn eis
en conclusie - tegen gedaagde gedaan ontzegt en de gedaagde daarvan ontslagen.
De gedane kosten, worden "om hun moverende redenen" vergoed.
R 132a

08-02-1809

1/2

- Martinus Jan Leysten,
- Arnoldus van den Eynden - g.m. Geertruy Jan Leysten - en
- Angenes Jan Leysten.
Zij verdelen de goederen, hen aangekomen van Geertruy Marte Vermeulen - weduwe
Antony van den Boom en tevoren weduwe van Jan Leysten.
1e lot: Martinus Leysten
- ƒ 100,- uit te keren door de ontvangers van het 2e lot.
2e lot: Arnoldus van den Eynden en Angenes Jan Leysten
- huis en erf - oud nr. 153 - nieuw nr. 157.
- huis en erf - oud nr. 173 - nieuw nr. 179.
- land/groes het Aangelag - 1291
4 l. 6 r.
- de helft van
het Aangelag - 1292
geheel 3
- land/groes Mankesakker - 1296
3 l. 6 r.
- land
Hogenakker - 1331
- groes
Broekvelt - 1336
40 r.
- groes
Groesdries - 1341
- groes
Groesdries - 1343
- land
Leegveld - 1348
30 r.
- land
Rinkveld - 1356
34 r.
- land
Nieuwveld - 1368
47 r.
- land
de Leysdonk - 1370
- land
Waterdel - 1402
5 r.
- groes
het Aangelag - 1440
- land
Wildekamp - 3428
36 r.
- groes
Rootbeemt - 3433
4 r.
- groes
Hooyvelt - 3434
5 r.
- groes
de Weere - 3447
2 r.
- groes
Aangelag - 1342
24 r.
Belast met: ƒ 1-12-0/jr. aan den Armen van Lierop.
- ƒ 0-06-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-12-0/jr. aan het Gemene Land, te 's Bosch
Meusse, te 's Bosch.
- ƒ 0-02-0/jr. aan het Huis van Asten.

l. 40 r.
3 l. 30 r.
12 r.
27 r.

46 r.
2 l. 33 r.

3

l.

1

l.

3

l.

2

l.

2

l.

3

l.

3

l.

1

l.

- rentmeester

R 132a
18-04-1809 2/2
Ontlastbrief voor Jan, Meggel en Hendrikus, kn. van Martinus Leysten - en
Maria Hendr. Heynen t.b.v. Liessel en andere plaatsen.
R 132a

10-02-1809

Ontlastbrief voor Johannis Pieter Verberne t.b.v. Strijp bij Eyndhoven.
R 33 - 52

23-02-1809

Pieter Klomp heeft, op 10-1-1808, aan Theodorus Sengers, schout, zijn paard in
bewaring gegeven.
Bij deze verklaart hij zijn paard wederom ontvangen te hebben.
Met belofte hetzelve weer op eerste requisitie in bewaring te stellen.
Als borgen treden nu op: Thomas Rovers - en
- Jan Dirk Wilbers.
R 132a

02-03-1809

Ontlastbrief voor Jacobus, Johannes en Maria Josepha Sengers t.b.v. Nuenen.
R 107

09-03-1809

Philip Rijnders is schuldig aan Paulus Jan Cornelisse - ƒ 100,-.
Borgen: Goort en Jan Ph. Rijnders.
R 132a

27-03-1809

Mej. Rosetta Alijda Rees - g.m. Hendrik van den Bosch, commies collecteur ter
reekeninge, te Asten, stelt zich borg voor haar man tot securiteit van het
koninkrijk Holland voor de te collecteren gelden.
R 132a

01-04-1809

1/2

Het verzoek van Dirk Bosmans om een huis en erf, gelegen aan Voordeldonk, te
mogen verkopen is toegestaan.
R 132a
03-05-1809 2/2
Ook: R 107a - 31-5-1809.
Dirk Bosmans verkoopt aan Jan van Asten:
- huis en erf - aan Voordeldonk - oud nr. 192 - nieuw nr. 198
╜ l.
1. kn Tijs Haasen
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 60,-.
Hij verkoopt aan Wilbert Verheyen:
- land/groes den Dries, Vork en Waterdel - 1408

4

48 r.
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan de kerk van Asten.
- ƒ 0-14-0/jr. aan den Armen van Asten.
of ƒ 520,-.

Koopsom:

ƒ

l.

490,-

R 107a

12-04-1809

3-1809.

Ook: R 149
R 154

1809.

- 29- 29-3-

R 132a - 29-

3-1809.

Francis Swinkels, te Geldrop, verkoopt aan weduwe Joost Jan P. van Bussel:
- huis en erf - aan den Dijk - oud nr. 38 - nieuw nr. 41.
- groes
het Aangelag - 457-458-459
6
l.
39╜ r.
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.
Koopsom: ƒ 547,-.
Hij verkoopt aan Hendrik Matthijs Aarts:
- groes
Hoogendries - 216
- groes
16 r.

Grootvelt - 2876-2877

1 l. 5 r.
Koopsom: ƒ 69,-.
6
l.
Koopsom: ƒ 437,-.

Hij verkoopt aan Marcelis Peters:
- land
land aan de Thiendschuur - 231-232
2 l.
Koopsom: ƒ 84,-.
- land
de Wittenakker - 249
3 l. 6 r.
Koopsom: ƒ 211,-.
Hij verkoopt aan Jan Eysbouds:
- groes
den Doreman - 2842
- land
9 r.

Hegakker - 254

1 l. 36 r.
Koopsom: ƒ 64,-.
2
l.
Koopsom: ƒ 113,-.

Hij verkoopt aan Ida Vlemminx - weduwe Antony van Dijk, te Lierop:
- land
het Ouland - 402
49 r.
Koopsom: ƒ 61,-.
Hij verkoopt aan Martinus Andriessen:
- land
Hulsbosch - 451
26 r.
Hij verkoopt aan Godefridus Souve:
- groes
het Wijvelt - 2880-2881
30 r.
Hij verkoopt aan Hendrik Vlemmings:
- groes
de Horst - 2889
12 r.

Koopsom: ƒ 43,-.
6

l.

Koopsom: ƒ 369,-.
1

l.

Koopsom: ƒ 34,-.

Hij verkoopt aan Goort Slaats:
- groes
het Heytvelt en de Haas - 2912-2913
1
l.
25 r.
Koopsom: ƒ 61,-.
Hij verkoopt aan Antonia Coolen - weduwe Paulus Aarts:

- groes
18 r.

de Nieuwe Erve - 2921

Hij verkoopt aan Goort Jan Coolen:
- groes
de Nieuwe Erve - 2918
36 r.

1

l.

Koopsom: ƒ 71,-.
1
Koopsom: ƒ 95,-.

l.

Hij verkoopt aan Anna Thiele Coolen - weduwe Hendrik van Helmond:
- land
de Nieuwe Erve - 2924
2 l. 40
r.
Koopsom: ƒ 52,-.
R 132a

15-05-1809

1/4

Antony van de Goor en Cornelis van Bussel - als voogden over de onm. kinderen
van Jan Cardinaal en Arnoldus Meulendijk - en Johanna van Bussel krijgen toestemming om land en groes, toebehorende aan deze kinderen, te verkopen.
R 107a

30-09-1809

2/4

Ook: R 132a - 27-4-1809.
R 147 - 27-

4-1809.
Cornelis van Bussel en Antony van de Goor, als voogden van de kinderen van
wijlen Jan Cardinaal en van wijlen Arnoldus Meulendijk - beiden g.g.m. wijlen
Johanna Paulus van Bussel, verkopen aan Francis van den Eerenbeemt:
- land
de Koolakker - 2225
29 r.
1. Joost van Hugten
Koopsom: ƒ 37,-.
Zij verkopen aan Francis Kerkers:
- land
Venakker - 2310
18 r.
1. Cornelis van Bussel
Zij verkopen aan Willem Ceelen:
- land
land in de Loverbosch - 1719
1. Cornelis van Bussel
Zij verkopen aan Cornelis van Bussel:
- groes
het Weyvelt - 4277
1. Cornelis van Bussel
"In te varen door het engat of door den tip"
Zij verkopen aan Cornelis Lambers:
- land
land in de Loverbosch - 1730
1. kn. Francis Kerkers
- de helft van
r.

de Bergen - 2281
1. Willem Ceelen

1

l.

Koopsom: ƒ 98,-.
2 l.

4 r.

Koopsom: ƒ 71,-.
2 l. 10 r.
Koopsom: ƒ 166,-.
1 l. 16╜ r.
Koopsom: ƒ 54,-.
geheel 1 l. 43
Koopsom: ƒ 58,-.

Zij verkopen aan Joost van Hugten:
- land
den Appert - 2301
1. Dirk van Helmond

1 l. 39 r.

Zij verkopen aan Willem Smits:
- groes
de Roetert - 3915
1. Thomas Timmermans

1 l. 45 r.

Zij verkopen aan Arnoldus van de Goor:
- groes
het Hooyvelt - 4281
1. Corn. van Bussel

1 l. 28 r.

Koopsom: ƒ 105,-.

Koopsom: ƒ 116,-.

Koopsom: ƒ 112,-.

R 132a
30-05-1809 3/4
- Paulus Verkuylen,
- Cornelis van Bussel en Antony van de Goor, als voogden over de kinderen van
wijlen Arnoldus Meulendijk - g.g.m. Johanna Paulus van Bussel m.n. Johanna en
Elisabeth - en van:
- Johannes Cardinaal - g.g.m. Johanna Paulus van Bussel m.n. Christina.
Zij verdelen vaste goederen.
1e lot: Paulus Verkuylen
- huis en erf - aan de Wolfsberg - oud nr. 266 - nieuw nr. 270.
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. in een meerdere rente aan het Gemene Land.
- ƒ 0-05-12╜/jr. aan het Huis van Asten.
2e lot: Christina Jan Cardinaal - en
- Johanna en Elisabeth Meulendijk
- ƒ 100,- uit te keren door Paulus Verkuylen.
R
-

132a
30-12-1809 4/4
Maria Hendrik van Bussel - g.g.m. Antony van de Goor,
Cornelis van Bussel voor zichzelf en als voogd over de minderj kn.
Johannes en Elisabeth van wijlen Arnoldus Meulendijk - en Johanna Paulus
van Bussel,
- Paulus Verkuylen,
- Jan Merkelbagh - g.m. Christina Jan Cardinaal, te Hwoensel.
Zij verdelen vaste goederen.
1e lot: Maria Hendrik van Bussel
- huis en erf - aan de Wolfsberg - oud nr. 279 - nieuw nr. 287.
- land
het Aangelag - 1761
21 r.
- land
Venakker - 2288
21 r.
- groes
het Hooyvelt - 4285
2 l. 46 r.
2e lot: Cornelis van Bussel
- groes
48 r.
- land
46 r.
- land
3e lot: Paulus Verkuylen
- land
8 r.
- groes
1 r.

2

l.

1

l.

Anneke Huybersvenneke - a.d. Wolfsberg
2290

1

l.

den Brand - 4241

1

l.

de Meuleschouw - 4018
Bergakker - 2283
land tussen de Weegen - 2397

1 l.

8 r.

4e lot: de kn. Arnoldus Meulendijk en Jan Merkelbagh
- ƒ 126,- te ontvangen van Paulus Verkuylen.
R 107a

30-03-1809

Antony Jan Souve, te Gemert, is schuldig aan Godefridus Souve - ƒ 400,- α 4%.
R 132a

04-04-1809

Nicolaas Driessen - g.g.m. Antonetta Willem Dirks - waarbij vijf onm. kn.
Nicolaas is ziek en laat als voogden over deze kinderen aan stellen:
- Peter driessen, zijn broer en zijn zoon Andries Nicolaas Driessen.

R 132a

12-04-1809

Ontlastbrief voor Petronella Pieter Kanters t.b.v. Deurne.
R 107a

09-04-1809

Jan Willem Coolen verkoopt aan Anna Thiele Coolen - weduwe Hendrik van Helmond:
- groes
de Diesdonk - 3058
1 l. 23 r.
Belast met: ƒ 0-3-12/jr. aan het Boek van Asten.
Koopsom: ƒ 26,-.
R 132a

16-04-1809

Martinus van Hoek - g.m. Jennemaria Timmermans, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
De nalatenschap is minder dan ƒ 1000,- waard.
R 132a

14-04-1809

Ontlastbrief voor Joost Goort van Bussel t.b.v. Someren en andere plaatsen.
R 107b

fol. 241

17-04-1809

Johanna van de Ven - weduwe Peter van de Ven, te Deurne, verkoopt aan Jacobus
de Groot, op het Brouwhuys, onder Vlierden:
o.a. te Asten:
- 1/12e deel van
het groote Velt
geheel 10 l. 14 r.
- de helft van
de Spleeten
geheel 1 l. 40 r.
Schepenen Helmond.
R 32a

fol. 69

25-04-1809

Helena Maria van de Mortel - weduwe Martinus Jansen, huurster van de windmolen
te Asten en van de watermolen, te Vlierden - legt haar eed als molenaarster af.
R 107a

27-04-1809

Pieter Klomp verkoopt aan Cornelis Lambers:
- groes
een Hooyvelt - 4279
R 107a

27-04-1809

Jacobus van Hugten verkoopt aan Willem Willem Loomans:
- huis en erf - te Heusden - oud nr. 229 - nieuw nr. 236.
- groes
het Aangelag - 2067
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.

R 132a

3 l. 7 r.
Koopsonm: ƒ 238,-.

0i1-05-1809

- Hendrikus Mattijs Aarts - en
- Hendrikus Hendrik Vlemmings, te Lierop.
Zij verdelen vaste goederen.
1e lot: Hendik Mattijs Aarts
- huis en erf - aan den Dijk - oud nr. 32 - nieuw nr. 35.

33 r.
Koopsom: ƒ 260,-.

- land
20 r.
- land
- land/groes
- land
13 r.
- land
32 r.
- land
47 r.
- land
6 r.
- land
16 r.
- land
- land
- land
42 r.
- groes
36 r.

Bergakker - 238

2

l.

2

l.

2

l.

Lankhout - 416

1

l.

de Tuyn - 447

1

l.

3

l.

6

l.

2

l.

Eysboudsakker 7 245
land/groes bij 't Huys - 292-393
8 l. 34 r.
Venakker - 395

2 l. 40 r.

Kraanakker - 395
Ouland - 399

Beekerakker - 510
Beekerakker - 515
Startvelt - 2830

43 r.
36 r.

het Weyvelt -

met groes daarbij - 2832
1 l. 30 r.
- groes
het Hooyvelt - 2867-2868
33 r.
- groes - nu bos
de Horst - 2888
27 r.
- groes
Bultveltje - 2890
2 l. 21 r.
- groes
groes bij het Huys - 2915
35 r.
- 2 l. van
het Weyvelt a.d. Dijk - 2934 geheel 4 l. 18 r.
2e lot: Hendrikus Hendr. Vlemmings
- 2 l. 18 r. van
het Weyvelt a.d. Dijk - 2934
- ƒ 1350,- uit te keren door de ontvanger van het 1e lot.
R 132a

geheel 4 l. 18 r.

06-05-1809

- Marcelis Goort Peters,
- Johanna Goort Peters,
- Maria Goort Peters.
Zij verdelen vaste goederen.
1e lot: Marcelis Goort Peters
- huis en erf - aan den Dijk - oud nr. 30 - nieuw nr. 33.
- land
Bergakker - 212
43 r.
- land
Bergakker - 237
21 r.
- land
Hegakker - 253
25 r.
- groes
het Aangelag - 387
- land
den Berg - 389
9 r.
- land
't Ouland - 404
35 r.
- land
land a.d. Dijk - 409
- land
Busselakker - 427
- land
het Heytvelt - 493
- groes
den Dooreman - 2841
- groes
den Cranenbeemt - 2874
20 r.
- groes
de Venne - 2898
16 r.
- groes
de Venne - 2901
36 r.
- groes
Vondervelt - 2833

1 l. 24 r.

3 l. 45 r.
1 l. 1 r.
26 r.
3 l. 34 r.

4 l. 25 r.

1

l.

2

l.

2

l.

4

l.

3

l.

1

l.

4

l.

- groes
de Zeyl - 2935
33 r.
- groes
den Rietbeemt - 2960
1 l. 12 r.
Alsmede alle havelijke en erfhavelijke goederen.
En zal hij uitkeren aan Johanna Goort Peters - en
- Maria Goort Peters
elk ƒ 500,-.
R 132a

3

10-05-1809

Goort Slaats en Gerrit van Dijk, als naaste bloedverwanten van Catharina, dr.
Willem van Dijk - g.g.m. Maria Slaats worden benoemd tot voogd over voorn.
Catharina.

l.

R 107a

13-05-1809

Peter Antony Martens verkoopt aan Wilbert Verheyen:
- groes/land den Brand - 1398
30 r.
- land
den Brand - 1398
l. 37 r.
R 132a

25 r. - geheel 2
Koopsom: ƒ 95,-.

13-05-1809

Johannes Pieter Wirtz, te Asten, namens zijn twee zusters, Eva Margareta en
Catharina Wirtz, geeft procuratie aan van Kooten, te Venlo, om namens hen van
B. Konings, te Venlo, - ƒ 100,- Hollands, te ontvangen - dit als hun 3/8e
aandeel van - ƒ 2886,- Cleefs, uit:
- huis en erf - op de Groote Markt, te Venlo.
Waarvan Juffr. Wagters, eigenaresse is geweest en nu de voorn. B. Konings.
R 32a

fol. 70

31-05-1809

Jan Janse Coolen en Martinus Jan Berkers zijn aangesteld tot armmeesters van
nu tot 31-5-1812.
R 107a

02-07-1809

- Meggel van Hugten - weduwe Pieter Berkers,
- Jan Peter Swinkels, voor zichzelf en voor Maria en Arnoldus Peter Swinkels,
zijn broer en zuster.
Zij verkopen aan Antony van Loon:
- land
de Braakwinkel - 1516
1
l.
31 r.
Koopsom: ƒ 96,-.
Zij verkopen aan Peter Kerkers:
- land
het Plaakske - 1543
Zij verkopen aan Jelis Peter Jelisse:
- land
het Nieuwveld
35 r.
Zij verkopen aan Willem Aart Smits:
- land
land in de Loverbosch - 1667
Zij verkopen aan Antony Fr. Verhees:
- groes
Berkenbosch - 1528
R 132a

34 r.
Koopsom: ƒ 35,-.
5

l.

Koopsom: ƒ 82,-.
1 l. 22 r.
Koopsom: ƒ 68,-.
1 l. 5 r.
Koopsom: ƒ 24,-.

04-07-1809

Ontlastbrief voor Helena Antony Verrijt t.b.v. Heemstede en andere plaatsen.
R 107a

10-07-1809

Jan Timmermans en Jan Louwe, als gemeentebestuurders, verkopen namens de
gemeente Asten, aan Gerrit van Dijk:
- een huisje en erve - te Ommel - oud nr. 87 - nieuw nr. 89.
- groes
3575
12 r.
Koopsom: ƒ 134,-.

R 149

10-09-1809

1/3

Goort Slaats en Gerrit van Dijk, als naaste bloedverwanten van Catharina, dr.
Willem van Dijk - en Maria Slaats, zijn vrouw, aanvaarden het voogdijschap over
het voorn. onm. kind.
R 107
21-12-1809 2/3
Willem Willem van Dijk verkoopt aan Jelis van den Boomen:
- huis en erf - oud nr. 392 - nieuw nr. 404.

Koopsom: ƒ 200,-.

R
-

132a
21-12-1809 3/3
Willem Willem van Dijk,
Jelis van den Boomen - g.m. Johanna Willem van Dijk,
Antony Willem van Dijk,
Goort Slaats en Gerrit Janse van Dijk - als momboiren van Catharina, onm. dr.
van wijlen Willem van Dijk - g.g.m. Maria Slaats.
- Jan Willem van Dijk, te Deurne.
Zij verdelen de door hun ouders nagelaten goederen.
1e lot: Willem Willem van Dijk
- huis en erf - oud nr. 391 - nieuw nr. 403.
- land
land in de Loverbosch - 1628
47 r.
- land
land in de Loverbosch - 1643
37 r.
- land
land a.d. Pastorye - 2376
1
3 r.
- land
Aangelag - 2436
1
10 r.
- land
Logtakker - 2481
3
15 r.
- land
Middelakker - 2485
4 l. 34 r.
- land
Logtakker - 2498
1
44 r.
- groes
de Pas - 2502
1
10 r.
- 5 l. 15 r. land en groes in 't Aangelag
2533 t/m 2536
geheel 5 l.
r.
- groes
Steegensvelt - 3665
4 l. 3 r.
- groes
Liendersendries - 3893
2
25 r.
- groes
Liendersvelt - 3902-3903
5
18 r.
- groes
het Hooyvelt - 3884
1 l. 29 r.
Belast met: ƒ 0-13-4/jr. aan NN.
- 1 cop rogge/jr. - met de kinderen Jan Slaats - aan NN.
- ƒ 575,- aan de weduwe Wilbert Coolen.
2e lot: Jelis van den Boomen
- 25 r. van
het Aangelag - 2533 t/m 2536 geheel 5 l. 40 r.
- ƒ 200,- uit te keren door Willem Willem van Dijk.
3e lot: Antony Willem van Dijk
- de helft van 1/8e deel van een clamptiende - de Braselse - en "rijdende"
tegen de Witveltse.
Belast met de helft van ƒ 600,- aan de erven Vervoordeldonk, te Vlierden.
4e lot: Catharina Willem van Dijk
- de helft van 1/8e deel van een clamptiende - de Braselse - "rijdende" tegen
de Witveltse.
Belast met de helft van ƒ 600,- aan de erven Vervoordeldonk, te Vlierden.
5e lot: Jan Willem van Dijk

l.
l.
l.
l.
l.
40
l.
l.

- ƒ 550,- te voldoen door Willem Willem van Dijk.

R 107a

06-09-1809

Pieter P. van Loon verkoopt aan Jan van den Heuvel:
- land
het Neutje - 53
48 r.
R 107a

06-09-1809

1

l.

Koopsom: ƒ 39,-.

1/3

Hendrik Verberne verkoopt aan Lambert Michielse:
- huis en erf - in de Toorenstraat - oud nr. 324 - nieuw nr. 336.
- land
den Driehoek - 42
15 r.
- land
land in 't Bergsland - 71
1 l.
Koopsom: ƒ 375,-.
R 132a
18-12-1809 2/3
Johanna van den Eerenbeemt heeft, op 27-3-1802, aan Pieter Klomp in belening
gegeven voor ƒ 150,- met recht van terugkoop binnen 10 jaar:
- groes
de Caris - 3655
3
2 r.
Zij doet nu definitief afstand van dit perceel.

l.

R 107a
18-12-1809 3/3
Johanna van den Eerenbeemt, te Eyndhoven, verkoopt aan Lambert Michielsen:
- groes
de Caris - 3655
3
l.
2 r.
- de helft van
Delleke - 2594
geheel 2 l. 13
r.
R 107a

09-09-1809

A. van Nouhuys verkoopt aan de R.K. Kerk, te Asten:
- land
land a.d. Pastory - 2374
R 132a

6 r.
Koopsom: ƒ 18,-.

21-09-1809

Willemina Gooris - weduwe Jan Hendriks, testeert.
- ƒ 100,- aan den Armen van Asten - uit te zetten α 3% aan Jan Janse Verboogen
bij wie testatrice thans inwoont - het kapitaal moet blijven staan gedurende
het leven van Jan Janse Verboogen.
- ƒ 50,- en de beste deken aan Jan Janse Verboogen voor zijn goede zorgen.
- Erfgenamen worden: Hendrik Gooris, haar broeder,
- Pieter Marcelis Adriaans - de zoon van wijlen haar
zuster,
Josyna Goris.
R 132a

22-09-1809

1/2

- Jan Marten Dirks,
- Lambertus van der Kraenen - g.m. Hendrina Marten Dirks.
Zij verdelen vaste goederen.
1e lot: Jan Marten Dirks
- huis en erf - te Heusden - oud nr. 248 - nieuw nr. 255.
- land
de Behelpakker - 1886
1
38 r.
- land/groes land en groes bij 't Aangelag 1616 t/m 1619
15 l. 15
- land
Venakker - 1928-1929
7 l. 29 r.
- groes
de Venne - 1964
1
45 r.
- groes
het Weyvelt - 4085
4 l. 21 r.
- groes
de Beembdjes - 4129-4130
6

l.
r.
l.
l.

22 r.

- groes
29 r.
- groes

het Kleynbeemtje - 4132
het Wijvelt - 4072 t/m 4077

1

l.

30 l.

2e lot: Lambertus van der Kraenen
- ƒ 900,- uit te keren door de ontvanger van het 1e lot.
R 107a
20-09-1809 2/2
Jan Marten Dirks is schuldig aan Hendrik Vinken - ƒ 500,- α 4%.
R 107a

30-09-1809

Annamaria Antony Verkuylen verkoopt aan Anna Maria Hendrik Roymans - weduwe
Antony Verkuylen haar aandeel in:
- huis en erf - op de Wolfsberg - oud nr. 283 - nieuw nr. 291.
Koopsom: ƒ 50,-.
R 107a

30-09-1809

Johannes Francis Slaats is schuldig aan Jacobus van Hugten - ƒ 76,- α 4%.
R 132a

09-10-1809

Hendrik Elberse Wildeman stelt zich borg voor Louis van Humbracht,
bedrragen van - ƒ 1800,-, als ontvanger der Onbeschreven Middelen.
R 132a

ten

10-10-1809

Jan Thomas Coolen - en Allegonda Keysers, zijn vrouw, testeren.
- Na overlijden van de langstlevende van hen beiden - zal uitgekeerd worden aan
hun dochter, Johanna - ƒ 300,- wegens uitgaven gedaan t.b.v. de opvoeding van
hun kleinzoon, Jan, uit het huwelijk van Pieter Willem Slaats - en Annamaria,
hun dochter.
- Alsnog - ƒ 50,- aan Johanna voor trouwkleren en anderszins welke zij reeds
ontvangen heeft bij het aangaan van haar huwelijk met Pieter Willem Slaats.
- De rest der nalatenschap zal gelijkelijk worden verdeeld tussen Johanna en
de kleinzoon, Jan.
De testateuren verklaren dat de nalatenschap niet meer waard is dan ƒ 3000,-.
R 132a

18-10-1809

Joost Huybert van den Eynden en Mattijs Haaze worden "geδligeert" door schout
en schepenen tot voogden over Laurens en Maria, kinderen van Peter Roymans - en
Maria Verlijsdonk.

R 132a

20-10-1809

Ontlastbrief voor Francis Jan G. van Bussel t.b.v. Vlierden en andere plaatsen.
R 107a

31-12-1809

- Hendrik Willem Goris,
- Pieter Marcelis Adriaans,
- Jan Hendriks,
- Hendrikus Verrijt - g.m. Petronella Jan Hendriks,
- Aalbert van der Weerden - g.m. Willemina Jan Hendriks - en
- Hendrina Jan Hendriks.
Zij verkopen aan Maria Andriessen - weduwe Goort Lomans:
- land
den Uytgank - 955
2 l. 33 r.
Belast met: ƒ 0-1-9/jr. aan het Huis van Asten - in een meerdere cijns.
Koopsom: ƒ 66,-.
Zij verkopen aan Antonie Antonie van Bussel:
- land
land daarnevens - 943
40 r.

Koopsom: ƒ 26,-.

Zij verkopen aan Aalbert van der Weerden:
- land
de Ipt - 3353
2
l.
15 r.
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.
Koopsom: ƒ 61,-.
Zij verkopen aan Jan Verrijt:
- land
den Dries - 906
13 r.
Zij verkopen aan Willem Hoebergen:
- land
Loyenakker - 941
29 r.

1

l.

Koopsom: ƒ 37,-.
1
Koopsom: ƒ 56,-.

l.

R 132a

08-01-1810

1/3

Pieter Eysbouds en Pieter Willem Slaats
bevestigen het voogdijschap over de
onm. kinderen van wijlen Willem Eysbouds - en Anna Willem Slaats m.n. Jennemaria en Annamaria.
Anna Willem Slaats gaat een tweede huwelijk aan.
R 132a
12-01-1810 2/3
Staat en inventaris - opgemaakt door Anna Willem Slaats - g.g.m. Eysbout Hendr.
Eysbouds - t.b.v. haar drie kinderen m.n. Anna Maria, Jennemaria en Hendrina.
Anna hertrouwd.
Vaste goederen
- huis en erf - de Wolfsberg - oud nr. 262 - nieuw nr. 269.
- land
Lienderakker - 1600
26 r.
- land
land in de Loverbosch - 1715
1 l.
- land
land in de Loverbosch - 1717
31 r.
- land/groes in 't Aangelag - 1749
4 l. 7 r.
- land
den Dungen - 2226
1 l. 21 r.
- land
land in de Campen - 2227
- groes
't Busveltje - 228
samen 6 l. 41 r.
- land
de Camp - 2232
48 r.
- land
Nieuwe Camp - 2235
1 l. 28 r.
- land
't Broekske - 2239
1 l. 14 r.
- land
het Venneke - 2241
35 r.
- land
de H. Geest - 2261
22 r.
- land
Langenakker - 2265
2 l. 13 r.
- groes
de Lindert - 3927
1 l. 5 r.
- groes
de Weerte - 4261
2
l.
30 r.
- groes
Hooyvelt - 4280
2
l.
37 r.
- groes
den Baltus - 4309
1 l. 32 r.
Roerende goederen
- een paard, drie melkkoeien,
- een hoogkar, een slagkar,
- vrij veel huisraad en ander gerei.
- 20.000 turven,
- 20 manden wortelen,
- 7 vat boekweit, 4 vat rogge.
Schulden
- ƒ 550,-.

R 132a
12-01-1810 3/3
Willem Jansen van den Boomen gaar trouwen met Anna Willem Slaats - weduwe Eysboud Hendr. Eysbouds.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
1. Alle goederen worden bij elkaar gevoegd.
2. De eventuele kinderen uit dit huwelijk zullen gelijk behandeld en opgevoed
worden als de v≤≤r-kinderen.
3. Mocht Willem Jansen van den Boomen eerder overlijden, zonder kinderen, na
te laten, dan gaan, met uitsluiting van alle andere, zijn goederen over naar
Anna Willem Slaats.
4. Mocht Anna W. Slaats eerder overlijden, zonder kinderen uit dit huwelijk nate laten, dan zal W.J. v.d. B. als langstlevende in de boedel blijven zitten en het vruchtgebruik der goederen hebben - alsmede met de v≤≤r-kinderen
der comparanten voor ΘΘn kindsdeel erven en delen.
5. Mochten uit dit huwelijk kinderen worden geboren dan zullen, na overlijden
van de ouders de v≤≤r-kinderen en nß-kinderen volgens de bestaande wetten
erven en delen.
R 107a

12-01-1810

Wouter Willem Lomans verkoopt aan Johannes Manders:
- groes
Nieuwe Erve - 1290
- groes
het Drieske - 1298
R 132a

11-01-1810

3 l.
1 l. 14 r.

1/2

Geerit Eevers compareerde als toeziend voogd over de minderj. kinderen van
Goort van Dijk - g.g.m. Jennemaria Geerit Eevers m.n. Anna Catharina en Johanna - bij het aangeven van een nieuw huwelijk van voorn. Goort van Dijk.
R 132a
13-01-1810 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Goort van Dijk - weduwnaar Jennemaria
Goort Evers - waarbij twee kinderen m.n. Anna Catharina en Johanna.
- geen vaste goederen.
- geen vee of trekdieren.
- erg sobere huisraad.
R 132a

15-01-1810

Ontlastbrief voor Pieter en Francyna Peter Cornelissen t.b.v. Liessel en
andere plaatsen.
R 132a

15-01-1810

Ontlastbrief voor Johanna Laurens Verlijsdonk t.b.v. Deurne.
R 107a

23-01-1810

1/2

Mattijs Dirk Wilbers verkoopt aan Maria Andriessen - weduwe Goort Lomans:
- groes
het Eeusel - 3590
1 l. 31 r.
Koopsom: ƒ 76,-.
R 107a
23-01-1810 2/2
Jan Lomans, namens zijn moeder, Maria Andriessen, verkoopt aan Mattijs Dirk
Wilbers:
- groes
de Swartbroeken - 3638
1
l.
41 r.
Koopsom: ƒ 35,-.
R 107a

29-01-1810

Joost Huybers van den Eynden en Mattijs Jan Hazen, voogden over Maria innocente dochter van wijlen Peter Roymans, verkopen aan Willemina en Anneke Peter Roymans ╝e deel onverdeeld in:
- huis en erf - te Voordeldonk - oud nr. 186 - nieuw nr. 192.
- land/groes aan het Kloostereynd - 1406 2 l. 1 r.

- land/groes

Smalakker en Ceelle Dirksakker

42 r.
- land/groes

het Hooy- en Weyvelt -

- groes
45 r.
- land
42 r.
- land
- groes
35 r.
- groes
6 r.
- groes

Broekveld - 1492

R 132a

30-01-1810

1416

2

1419-1420-1421

l.

13 l. 17 r.
1
l.

land daarnevens - 1498
land in de Loverbosch - 1580
Biesvelt - 3767
Biesvelt - 3830

1 l.

8 r.

1

l.

1

l.

Groesdries - 3842

38 r.
Koopsom: ƒ 150,-.
In ruil voor kost en inwoning en o.m. - "Dat deselve, als innocent sijnde niet
alleen een goede toesigt behoeft, maar ook daarenboven seer dikwijls moet gereynigt worden vermids sij also erg als een kleyn kindt van haar behoef telkens
moet gereynigt worden".

Ontlastbrief voor Antonie Pieter Paulus, zijn vrouw, Hendrina Leendert van Hugten en de kinderen, Jan, Leonardus, Catharina en Petronella t.b.v. Vlierden.
R 132a

02-02-1810

Ontlastbrief voor Anna Maria Willem Daandel Coolen t.b.v. Someren en andere
plaatsen.
R 132a

06-02-1810

Ontlastbrief voor Catarina Jan Janse van den Eynden t.b.v. Gestel bij Eyndhoven en andere plaatsen.
R 132a

15-02-1810

Ontlastbrief voor Bartel Jan Arnoldus van Hugten t.b.v. Eindhoven en andere
plaatsen.
R 132a
-

24-02-1810

1/2

Helena van Helmond - weduwe Wilbert Berkers,
Jan Hendrik Meeus - g.m. endrina van de Goor,
Antony van Lierop - g.m. Maria van de Goor,
Catharina van de Goor,
Arnoldus van de Goor,
Thomas van de Goor,

- Cornelia van Bussel - g.m. Catharina van de Goor.
Zij verdelen de vaste goederen, na overlijden, van Anna Maria van Helmond g.g.m. Jan .....
1e lot: Helena van Helmond
- huis en erf - te Heusden - oud nr. 254 - nieuw nr. 261.
- land
de nieuwe Bleek - 1893
24 r.
- 2 l. 14 r. van
land in 't Aangelag - 1897-1898
r.
- land
45 r.
- 6 l. van

1
geheel 5 l.

l.
2

land daarnevens - 1899
land agter de Schuur - 1913-1914

geheel 9 l. 8
r.
- land
Heytvelt - 1908
48 r.
- land
land daarnevens
1
l.
8 r.
- de helft van
het Broekvelt - 4051
geheel 2 l. 40 r.
- 1 l. 2 r. van
het Wijvelt - 4065-4066
geheel 8 l. 48
r.
- groes
middelste Weyen - 4110
32 r.
- 1╜ l. van
agterste Weyen - 4112
geheel 2 l. 37 r.
Zij keert aan de ontvangers van de overige loten - elk ƒ 50,- uit i.p.v.
vaste goederen.
R 132a
14-03-1810 2/2
- Jan Francis Berkers - voor 2/3e deel - en
- Helena van Helmond - weduwe Wilbert Berkers - geass. met haar schoonzoon,
Pieter Mattijs Haazen - voor 1/3e deel.
Zij verdelen vaste goederen.
1e lot: Jan Frwncis Berkers
- huis en erf - te Heusden - huis en erf - te Heusden - land
19 r.
- land
- land
4 r.
- groes
- land
18 r.
- groes
6 r.
- groes

oud nr. 221 - nieuw nr. 228.
oud nr. 222 - nieuw nr. 229.
land bij het Huys - 1797
de Vlinkert - 1803
aan de Kerkpad - 2059

1 l. 42 r.

het Aangelag - 2070
1 l.
land bij Philip van Hugten - 2082

9 r.

de Weyen - 4096
het Hooyvelt - 4224

3

l.

2

l.

1

l.

1

l.

4 l. 13 r.

2e lot: Helena van Helmond
- ƒ 150,- te ontvangen van de verkrijger van het 1e lot.
R 132a
19-02-1810
Hendrik Haazen neemt het voogdijschap op zich over Anna Maria Hendrik Roymans
- weduwe Antony Verkuylen en haar minderj. kind, Geertruy.
R 132a

19-02-1810

Ontlastbrief voor Helena Jan Mattijs van den Eynden t.b.v. Someren en andere
plaatsen.
R 107a

02-03-1810

Jan Janse Verboogen is schuldig aan den Grooten of Gemeinen Armen van Asten:

- ƒ 100,- α 3%.
De penningen zijn gekomen uit de nalatenschap van wijlen Willemina Goris - wed.
Jan Hendriks.

R 107a

06-03-1810

Johannes Manders verkoopt aan Jan Joost Kerkers:
- groes
het Rinkvelt - 1295
R 107a

08-03-1810

17 r.
Koopsom: ƒ 20,-.

1/2

Catharina Bakers verkoopt aan Jan Bakers, haar broeder, 1/3e deel onverdeeld
in:
- huis en erf - oud nr. 404 - nieuw nr. 413.
- land
den Berg - 2402
16 r.
Koopsom: ƒ 150,-.
R 132a
19-05-1810 2/2
Huwelijksvoorwaarden van Jan Bakers - en Johanna Hendrikus Timmermans - weduwe
Martinus van Hoek.
1. Beiden brengen alle goederen in die zij bezitten en verkrijgen.
2. Bij eerder overlijden van Jan Bakers, zonder kinderen na te laten, komen
al zijn goederen aan Johanna.
Zij zal echter Pieter Bakers, haar zwager, indien nog in leven zijnde voor
zijn verdere leven onderhouden en verzorgen naar zijn staat.
Mochten zij niet met elkaar overweg kunnen dan zal het huis verdeeld worden
waarvan Pieter 1/3e deel krijgt alsmede het aandeel in ƒ 1000,- van Jan uit
de boedel van wijlen zijn vader, Tomas Bakers.
4. Na overlijden van beiden blijft Pieter het vruchtgebruik houden en na overlijden van hem zullen de verdere erven afstaan aan den Armen van Asten:
- het huis c.a. met het Wortelveld - aangekomen van wijlen Thomas Bakers zover de comparant daarvan eigenaar is.
- Alsmede aan de erven van de comparante uit de gehele boedel v≤≤r-af uitkeren - ƒ 500,-.
R 165

09-04-1810

Taxatie van het afgebrande huis, schuur, stal en paardestal - in het Dorp.
Brand - zondagmorgen - 8 grasmaand 1810.
Eigenaar: Jan Sauve.
Waarde: ƒ 600,-.
R 107a

14-04-1810

Ook: R 132a - 2-4-1810.

- Cornelis van Bussel - voor zichzelf en als voogd over de minderj. kinderen
van wijlen Arnoldus Meulendijks - g.g.m. Johanna Paulus van Bussel,
- Jan Merkelbagh - g.m. Christina Jan Cardinaal, te Woensel,
- Hendrik Hendrik Hazen - als voogd over Geertruy, onm. dr. wijlen Antony
Verkuylen,
- Hendrina Wouter van Bree.
Zij verkopen aan Jan Sleegers:
- huis en erf - op de Wolfsberg - oud nr. 266 - nieuw nr. 273.
- groes
het Aangelag - 1753
39 r.
Belast met: ƒ 100,- aan den Armen van Asten.
- ƒ 75,- aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land.
- 1/3e deel van ƒ 5,-/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 174,-.
- land
Langenakker - 2316
1 l. 9 r.

Koopsom: ƒ 45,Zij verkopen aan Geertruy Antony Verkuylen:
- land
land in de Loverbosch - 1632
Zij verkopen aan Joost van Hugten:
- land
de Reyen - 2214
47 r.

1 l. 32 r.
Koopsom: ƒ 60,-.

Zij verkopen aan Adriaan Timmermans:
- land
land in de Sneyerskamp - 2361

Koopsom: ƒ 55,-.

Zij verkopen aan Cornelis Lambers:
- land
den Berg - 2281
43 r.

35 r.
Koopsom: ƒ 104,-.
1

l.

Koopsom: ƒ 52,-.

Zij verkopen aan Willemina van Tilburg - weduwe Willem Ceelen en Jan en Maria
Willem Ceelen:
- land
Anneke Huybersvenneke - 2290
1 l. 8 r.
Koopsom: ƒ 107,-.
Zij verkopen aan Maria Andries Verheyen - weduwe Jan van Hout:
- groes
den Brand - 4241-4242

Koopsom: ƒ 54,-.

Zij verkopen aan Francis Kerkers:
- groes
het Binnevelt
R 107a

2 l.
Koopsom: ƒ 157,-.

14-04-1810

Francyna Hendrik Martens - weduwe Johannes Francis Slaats verkoopt aan Hendrik
Vinken:
- land
den Ommelschen Bosch - 730
3
l.
16 r.
Koopsom: ƒ 90,-.
R 132a
te Hel-

14-04-1810

Ook: R 149 -14-4-1810 op de 16-4-1810 vertoond

mond.
- Jan Lintermans,
- Pieter Verlijsdonk - g.m. Anneke Willem Lintermans,
- Antony Bluyssen,
- Peeter Dries Peeters - g.g.m. Anneke Lintermans - en ΘΘn kind m.n. Andries,
- Willem Aart Smits - g.g.m. Jenneke Lintermans.
Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot: Jan Lintermans
- huis en erf - aan de Wolfsberg - oud nr. 276 - nieuw nr. 284.
- de helft van
het Aangelag - 1698
geheel
45 r.
- 1 l. van
het agterste Liender - 1594
geheel 1 l. 11 r.
- groes
het Liender - 1599
39 r.
- land
Hoogenakker - 1599
47 r.
- de helft van
land in 't Kampke - 1674
geheel 3 l. 28
r.
- land
Warandakker - 1685
2 l. 36 r.
- land
Eyserman - 1689
1
l.
48 r.

- de helft van
- de helft van
r.
- de helft van

groot Liender - 3911
de Meuleschouw - 4017

geheel 2 l. 41 r.
geheel 2 l. 37

Kleynveltje - 4316

geheel 1 l. 24 r.

2e lot: Anneke Willem Lintermans
- huis en erf - in de Wolfsberg - oud nr. 277 - nieuw nr. 285.
- de helft van
het Aangelag - 1698
geheel
- 1 l. van
middelste Liender - 1594
geheel 1 l. 11 r.
- land
het Liender - 1596
- de helft van
land in het Liender - 1674
r.
- land
Wortelvelt - 1676
- 1 l. 36 r. van
Warandakker - 1685
geheel 2 l.
- land
den Berg - 1695
r.
- de helft van
groot Liender - 3911
geheel 2 l.
- groes
Borgliender
- de helft van
Meuleschouw - 4017
geheel 2 l.
- de helft van
Kleynveltje - 4316
geheel 1 l.
- groes
de Meuleschouw - 4019
12 r.

45 r.
5 r.
geheel 3 l. 28
12 r.
36 r.
41 r.
42 r.
37 r.
24 r.

1 l. 29

1

l.

De ontvangers van de loten 1 en 2 zullen uitkeren aan de ontvangers van het:
- 3e lot - ƒ 150,-,
- 4e lot - ƒ 80,- - en aan het
- 5e lot - ƒ
5,20/jr. dit gedurende zijn verdere leven.
R 107a

17-04-1810

1/2

Hermanus Driessen is schuldig aan Godefridus Sauve - ƒ 399-19-0 α 4%.
Hiermede vervalt de lossing van ƒ 450,- voortkomende uit de deling - d.d.
20-1-1790.
R 107a

07-05-1810

2/2

Willem Antony Lomans is schuldig aan Peter en Joost kn. Joost Smits:
- ƒ 399-19-0 α 4%.
R 107a

12-05-1810

Hendrik Verberne, te Someren, verkoopt aan Steven Jan Kanters:
- land
den Driehoek - 52
38 r.
Koopsom: ƒ 80,-.
R 107a

19-05-1810

- Hendrik Jan Evers,
- Johannes Jan Lambers - g.m. Hendrina Jan Evers, te Deurne.
Zij verkopen aan Antony Mattijs Claus, te Liessel:
- groes - aan of omtrent de Weydenbosch aan het Nieuwvelt - boven de Hut

- groes
- groes
R 152

1. de Loop
2. het Nieuwvelt
gelegen als voor
1. het Nieuwvelt
den Rondenbos
1. Dirk van der Wallen
2. de Loop
30-05-1810

2 l.
1 l.
1 l.

Rekening, bewijs en reliqua van Pieter Jan Koolen, als curator van de gerepudieerde boedel en nalatenschap van wijlen Petronella Loomans.
Onvangsten o.a.

- contant gekd gevonden
- de kleren zijn bij testamentaire dispositie vermaakt
aan Leonardus Leenders
- nog van erwten, aardappelen en rogge
00-00

ƒ 233-00-00
memorie
ƒ 15-00-00

ƒ 248-

Uitgaven o.a.
- op 25-9-1808 hebben:
- Jan Kuypers - g.m. Engelina Loomans,
- Willem Loomans,
- Helena Loomans - weduwe Mattijs Cuypers,
- Jennemaria Loomans - en
- de kinderen van Goort Loomans - als erfgenamen
"ab intestato" van voorn. Petronella insinuatie
gedaan aan Leonardus Leenders t.t.v. het overlijden van Petronella in het sterfhuis present en
daar wonende en hem verzocht om opening van zaken
te doen.
Daarna hebben ze afgezien van de nalatenschap t.b.v.
de crediteuren en verzocht om een curator aan te
stellen.
- Kosten gemaakt door de curator
ƒ 98-10-08
Meer ontvangen dan uitgegeven
ƒ 14909-08
- de crediteuren:
- Hendrik Neervens - het maken van een putkist
ƒ
3-00-00
- op 11-11-1796 heeft Petronella Loomans ontvangen
van Engelina Loomans - g.m. Jan Cuypers - ƒ 100,om te betalen aan Helena Peter Loomans
ƒ 100-00-00
- Hendrik Joosten, te Eyndhoven - een specificatie
van d.d. 10-7-1772 wegens geleverd textiel
totaal ƒ 107-17-00
Hierop rest nog
ƒ 7917-00
Nog aan dezelfde
ƒ
803-00
- Pieter van de Poel, te Bakel - wegens onbetaalde
kostgelden t.b.v. de kinderen van Antonie Kievits
over 1807
ƒ 2800-00
- de vrouw van Jan Timmermans voor een half vat geleverde bonen α 56 st./vat
ƒ
1-08-00
- Pieter Klomp "na Venrooy gevaren met Peternel Andoni
Lomans met de wedevrou van Antoni de Kievit - 1805"
ƒ
2-18-00
- Jan van den Eynden - arbeid
ƒ
1-16-00
- Johanna van Weert
ƒ
5-00-00
- Hendrik van de Vijf Eyck - van 80 pond spek, wortels
aardappelen, geleend geld, karrevrachten klot, mutserd
en brood
ƒ 4300-00
ƒ 27300-00
Zij krijgen ƒ 0-9-12/gulden uitbetaald.
De overschietende ƒ 6-9-12 worden bij de volgende rekening gevoegd.
R 32a

fol. 71

18-07-1810

Helena Maria van de Mortel - weduwe Martinus Janssen, als huurster van de
windmolen, alhier en de watermolen, te Vlierden - alsmede Lambertus van de

Voort en Cleophas Roefs, molenaarsknechten, leggen hun eed af.
- fol. 72 - Pieter J. Coolen, Jan Bakers en Jan Mattijs van den Eynden leggen
hun eed als bakker af.
R 132a

02-09-1810

- Willemina van Tilburg - weduwe Willem Ceelen,
- Jan Willem Ceelen,
- Jan Hendrik Goris - g.m. Maria Willem Ceelen.
Zij delen hun onroerende goederen .
1e lot: Willemina
- huis en erf - aan de Wolfsberg - oud nr. 280 - nieuw nr. 288

╜ l.

2e lot: Jan Willm Ceelen - en Jan Hendrik Goris
- huis en erve aan de Wolfsberg - oud nr. 270 - nieuw nr. 278.
- land
het Aangelag - 1754
1 l. 44 r.
R 132a

22-09-1810

Inventaris van Pieter Steenen - g.g.m. Margo Klomp - waarbij twee kinderen nog
in leven.
- Geen vast goederen.
- zes stoelen,
- een tafel,
- zes lepels etc. (sober)
R 132a
Ontlastbrief
plaatsen.
R 132a

01-10-1810
voor

Pieter

Geerit

van

de

Mortel

t.b.v.

Nederweert

en

andere

13-10-1810

Ontlastbrief voor Francis Johannis Knaapen t.b.v. Geldrop en andere plaatsen.
R 107b

30-10-1810

- Antony Losecaat, te Eyndhoven,
- Pieter Losecaat, te Breda,
- Cornelia Losecaat - weduwe Petrus Molengraaff, te Amsterdam,
- Jan Willem Nouhuys - g.m. Gerardina Losecaat, te St. Oedenrode.
Zij verkopen aan Jan G. Francken:
- huis, stal, hof en boomgaard - oud nr. 383 - nieuw nr. 394 3 l.
1. kn Francis Fransen
2. Chr. Mechernich
3. de straat
4. een weg
met het eigendom van een paadje van voors. huis tot op het Marktveld uitschietende.
1. Th. Sengers
2. Jan van Hoek en Pieter Klomp
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Deurne.
Koopsom: ƒ 550,-.
De koper is schuldig aan: Pieter Losecaat, te Breda - en
- Cornelia Losecaat, te Amsterdam - ƒ 550 α 5%.

R 132a

13-12-1810

-

Joseph Goort van Bussel,
Paulus Goort van Bussel,
Andries Verheyen - g.m. Maria Goort van Bussel
Jennemaria Goort van Bussel,
Johannis Peter van Bussel - namens zijn moeder, Johanna van Eyck - weduwe
Peter Goort van Bussel, te [Lierop],
- Antonie Goort van Bussel,
- Joost Goort van Bussel, te Someren,
- Jan Goort van Bussel,
- Francis Goort van Bussel, te Vlierden.
Zij vedelen de door hun ouders nagelaten goederen.
1e lot: Joseph en Paulus
- huis en erf - aan de Diesdonk.
- land
den Heyakker - 563
- land
den Heyakker - 565
- land/groes Aangelag en Hoogenakker

593 t/m 58
- land
het Kempke - 3059
- land
Startjesakker - 608
- groes
het Wijvelt - 3064-3065
r.
- groes
het Hooyvelt - 3066-3067
25 r.
- groes
den Hooykamp - 3068
- groes
den Koelbeemt - 3079-3080
13 r.
- land/groes den Hurk - 3096
5 l. 20 r.
- groes
het Startje - 3095
- 4/5 deel van
het voorste Velt
- 3097
r.
- groes
- groes

in de Gemene Beemden
den Buunder of Vlierdensveldje
3137

4 l.
5 l.

3 r.
4 r.

26 l. 38 r.
1 l. 35 r.
2 l. 44 r.
11 l. 36

4 l. 30 r.

5

l.

2

l.

2 l. 37 r.
geheel 17 l.
13 l. 30
4 l. 36 r.

35 r.
Zij zullen uitkeren aan het 4e, 5e, 6e en 7e lot - elk ƒ 150,-.

2

l.

2e lot: Maria Goort van Bussel
- 4╜ l. van
den Hoogenakker -

595 t/m 598 geheel 26 l. 38 r.
- 1 l. van
het Aangelag - 593 t/m 598
geheel 26 l. 8 r.
- 5 l. 36 r. van
het Weyvelt - 3064-3065
geheel 11 l. 36
r.
- 3 l. 20 r. van
het voorste Velt 3097 t/m 3099
geheel 17 l.
3e lot: Jennemaria Goort van Bussel
- 3╜ l. van
den Hoogenakker -

593 t/m 598 geheel 26 l. 38
r.
- 1 l. van
het Aangelag - 593-598
geheel 26 l. 38 r.
- 1 l. 42 r. van
het Hooyvelt - 3066-3067
geheel 5 l. 25 r.
- groes
aan de Voort, te Lierop - 1205
2 l. 17 r.
4e lot: Johanna van Eyck - weduwe Peter G. van Bussel
- ƒ 150,- 3 l. van
het Wijvelt - 3064-3065
geheel 11 l. 36 r.
- groes
den Hurk - 3095
37 r.
- 1 l. 17 r. het Startje - 3096
geheel 5 l. 20 r.
- 3 l. van
Heyakker - 565
geheel 5 l. 4 r.

2

l.

5e lot: Antony Goort van Bussel, te Someren
- ƒ 150,-.
6e lot: Joost Goort van Bussel
- ƒ 150,-.
7e lot: Jan Goort van Bussel
- ƒ 150,-.
8e lot: Francis Goort van Bussel
- ƒ 150,-.
R 132a

24-12-1810

- Bernardus Heurs,
- Alegonda Heurs,
- Catharina Heurs,
- Goort Heurs,
- Nicolaas Heurs,
- Dirk Heurs - geass. met Hendrik Aarts, armmeester, te Someren,
- Johanna Heurs, allen te Asten.
Zij verkopen aan Francis Verberne:
- huis en erf
1. Hendrik Smits
2. Hendrik van de Vijf Eyck
Belast met: ƒ 4-2-0/jr. aan het Rijk - in een meerdere pacht.
Koopsom: ƒ 210,-.
R 132a

27-12-1810

- Jan Francis Kerkers,
- Gerard Francis Kerkers, te Lierop,
- Hendrik Verrijt - g.m. Josyna Francis Kerkers.
Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot: Jan Francis Kerkers
- huis en erf - aan de Wolfsberg.
- land
land bij 't Huys - 1703 t/m 1707 2
- land
land in de Loverbosch - 1710
2
- land
land in de Loverbosch - 1728
3
- land
Fopperakker - 1713
3
- land
den Dungen - 2222
- land
het Hofke - 2276
4 r.
- land
den Appert - 2299
1
- land
Heesakker - 2321
40 r.
- groes
den Berg - 2423
34 r.
- land
Liendersenkamp - 2455
40 r.
- land
het agterste Liender - 3901
2
- groes
het Hooyvelt - 3922
- groes
het Binnevelt - 3834b
28 r.
- groes
Toemetveltje - 4314
1
- groes
het voorste Wijvelt - 4317
11 r.
- groes
Lankveltje - 4336
1
Hij zal aan de beide andere - ƒ 250,- uitkeren.

l. 31 r.
l. 47 r.
l. 18 r.
l. 1 r.
48 r.
l. 12 r.

1

l.

3

l.

l. 18 r.
43 r.
l. 36 r.
l. 30 r.

R 132a

27-12-1810

- Geerit van Dijk - g.m. Elisabeth Peter van der Laak,
- Huybert Peter van der Laak,
- Peter Royakkers - g.g.m. Martina P. van der Laak - voor zijn kinderen,
- Joanna Jan Martinusse - g.g.m. Jan P. van der Laak - voor haar kinderen,
Zij verdelen hun goederen te Asten en Mierlo.
1e lot: Geerit van Dijk
- huis en erf - op het Hout,
- huis en erf - op het Hout,
gronden te Mierlo t.w.:
- land
- land
- land
- land
- land
- land
37 r.
- land
31 r.
- groes
- groes - zijnde waterputten
- groes
- groes
- groes
37 r.
- groes
4 r.
- groes
- groes
- groes
gronden te Asten t.w.:
- de helft van
r.

te Mierlo - nr. 257.
te Mierlo - nr. 258.
het Aangelag - 2965
Gijseldonk - 1337
Gijseldonk - 1339
Gijseldonk - 1340
Gijseldonk - 1342
de Braak - 1266

1
3
4
4
3

l.
l.
l.
l.
l.

7
33
34
31
11

r.
r.
r.
r.
r.

land op Aersent - 1330
het Biesvelt - 3054
daaraangelegen - 3128
het Leenvelt - 3058
de Smaalen - 3015
den Duerenkoop - 3048

4
5
2
2

l.
l. 18 r.
l. 43 r.
l. 40 r.

den Duerenkoop - 3049
waterputten aant Goor - 3053
Gijseldonk - 3029
het Eeusel - 3041

2

l.

4

l.

3

l.

1 l. 34 r.
2 l. 37 r.
6 l. 15 r.

den Bosdries - 3550

geheel 5 l. 40

2e lot: Huybert P. van der Laak
- ƒ 60,-.
3e lot: Peter Royakkers
- huis en erf - aan den Ommelschen Bosch - met het half hofke van
het oud huis het volgende lot toebedeelt en de schuur, staande
bij het oud huis nr. 78.
- land
Eyndakker - 728
13 r.
- land
Venakker - 734
24 r.
- de helft van
Venakker en Venveldje - 745-746
r.
- land
r.
- de helft van

r.
- groes
2 r.
- groes
r.
- groes

3

l.

3 l. 14

Meerakker met het busselke en boom
over de straat - 844

geheel 4 l. 34
geheel 9 l. 37
geheel 15 l. 16

het Busveltje - 3308-3309

1

de Donk - 3312
het Aangelag - 3535

l.

geheel 6 l. 11

Meerakker - 837

r.
- 3 l. 3 cops van
Grootenakker - 697-698
r.
- 6 l. van
den Ossekamp - 3302-3303-3304

2

l.

1 l. 22
2 l. 23 r.

4e lot: Johanna Jan Martinusse
- huis en erve - den Ommelschen Bosch - met het half hofke
tot aan de perenboom - nr. 77.
- 3 l. 48 r. van
Venakker en Venveltje - 745-746
r.

geheel 6 l. 11

- land
Hophof - 832
2
1 r.
- land
Meerakker - 835
1
17 r.
- land
Meerakker - 840
1
7 r.
- land
Meerakker - 842
2
49 r.
- de helft van
Meerakker - 844
geheel 4 l.
r.
- 4 l. 3 cops van
Grootenakker - 697-698
geheel 9 l. 37 r.
- 9 l. van
Ossekamp - 3302-3303-3304
geheel 15 l. 16 r.
- 1 l. 18 r. van
het Aangelag - 3535
geheel 2 l. 23 r.
- de helft van
den Bosdries - 3550-3551
geheel 5 l. 40 r.
- 1/3e deel van
de Kolke - 3541-3542 geheel 10 l. 16 r.
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Helmond.
R 132a

l.
l.
l.
l.

29-12-1810

34

Dirk Verlijsdonk - en Hendrina Koolen, zijn vrouw, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
Daarna de goederen van Dirk aan:
- de kinderen Jacobus Hoefnagels - g.m. Hendrina Verlijsdonk, zijn zuster en aan
- de kinderen Matthijs Heeringhs - g.m. Willemina Verlijsdonk, zijn zuster alles hoofdsgewijze.
- Van de goederen van Hendrina gaat het vruchtgebruik aan haar broeders enz.
Na overlijden van deze gaan de goederen over aan de voorn. kinderen.
De nalatenschap heeft niet de waarde van ƒ 1000,-.

