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RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1723-1729
R 93

fol 1a

08-01-1723

Peter Hendrik Canters - g.m. Hijlken Coopman is schuldig aan
Willem Goort
Loomans - ƒ 150,- α 4%.
Marge: 10-4-1738 - ƒ 100,- gelost aan Antoni Willem Loomans door
weduwe Peeter
Jansen Verberne en Peeter
Coopmans.
ƒ 50,- heeft Antoni Willem Loomans
getransporteert aan
Antoni Franse Voermans.
R 14

fol. 169

15-01-1725

1/2

- Johanna Govers - weduwe Mattheus Tijssen, te Leende - contra Peeter Hendrik
Kanters, gedaagde.
fol. 181 - Is zij evictrice der vaste goederen, daar
beschreven, van gedaagde.
fol. 193 - De goederen hebben "de vierde creppe" bekomen.
Aanlegster krijgt
"fiat" om na vervulling van alle "solemnitijten" de
goederen te
executeren.
R 14
fol. 84
25-01-1723
2/2
- Mattijs Tijsse n.u., te Leende, aanlegger - contra - Peeter
Kanters, in het
Dorp, gedaagde.
Betreft: Aflossing obligatie - d.d. 6-3-1717.
R 14

fol. 83

25-01-1723

1/17

- Johan van Riet, aanlegger - contra - Joost, zoon
gedaagde.
Betreft: Aflossing van een obligatie van - ƒ 100,Roefs.
In de loop van de tijd is onduidelijk
welke Joost
Roefs, vader of zoon, hier sprake is.
Ca. 50 zittingen - zie processtukken R 33 -

Joost Roefs,
t.l.v. Joost
geworden van
52.

R 33 - 52
25-01-1723
2/17
Johan van Riet, aanlegger.
- contra
Joost Joost Roefs, gedaagde.
Gedaagde is, sinds 1708, schuldig aan aanlegger - ƒ 100,- α 4%.
Tot nu toe is hij in gebreke gebleven deze af te lossen.
Reden om hem te dagvaarden.
Opmerking: Het proces "loopt" een aantal jaren en omvat
tientallen bladzijden.
Onderhands ??
31-12-1708
3/17
Joost Joost Roefs is schuldig aan Johan van Riet - ƒ 100,- α 4%.

2

25-01-1723
4/17
6. Gedaagde heeft al op 27-3-1706 zijn huis en roerende goederen
aangedeeld
gekregen - scheiding en deling door de erven wijlen Joost
Roefs.
10. Gedaagde ontkent dat hem, op 31-12-1708, een obligatie van ƒ
100,- is gepasseert geweest.
12. En is ook nooit de voors. obligatie aan, hem, gerechtelijk,
opgezegd.

07-06-1723
5/17
6. Gedaagde heeft ter dezer zake nooit voor schepenen
gecompareert en ook
nooit een handtekening gezet.
18. Er kunnen nog meer personen geweest zijn die "Joost Roefs
ofte Joost soone
Joost Roefs" zijn geheten.
20. Ook de vader van gedaagde, gewezen schepen en borgemeester,
is genaamd geweest Joost Roefs en Joost soone Joost Roefs dus evenzo als
de gedaagde.
21. Dus genaamd naar zijn vader, zijnde geweest de grootvader van
deze gedaagde. En welke president schepen hier is geweest.
37. Gedaagde slaat alle eisen van aanlegger af.
07-06-1723
6/17
Joost van Hugten, 70 jaar, oud schepen en nu kerkmeester,
verklaart ter instantie van aanlegger, zeer wel te weten dat Joost soone Joost
Roefs, die nu
nog in leven is en in het Dorp, aan het Mercktvelt woont, op 31
dec. 1708, aan
Jan van Riet - voor hem en Philips van Heusden, toen schepenen,
heeft verklaart
- ƒ 100,- schuldig te zijn.
Er is een behoorlijke obligatie van gemaakt en door hen, als
schepenen, ter
protocolle getekend.
12-07-1723
7/17
4. Aanlegger en zijn vrouw willen onder eede verklaren dat
niemand anders dan
gedaagde de schuldbekentenis heeft
gedaan.
Door gedaagde en zijn vrouw zijn diverse intresten aan hem
betaald.
04-08-1723
8/17
Lieshout.
Interrogatorium voor Joost van Heugten ter instantie
Joost Joost Roefs.
Dit verhoor heeft kennelijk plaats gevonden in Lieshout - o.m.
hieruit:
1. Of hij, Joost van Heugten, kerkmeester, in het laatst van
april 1723, niet
is geweest in de Peel, achter Heusden, op de Weertsebaen en of
daar niet
bij hem is gekomen Joost Joost Roefs. Enz. enz.
2. De deponent antwoordt op de tweede vraag (?) dat hij deze
Joost Joost Roefs,
den requirant, nog in leven, bij het passeren van de gemelde
schepenobligatie daar niet "present" heeft gezien. Maar wel daar "present"
gezien te hebben, zijn vader, nu enige jaren geleden overleden.

Hij verklaart verder dat hij naar zijn "beste kennis", op 7-61723, ter instantie van Johan van Riet verzocht is geweest om (binnen Asten) een
attestatie te
geven betreffende het passeren van de voors. obligatie van - ƒ
100,- "dog dat hij als sijnde een man, out sijnde ontrent de 70
jaeren, die attestatie niet en
hadde connen leesen, nogh oock tegenwoordig en can lesen maer
alleenlijck ende
simpelijck sijnen naem schrijven ende dat den Heer Johan Draeck,
secretaris van
Asten, van hem, deponent, hadde versoght die attestatie te
onderteeckenen. Ende
dat den secretaris alleenlijck hem hadde voorgehouden ende
voorgelesen den inhout der voors. schepenobligatie, in 1708 gepasseert, en
gevraeght oft hij die selve niet en hadde onderteekent, als
sijnde schepenen van Asten en dat hij op
die vrage alleenlijck hadde geantwoort:"jae" ende daerop, ter
goeder trouwe die
voors. attestatie hadde onderteekent".
Zonder echter ondervraagd te zijn, noch door de secretaris, noch
door de schepenen, om te getuigen dat Joost Joost Roefs, deze requirant, die
obligatie had gepasseert ten zijne laste.
Na voorlezing "persisteert" getuige bij zijn verklaring.
Ondertekend: Gijsbert Swinckels, Dirck van Moorssel, schepenen en
W. van Alphen, secretaris.

18-01-1724
9/17
De Raad van Brabant, ontzegt Joost Joost Roefs zijn verzoek om
evocatie en om
actie te institueren voor deze Raad.
1724
10/17
Aanlegger zegt o.m.:
61. Gedaagdes vader heeft men geen Joost soone Joost Roefs
geschreven.
64. De grootvader van gedaagde is al over de 47 jaar overleden,
in een put
verdronken (17-1-1675 G.S)
65. Dit ten tijde als de zoon was Joost Roefs.
66. En de zoons zoon, de gedaagde dus, Joost soone Joost Roefs.
77. Gedaagde blijft spelen met zijn eigen naam "als Jan Potage
met sijn muts"
en zoals het hem in zijn winkel te pas komt.
81. Dat hij, op 27-3-1706, de goederen van wijlen Joost Roefs,
(zijn vader),
in deling verkregen heeft.
85. Zijn vader was toen echter al overleden. Hoe kan hij dan
onder de naam
Joost soone Roefs gecompareert zijn ?
97. Hoe kan die vader nog geld lenen - onder verbinding van al
zijn goederen als hij die al heeft afgestaan aan zijn kinderen.
Enz. enz.
134. Een obligatie behoeft geen opzegging.
150. Gedaagde heeft geen hemel en aarde bewogen om deze zaak voor
Haar Ed. Mo.
te krijgen - en afgewezen.
15-05-1724
11/17
Jan Willem Vogels verklaart ter instantie van Jan van Riet, dat
hij, op 2e
Paasdag l.l., is geweest in de schrijfkamer van advocaat Swinkels
en dat deze
toen tegen hem heeft gezegd: "Ik heb nu evenwel gemaakt dat Joost
Roefs pro deo tegens Jan van Riet wort bedient en Jan van Riet
kant nu niet tegens hem houden want die salt nu wel moede worden,
want hij, (Joost Roefs) die hoeft nu geen
duyt uyt te geven. Hij salt proces tegens Jan van Riet ligt wel
verliesen, maar
ik salt nog wel vijf of ses jaar hantdreyende houden en doen
duren. En soo sal
Jan van Riet wel moey worden".
De verklaring wordt afgelegd onder eede.
16-05-1724
12/17
Hendrik Thopoel, oud president, verklaart ter instantie van Jan
van Riet - dat
hij, op 15-4-1724, in 's Hage is geweest, in de herberg van
Arnoldus van Dalen,
waar toen ook was Joost soone Joost Roefs en dat deze openlijk
gezegd heeft (in
substantie): "Den advocaat Swinckels heeft mijn geholpen dat ik
bij den Raat

van Brabant pro deo wordt geadmitteert om tegens Jan van Riet te
procederen. Ik sal het Jan van Riet nu dol en moey genog maken.
Het is waar dat ik eenige jaren den intrest van hondert gulden
aan Jan van Riet
heb betaalt, maar hij woude die hondert gulden soo op eenmaal
weerom hebben.
Die kost ik hem op een rijs niet weer geven maar ik heb hem toen
gepresenteert,
dat ik hem alle jaar 25 gulden, tot vier jaar toe, sou schieten".
Als hij dat had willen doen dan was er geen proces nodig geweest.
De verklaring wordt afgelegd onder eede.
27-05-1724
13/17
Goort Royackers, schepen, te Beeck, is, op 5-4-1724, ook in de
herberg van Arnoldus van Dalen, te 's Hage, samengeweest met
Hendrik Toppoel, uit Asten.
Er was daar ook present een hem onbekend persoon, doch later
hoorde hij dat dit
Joost sone Joost Roefs was.
Zijn verklaring komt verder overeen met die van Hendrik thopoel.
Hij heeft nog wel tegen de hem onbekende persoon gezegd:
"Cameraet off vrient,
waerom procedeerde gij dan, als gij den intrest betaelt ent
capitael in termij-

nen presenteert te betaelen.
Waarop die persoon antwoordde: "Dat is Jan van Riet coppigsheyts
schult".
De verklaring is onder eede bevestigd.
03-02-1725
14/17
Schepenen van Lieshout, verklaren, ter instantie van Joost Joost
Roefs, dat het
waar is dat, op 4-8-1723, wanneer Joost van Heugten, kerkmeester,
te Asten, te
Lieshout gearresteerd en verhoord er geen advocaat of procureur
bij aanwezig is
geweest.
Na collatie accoord bevonden: v. Zutphen - notaris Woensel.
19-03-1725
15/17
Gedaagde legt een aantal stukken voor, waaruit blijkt dat zijn
vader wel degelijk Joost soone Joost Roefs werd genoemd.
Zie o.m: R 81 - fol. 72vo - 08-06-1683.
R 81 - fol. 40vo - 07-08-1680 - en
R 33 - 52 - 24-11-1683
Goyaart van Gorcum, schepen, aanlegger.
- contra
Joost sone Joost Roefs, gedaagde.
Gedaagde is aan aanlegger, als collecteur der imposten op de
bieren, schuldig
gebleven - ƒ 40,25.
Te constateren in het originele register - met dag - datum - jaar
vermeld.
Ondanks distincte civiele interpellatiδn is tot nog toe niet
betaald.
17-04-1725
16/17
Extract uit:
een "clijn boeckje" aan mij door Heer Francis van de Cruys
vertoont alwaar
voorin staat - Liber baptismalis communitatis Astensis. En waarin
o.m. staat:
Anna 1670.
May
17 Jidocus Jusden Joosten - Maria Willems.
Jan Joost Roefs - Lijske Janse.
accordeert dit extract enz. o.v.v. Joost soone Joost Roefs
geadmitteert.
17-03-1727
17/17
Extract uit de "dingrolle" o.a.:
4-6-1725 - Joost Joost Roefs heeft, op 23-10-1724, aan zijn zoon
Jan Joosten
Roefs een dotatie gedaan van een perceel "erve".
(Dit mocht te Asten niet worden geregistreerd ??)
3-9-1725 - Joost Joost Roefs - is g.m. Antonet.
R 14

fol. 84

25-01-1723

1/2

Jan Jansen de Zeger, aanlegger - contra - Peter Hendrik Canters,
gedaagde.
R 33 - 52
21-03-1723
2/2
Jan Janssen de Zeger, aanlegger.
- contra
Peeter Hendrick Canters, gedaagde.
Gedaagde is schuldig aan aanlegger - ƒ 100,- α 4% - d.d. 24-81718.
Tot nu toe is geen intrest betaald.
Aanlegger heeft de weg van het recht gezocht om tot betaling te
geraken van de
ƒ 116,- te geraken.
Opmerking: De "dagvaarding" is gedaan Jan Janssen Aerts,
ondervorster.
R 15
fol. 156
28-01-1723
- Wilhelmus van Riet - en
- Jan Jansse Smits - verklaren ter instantie van Hendrick
Hoefnagels, te Lyssel, dat zij op dinsdagavond, 3 nov. l.l., zijn geweest in de
herberg van Hendrick Hoefnagels, te Lyssel "en dat sij hebben met de karte
gespelt" tegen Adriaan van der Bloemen en Jan Cornelis Munsters,
beide uit Duerne. Tijdens
het
spelen
hebben
zij
dispuut
gekregen
waarna
zij
"eenpaerlijck" hebben toegestaan dat het dispuut door Hendrick Hoefnagels, als "weert" zou
worden gewezen en dat zij daarna wederzijds tevreden zouden zijn.
Doch eenmaal uitgewezen zijnde, zei Jan Cornelis Munsters "een
wedde aan te
gaan, om een patticon, dat het anders is".
Waarop de waard antwoordde: "Ik ben tevreeden, al is het om een
pistool ofte
meer".
Jan Cornelis Munsters heeft daarop een buidel met geld getrokken
en op de tafel
gezet, hierover zijn veel "wisselwoorden" gevallen en heeft de
waard gezegd:
Gij sijdt eenen grooten screuwaert". Dit gezegd zijnde zo sprong
de voors. Munsters in coleer sijnde) op "en gaaff aan de wert eenen swaaren
slagh recht in sijn aangesight" en zagen zij, deponenten, dat
door die slag de waard "bloet
heeft gestort uyt sijn aangesight".
Zij, deponenten, zijn opgestaan en hebben Munsters vastgehouden
om verdere onheilen te voorkomen. "In het houden van Munsters is
de kersse door sijne geweldige movemente ende ongeduldighijt uytgeraeckt".
Na lang "houden" van Munsters heeft deze gezegd: "Laat los offte
ik steeck ofte
ik sal steken". En op het ogenblik hem, Cornelis, loslatende heeft hij gezegd: "Ik ben gesteken".
Verklaart hij, eerste deponent, dat, toen Munsters gezegd had:
"Laat los ofte

ik steek ofte sal steken" dat hij, deponent, aanstonds de kamer
is uitgegaan,
zonder te weten wie hem, Munsters, "hadde gequest ofte gesteken"
en dat hij,
deponent, in de keuken gekomen, daar zag de waard en een hem
onbekende persoon
"in verschil en questie tegens malkanderen".
Hij, deponent, heeft dat verschil (zoveel mogelijk) belet en
"bijgelijdt" en
verder om "alle ruysinge ende actie voor te comen" de waard mee
uit zijn huis genomen en bij de naburen gebracht.
Nadat alles rustig was geworden is hij met de waard naar huis
gegaan en daar
Munsters nog getroffen - welke met de waard het verschil "soo sij
eenigh moghten
gehadt
hebben
vanwegens
scheltwoorden"
elkaar
hebben
vergeven".
R 115

fol. 54

06-02-1723

- Willem Graats, chirurgijn - en Hendrina van der Linden, zijn
vrouw, alsmede
- Magdalena - weduwe Joannes Embers - verklaren ter instantie van
Juffrouw Hendrina van Thoor, te Eyndhoven, dat zij, deponenten, "wel hebben
gekent de voors.
Juffr. van Thoor, gesont sijnde gaande en staande en haar
traffyck en coopmanschap exercerende" doch ook dat zij weten - dat deze, op 4 dec.
1722, te Asten is gekomen om op het Adelijk Huis de kamers en
saletten te stofferen en te bekleden met tapijt en behangsel "dog dat sij onbequaam sijnde
gelijck ons kennelijck en gebleeken is geweest om het voors. begost werck op den
Adelijcken
Huyse van Asten te voltrecken en dat het selve door haar
onpasselijckhijdt door
stooten ende voetstampen, veroorsaackt heeft moeten staaken en
ophouden, sonder
hetselve te connen perfectioneren" en zo zij van Juffr. Hendrina
van Thoor hadden gehoord, omdat deze tegen hen had geklaagd - dat haar
onpasselijkheid was gecauseert geweest "door het voetstooten of
voetstampen op haar lichaam door
Jan van Cuelen, [latten]cooper, tot Eyndhoven, in sijn huys en in
het uytgaan van sijn duere, op de 28e nov. 1722, binnen Eyndhoven
geschiet.
Zoals ook de deponenten verklaren, dat zij van Baron de Bertholff
de Rueff en
de Belven hebben horen zeggen dat de voors. Juffr. van Thoor,
door haar onpas-

selijkheid, het werk op het Huis niet af kon maken.
Aan de tweede en derde deponent is de "onbequaamhijdt" gebleken
door visitatie en visie.
De derde deponente heeft aan Juffr. van Thoor gezegd dat zij
nooit van deze
"quetsuren" genezen zou en dat zij naar haar kennis - "derhalve
genootsaackt
soude wesen eenen bant te dragen, ter oorsaecke van het bevonden
geswell, hardigheyt en swaare quetsing"
De eerste deponent verklaarde tot herstelling - medicamenten en
medicijnen opgedragen te hebben.
R 115

fol. 158

09-02-1723

Schepenen van Asten verklaren:
- Anneke - weduwe Frans Hendricx, dr Joost Dircx, 70 jaar,
geboren en opgevoed
in den Ommelsenbosch - in het huis van Joost Dircx, haar vader,
"dog sijnde
daarnaar gecoght geweest bij Wilbert Verberne, woonende tot
Lierop" die het
huis nog bezit en in huur heeft gegeven.
- Goort van Bussel, 70 jaar, wonende aan den Ommelsen Bosch, in
de buurt van
het voormelde huis van Wilbert Verberne, doch hebbende v≤≤r
deze wel negen
jaar als "huurling en pagter" van Wilbert
Verberne in het voors. huis en erve
gewoond gehad.
- Jan Antonis van der Linden, heeft in het voorn. huis van
Wilbert Verberne omtrent 20 jaar gewoond.
- Dirck Verdueseldonck, oud borgemeester van Vlierden, 1717 '18, opgevoed in
den Ommelsen Bos, in zijn vaders huis,
gelegen naast het huis en erve van
Wilbort Verberne en wel gedurende 26 jaar daar gewoond - daarna
is hij naar
Vlierden getrokken, als daar getrouwd zijnde.
- Peter Alberts, borgemeester, geboren, opgevoed en nog wonende
aan den Ommelsen Bosch.
dat deze bij ons bekend staan als eerlijke en vrome lieden.
De eerste vier comparanten verklaren ter instantie van Jan van
den Broeck, oud
borgemeester, dat het waar is dat zij "de gelegenthijdt en het
aangelagh" van
Wilbert Verberne, aan den Ommelsen Bos
Zij weten ook van de twee grote eikenbomen, staande, ongeveer
vier of vijf
schreden van elkander aan den Ommelsen Bos - tegenover het huis
van Jan van den
Broeck.
EΘn van de eikenbomen is, op de vierde febr. 1723, afgekapt, de
andere staat er
nog.
Zij weten ook dat Antonis Verdueseldonck, gewezen vader van de

vrouw van Jan
van den Broeck, als eigenaar van het huis en erf, zoals nu in
bewoning is bij
Jan van den Broeck, zich altijd "de proprieteyt" van deze twee
eiken aangematigd heeft gehad. Hij heeft ze ook altijd "gesnoyt" en de eikels
laten rapen
en inzamelen door zijn "domestycken" en kinderen.
Ook weten zij dat Antonis Verdueseldonck, nu omtrent 2╜ jaar
geleden overleden,
zijn kar van tijd tot tijd zette onder deze bomen, alsmede zijn
mesthopen heeft laten aanleggen - dit met "exclusie" van Wilbert
Verberne, de pachters en gebruikers van diens goederen, alsmede van alle andere naburen.
De comparanten verklaren nogmaals dat zij weten dat Antonis
Verdueseldonck de
twee eikenbomen wel 33 jaar heeft bezeten en dat zij na zijn dood
van Jan van den Broeck zijn geweest.
R 115

fol. 160

09-02-1723

Philips van Huesden, oud president, ziek, testeert.
- Jan Aarts - g.m. Catalyna, dr van de testateur, zal erven paard, kar,
ploeg, eg en al zijn toebehoren.
- Petronella, zijn dochter, krijgt, als legaat:
- groes
het Broeckvelt
4 l.
Alsmede de "torfmijten" aan het huis liggende.
Al zijn goederen zullen gedeeld worden door zijn kinderen en
kindskinderen.
R 15

fol. 161

10-02-1723

Hendrik Antony Canters, te Lieshout, oud president van Asten en
Lieshout, verklaart ter instantie van Mr. Arnoldus Swinckels, advocaat, dat
het waar is dat
hij, comparant, gekend heeft de advocaat Thomas Ideleth, zijnde
geweest zijn zwager - en getrouwd met zijn zuster, wijlen
Catharina Ideleth.
Thomas Ideleth is vorig jaar te Someren gestorven, oud omtrent 80
jaar, en dat
al zijn huizen en "erffelijcke" goederen, te Someren en elders,
verkocht zijn
geworden.
En dat o.a. de "stamhuysinge, gelegen rontom in sijne grafften"
te Someren,
geboorteplaats
van
Thomas
Ideleth
met
de
bijbehorende
landerijen etc. ter
instantie van Geerloff Suyckers, advocaat, als crediteur en
evicteur van deze
goederen, publiek verkocht zijn geworden aan Mr. Arnoldus
Swinckels, in september 1714, en vervolgens "gevest".
"Dog dat" ofschoon Tomas Idelet was de rechten oom van Mr.
Arnoldus Swinckels,
wettige zoon van de volle zuster van Thomas Idelet "over die

coopinge der vermelte huisingen ende aanhoorende goederen ende voornamentlijck
omdat den advocaat Arnoldus Swinckels die gemelte huysinge en gecoghte goederen
aan en op de wettige kinderen van de vermelte Thomas Idelet, ten
tijde der voors. veste niet
en hadde willen overlaten ende aanvesten. Tusschen de voors. Mr.
Thomas Ideleth ende desselfs kinderen ende den voornoemde
Arnoldus Swinckels verscheyde verschillen en questien sijn geresen geweest ende vermits de
vermelte vercoopinge
der goederen van Mr. Thomas Idelet".
"Inmiddels, Thomas Idelet bij sijn doot hadde nog agtergelaten
veele schulden,
soo dat oock hij tot decadentie, buyten crediet en gelooff was
geraeckt ende
dat hij, deponent, oversulckx en over meer andere bekende redenen
Thomas Idelet in sijne saake ofte voorvallende processen niet en soude
hebben derven gebruycken ende hem oock niet aan andere lieden om notoire motieven
tot bedieninge van saake en soude hebben recommanderen en wijders oock niet
veel gelooff
ofte geen aan sijne verclaringen soude willen geven".
Hij, deponent, heeft t.l.v. Thomas Idelet en "zijn sterfhuis" nog
- ƒ 560,te pretenderen. Tot nu toe heeft hij daarvan nog niets kunnen
ontvangen.
R 93

fol. ?

12-02-1723

- Ruth Thomas, te Heese,
- Jan Hendrix - g.m. Willemyn Tomas,
- Jacob Teunis Peerboom - mede voor:
- Maria, zijn zuster - wonende in Holland,
- Griet Teunis Peerbooms,
- Lucas Teunis Peerbooms, te Leende,
- Ruth Thomas en Jochem Jacobs - als momboiren over de minderj.
kinderen
van wijlen Jacob Thomas,
Allen erven van Jan Peter Canters.
Zij verkopen aan Jan Peter Canters:
- huis, hof en aangelag
╜ l.
- weiveld
3╜ l.
1. Jan Hendrix
2. kn Marten Andriessen
- hooibeemd
3 l.
1. Jan Hendrix
2. kn Marten Andriessen
- land
den Bergh
7 l.
1. kn Marten Andriessen
2. Mattijs Canters
- land
aan den Ommelsche weg
2 l.
1. de weg
2. Jan Hendrix
-land
den Hengst
7 cops.

1. het gemene land
2. erven Berckers
- land
de cleynen Hengst
3 cops.
1. Jan Dirck Colen
2. Jan Goort Gerarts
- land
den Hoeckacker
╜ l.
1. weduwe Frans Huybers
2. de weg
In gebruik bij de erven Jan Thomas.
Koopsom: ƒ 273,-.
R 93

fol. 1e

12-02-1723

Jan Peter Canters verkoopt aan de weduwe Frans Huyberts:
- land
den Lochtenacker
2╜ l.
1-3. Mathijs Hendrik Canters
2. de koopster
4. Frans Lucas
- land
den Hoeckacker
╜ l.
1. Wouter Hoefnagels
1-4. de weg
3. de koper
Verponding: ƒ 1-1-8/jr.
Koopsom: ƒ 91,-.
R 93

fol. 1evo

15-02-1723

Johannes Overhof verkoopt aan Francyn Jansse de Groot:
- huis, hof en aangelag - met vijf percelen land en groes
- in den Hemel
17,75 l.
Zoals hij bij erfenis van zijn vrouw ouders heeft verkregen en
nu in
gebruik is bij Tijs Willems.
- huiske en hof - in het Dorp - ontrent de gemeenshuis
Verkregen bij koop.
1-3. de straat
2. Mattijs Somers
Belast met: ƒ 0-04-8/jr. aan ??
- ƒ 3-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 100,- aan Flips Warsenberg.
- ƒ 100,- aan Jan van Riet.
- ƒ 200,- aan Jan van Riet.
Koopsom: ƒ 50,Lasten : ƒ 493,R 115

fol 162vo

24-02-1723

Volgt een niet gepasseerde akte betreffende de verkochte goederen
van Wendelina Aarts - weduwe Aart Berkers.

R 115

fol. 163vo

25-02-1723

Jan Peeter Loomans, in het Dorp - en Heylke Jan Slaats, zijn
vrouw, testeren.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Zij "prelegateren" aan Peeter Jan Loomans, hun zoon - ƒ 1000,v≤≤raf te ontvangen uit de nalatenschap - dit wegens de diensten in hun
huishouden verricht.
- De nalatenschap gaat naar de kinderen.
R 107b. fol. 65vo

08-03-1723

Elisabeth Winteroy, meerderj. j.d. verklaart dat haar moeder,
wijlen Leonora
van Brakel - weduwe Hendrick van Winteroy, in leven drost te
Asten en Lieshout,
aan haar bij testament - d.d. 15-11-1722 - notaris de Cort, te
Helmont, heeft
"gemaackt":
- het huis te Asten - de oude Pastorye - zoals dit van het Gemene
Land was
verkregen - zie testament.
- het huis, hof en boomgaard is, op 18-3-1722, aan de regenten
van Asten verkocht, voor een erfpacht van - ƒ 30,-/jr. en daarboven - ƒ 9,45
eens
Het accoord is getekend - door de comparante - en haar broeder,
Johan van Winteroy, leutenant van een compagnie, in het regiment van overste
Valckershoven.
O.a. hieruit.
De
pastorie
is
altijd
bewoond
en
gebruikt
geweest
door
predikanten.
Echter de huidige predikant Peter Godefridus Josselin "heeft er
niet in willen
trecken of voor wooninge believen aan te nemen".
De regenten van Asten zijn nu beducht, dat wanneer zij de woning
verkopen of
verhuren, de heer Josselin of zijn "succeseuren" weer komen dat
zij, ingevolge de orders, recht hebben op "een bequame" woning.
De regenten kunnen hieraan echter niet voldoen zonder een woning
te timmeren.
E.e.a. is zeer nadelig voor de gemeente.
De predikanten krijgen - ƒ 60,-/jr. van "het Land" voor huishuur.
Enz. enz.
Van e.e.a. wordt "veste" gedaan.
Koopsom: ƒ
9-9-0
Lasten - ƒ 30,-/jr. - in kapitaal: ƒ 750-0-0
ƒ 759-0-0.
Schepenen Helmont.
R 136

16-03-1723

- Baltus van Stockum - mede voor:
- zijn minderj. broer Gerardus van Stockum - en
- Maria Cornelia van Stockhijm, zijn zuster,
- Hendrina Geertruda van Stockhijm,
- Sebilla van Stockhijm,
- Anna Margreta van Stockhijm,
Kinderen van Johan van den Hasselholt, genaamd Stockhijm - en
Petronella van den
Hasselholt.
Zij verkopen:
- de helft van huis, schuur, schop en bakhuis met den hof,
omsingeld met een
graft,
- de helft van 24 l. landerijen,
- de helft van 34 l. hooi- en weiland - alles gelegen te Ostaden
en - genaamd
het Slootje.
De wederhelft is eigendom van Marcelis Peeters die dit in
bewoning en gebruik
heeft.
Zij verkopen aan Marcelis Peeters:
- de helft van het voors. huis, hof, schop, schuur en alles wat
binnen de
grafte is gelegen
2 l.
Belast met: de helft van ƒ 4-10-00/jr. geestelijke pacht.
- de helft van ƒ 0-03-12/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 160,-.
- de helft van

den Duytsecamp
11 l.
1. de straat
2. Claas Verhees
3. Hendrik Paulus
4. den voors. driehoek (zie andere
Koopsom: ƒ
- de helft van
den Hopcamp
2 l.
1-3. Hendrik Tielen
2. Claas Verhees
4. een dijcxke
Koopsom: ƒ
- de helft van den hof buyten de straat aan de huysinge
╜ l.
1-3. Claas Verhees
2-4. de voors. goederen
Koopsom: ƒ

koop)
150,-.

50,-.

23,-.

Zij verkopen aan Johan Draak:
- de helft van een stuk land of berkenbos aan het voors. huis
gelegen.
1. Jan Hoefnagels
2. Maas Verhees e.a.
strekkende met het einde aan de poort
Koopsom: ƒ 21,-.
Zij verkopen aan Francis van de Loverbos:
- de helft van
het voorste Weyvelt agter het graft
1. Willem Hompis

9 l.

- de helft van

2-3-4. de te verkopen goederen
Koopsom: ƒ 149,-.
den Somercamp
4 l.
1. de straat
2. het eerste voors weyvelt
Koopsom: ƒ 44,-.

Zij verkopen aan Tony Jan Meuyen:
- de helft van een hooiveld - uitschietende op de Keyserdijck
5 l.
1. Hendrik Kanters
2. het voors. weyvelt
3. Willem Loomans
Koopsom: ƒ 75,-.
Zij verkopen aan Paulus Geven:
- de helft van een hooiland
1. Aart Tielen
2. Vreyns [Jansse]
3-4. Geef Paulus

5 l.

Koopsom: ƒ 191,-.

Zij verkopen aan Willem Loomans:
- de helft van een stuk weyvelt neffens het voors. hoylant 5 l.
Koopsom: ƒ 140,-.
Zij verkopen aan Jelis Vreynsse:
- de helft van een groesveld - den Driehoeck
1. Hendrik Tielen
2. de straat
3. den Duytsecamp

2 l.

Koopsom:

ƒ

26,-.

Zij verkopen aan Hendrik Aart Tielen:
- de helft van
de Garstcamp - met een drieske daaraan
6 l.
1. de weg
2. Frans Martens
3. de straat
4. de Hopcamp
Koopsom: ƒ 104,-.
R 115

fol. 164vo

30-03-1723

Antonis Goorts van Bussel doet t.b.v. zijn kinderen afstand van
zijn goederen,
roerend en onroerend.
Het betreft de kinderen uit zowel, het eerste als tweede huwelijk.
Zij zullen hem hiervoor, gedurende zijn verdere leven moeten
onderhouden - of
hem jaarlijks - ƒ 50,- uit betalen.
R 115

fol. 165

31-03-1723

- Joost Antonis van Bussel,
- Willem Willems van den Eynden - g.m. Mary Antonis van Bussel,
- Goort Antonis van Bussel.
Zij verdelen, de van hun vader, Antonis Goorts van Bussel, bij
acte van afstand, verkregen goederen.
Het betreft de goederen die hun vader verkregen heeft in zijn
eerste huwelijk met Catalijn Janssen, als in het tweede huwelijk met Lysbet
Goorts van den
Ekelcamp.
1e lot: Willem Willems.
- het oude huis en de helft van het aangelag - op Heusden 2 l.
1. Goort van Bussel
2. weduwe Willem Loomans
3. de straat
4. Marcelis Daandels
- de schuur - aan de overkant van de straat - met de helft van
den dries
deze helft 1. l.
- groes
het Weyvelt
2 l.
1. weduwe Jan de Roy

2. Goort van Bussel
't Hoyvelt aan de Aa
3╜ l.
1. kn van den Ekelcamp
2. de wederdeler
- groes
de Meulenschouw
2 l.
1. de Loop
2. weduwe Flips van Hugten
- land
3╜ l.
1. weduwe Peeter Daandels
2. weduwe Jan de Roy
3. de voetpad
4. Jan Antonis Tilens
- land
Emkensacker
1 l.
1-3-4. Marcelis Daandels
2. Wouter de Groot
- land
de Willemkensacker - aant huiske
1╜ l.
1-3. de gemeente
2. de wederdeler
4. IJsbout Hendricx
- land
de Vlinkert
╜ l.
1. de wederdeler
2. weduwe Jan de Roy
3. de straat
4. Jan Willems
- land
in den Heycamp
1 l.
1. de wederdeler
2-3. weduwe Willem Loomans
4. de gemeente
- land en een drieske
1 l.
1-3. kn Goort van Bussel
2. Hendrik Linders
4. de Heer van Asten
- land
in de Loverbos
l.
1. Marcelis van Bussel
Belast met: ƒ 0-6-4/jr. geestelijke pacht.
- ƒ 0-5-0/jr. aan NN, te 's Bosch - met meer andere.
- de helft van ƒ 3-15-0/jr. aan Jan Janse van Rest.
- de helft van ƒ 3-02-8/jr. geestelijke pacht.
- de helft van ƒ 3-00-0/jr. aan NN. te Ommel.
- de helft van ƒ 1-17-8/jr. aan een fundatie te 's Bosch.
- ƒ 1-4-12/jr. cijns, in twee posten, aan het Huis van
Asten.
- 1/3e deel van - ƒ 50,-/jr. aan Antonis Goorts van
Bussel, zolang
deze leven zal.
- 1/3e deel van - ƒ 50,-/jr. aan Frans Antonis van Bussel,
zolang
deze leven zal.
- groes

2e lot: Goort Antonis van Bussel
- het klein huiske met de helft van het drieske en enig land
daarbij aan elkaar 5 l.
1. weduwe Jan de Roy
2. Willem Willems
3. Marcelis Daandels
4. de straat

- de nieuwe schop en de halve dries
1. Willem Willems
2. weduwe Jan de Roy
het Weyvelt
2 l.
1. Willem Willems
2. Jan Teunis Verrijt
- groes
't Hoyvelt aan de Aa
3╜ l.
1. Willem Willems
2. Jan Willems
- groes
aan Wielput
2 l.
1. kn Flips van Heusden
2. kn Goort Dilis
3. Hendrik Linders
4. de gemeente
- land
Willemkensacker
2 l.
1. Willem Willems
2. Jan Teunis Tilens
- land
den Vlinkert
╜ l.
1. Willem Willems
2. kn Tony van den Ekelcamp
- land
den Heycamp
1 l.
1. Willem Willems
2. kn Tony van den Ekelcamp
- land
1 l.
1. Jan Hendrix
2. kn Goort Dilis
3. de straat
4. de Heer van Asten
Belast met: ƒ 0-3-12/jr. geestelijke pacht - met meer andere.
- ƒ 0-3-12/jr. aan de kerk van Asten.
- ƒ 0-1-08/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-3-12/jr. geestelijke pacht.
- de helft van ƒ 3-15-0/jr. aan Jan Jansse van Rest.
- de helft van ƒ 3-02-8/jr. geestelijke pacht.
- de helft van ƒ 3-00-0/jr. aan NN. te Ommel.
- helft van "een fondatie" te 's Bosch.
- 1/3e deel van - ƒ 50,-/jr. aan Antonis Goorts van
Bussel, zolang
deze leeft.
- 1/3e deel van - ƒ 50,-/jr. aan Frans Antonis van Bussel,
zolang
deze leeft.
3e lot: Joost Antonis van Bussel
- huis, hof, aangelag, land en groes
30 l.
Zoals Jan Peeter Smits dat, op 22-8-1722, voor schepenen, heeft
opgedragen
aan Antony Goorts van Bussel.
Belast met: ƒ 300,- aan de Heer Bossers.
- 1/3e deel van - ƒ 50,- aan Antonis Goorts van Bussel,
zolang
deze leeft.
- 1/3e deel van - ƒ 50,- aan Francis Antonis van Bussel,
zolang
deze leeft.
R 115

fol. 168vo

01-04-1723

Johan Verstegen, deurweerder, uit kracht van het executoriaal van
Staten Generaal - d.d. 11-1-1723 - en met procuratie van Johan de Jong,
drost, te Heese
en Leende - als rentmeester van den Armen Appostelhuyse, te
Mierlo - d.d.
30-3-1723 - neemt in arrest:
- van Jacob Fransse:
huis, hof en aangelag, land en groes
25 l.
- van Lamert Tijssen:
huis, hof, aangelag, land en groes
20 l.
- van Jan Jansse Walravens:
huis, hof en aangelag, land en groes
- van Hendrik van Rut en Joost Jansse - gekomen van Jan Peeters
van Rut:
huis, hof en aangelag, land en groes
- van Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen - gekomen van Claas
Peters van
Rut
huis, hof, aangelag,land en groes
- van de weduwe Aart Kerckhof en Aart Jacobx:
huis, hof, aangelag, land en groes
Om hieraan te verhalen de achterstel van:
- een rente van 56 vat rogge/jr. aan het Apostelhuis - sedert
1720 niet meer
betaald.
R 14

fol. 95

12-04-1723

Dr. Martinet, te Helmont, namens weduwe van den Houtert,
Gemert, aanlegger contra - Jan Smits c.s. oud borgemeesters - en
- Aart Willem Smits, oud borgemeester - gedaagden
Betreft: Betaling van enige onkosten.
R 115

fol. 169vo

te

13-04-1723

Aart Hendrik Tielen - weduwnaar Jenneke Hendrix maakt t.b.v. zijn
twee minderj.
kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Lijneke Dircx van Hugten.
Onroerende goederen:
- huis, hof en aangelag
- land
11╜ l.
- groes
12 l.
Waarvan hem 1/6e deel toekomt. Het overig 5/6e deel is van zijn
broeders en
zusters.
Roerende goederen o.a.:
- drie melkkoeien, een trekos, een "maalken" , een kalf,
- een hoge en een lage kar, een ploeg,
- een bed met toebehoren, een bedkoets,
- een eiken kist, een eiken "schaap" een tafel, een gootbank,
drie stoelen,
- diverse ketels en potten,
- enige landbouwgereedschap.

Zijn overleden vrouw heeft in de boedel gebracht.
- een eiken kist,
- enige kleren.
R 20

fol 81

16-04-1723

De schepenen geven toestemming aan de drossard om:
- Jan Adolf Lodewijcx,
- Peeter Gallas - en
- Anna Margriet Meyer, door hem, drossard, voor landlopers en
vagebonden gehouden, in hechtenis te nemen en aan te klagen - op o.a.:
De twee manspersonen hebben van de vrouw, op dinsdag 13 april,
een boekje gekregen waarin enige collecten aangetekend waren. Ze zijn daarop
bij de predikanten om aalmoezen gaan ontvangen.
Ook hadden zij enige attestaties bij zich waaruit zou blijken dat
zij van de
gereformeerde religie waren. Deze hadden zij ook van Anna
ontvangen.
E.e.a. heeft zij ook toegegeven zo te zijn.
Van de predikant van Aarle Rixtel hebben zij ontvangen - 6
stuivers.
Van de substituut secretaris van Deurne, bij absentie van de
predikant - ieder
12 stuiver 8 penningen.
Alnog van de predikantsvrouw van Asten - 5 schellingen.
Het boekje was door Anna verborgen.
Naschrift: Gelet op de confessie van de gevangenen - alsmede "de
jonge jaren"
van de twee manspersonen worden zij, ten voorbeeld van
andere, driemaal om de "kaak" geleidt.
Daarna hebben zij, binnen ΘΘn uur, het grondgebied van
Asten te

verlaten - dit voor de tijd van 25 jaar.
R 15

fol. 171

16-04-1723

- Juffrouw Regart - de vrouw van Petrus Josselin, predicant,
- Johanna Danckers, 39 jaar,
- Antony Laforma, subs.t secretaris van Deursen.
Zij verklaren ter instantie van Pieter de Cort, drossard, dat
zij, twee eerste comparanten, hier in arrest zien - twee manspersonen die, op
woensdag, 14
april l.l., zijn gekomen aan het huis van de eerste deponente waarvan de
ene, die een "asgrauwe rock" aan had en een "swart pruyckxke met
een steert
daar agter" het woord doende, zich uitgaven voor armoedige
personen te gelijk
"met veel hardiesse" in weerwil van de deponente in huis ging en
en certificatie vertoonde in "hoog-duyts" geschreven en voorgevende van de
gereformeerde
religie te zijn - en derhalve om een aalmoes
verzocht.
De persoon met een "grauwe rock" vertoonde aan haar een zwart
boekje met het verzoek daar in te tekenen, zoals andere personen
dat ook gedaan hadden, wat
zij gaf - vier schellingen - die zij ook gegeven heeft.
Zij hebben het hierbij echter niet gelaten - "maar siende alsdoen
de meyt, hebben sij met meerder civilitijt als wanneer de
deponente alleen te voorens in
huys was versogt dat aan den tweeden, hebbende aan, eenen swarten
rock en eygen
slegt haar oock iets gegeven mogt worden, als bij den anderen
niet gehoorende
en dat sij onlangs bijeen gecomen waren".
Zij deponente heeft aan die tweede persoon ook een permissie
schelling gegeven.
De tweede deponente verklaart - dat dit de zelfde personen zijn
die bij hen een aalmoes gehad hebben.
De derde deponent verklaart - dat deze personen, op woensdag
l.l., samen met
de zuster van Martinet, de predicant, aldaar, in zijn huis zijn
gekomen - enz. enz.
Zijn verklaring komt ongeveer overeen met die van de eerste
deponente.
R 115

fol. 173

19-04-1723

Johan Draak, secretaris, geeft procuratie, als gedaagde, "bij
mandement geoptineert voor Raad van Brabant bij Johan de Jongh, secretaris van
Tilborgh en
Pieter
Kasemajor,
drost,
te
Deurne"
aan
Bastiaan
van
Nederbergh, procureur,
om namens hem die zaak waar te nemen.
R 115

fol. 173vo

21-04-1723

Hendrik Linders van Hugten verkoopt aan Jan Benderts van Hoof:
- al zijn "gerede goederen, haaf en togt, peert, beesten,
schapen, meubilen
enz."
Koopsom: ƒ 215,- en ƒ 25, voor een
"verering".
R 115

fol. 174

21-04-1723

Hendrik Linders van Hugte verpacht aan Jan Benders van Hoof:
- huis, hof en aangelag - op Heusden
1 l.
1-3. de straat
2. Tijs Rijnders - als gebruiker
- land
4 l.
1. kn Dilis Celen
2. Jelis Hendrix van Helmont
- land
1 l.
1. de gemeente
2. kn Dilis Celen

- land

2╜ l.
1. Jacop Linders
2. Jan Hendrix

- land

3 l.
1. Flips van Heusden
2. Jacop Linders

- land

5 cops.
1-2. Goort van Bussel

- land

1╜ l.
1. de gemeente
2. Tijs Rijnders - gebruiker
4 l.
1-2. kn Dilis Celen
4.
1. de Heer van Asten
2. Tijs Rijnders - gebruiker
2 l.
1. de Heer van Asten
2. kn Flips van Heusden
2 l.
1. Dirck Marcelis
2. kn Jan Dircx
3 l.
1. Jelis Hendrix van Helmont
2. kn Jelis Marcelis

- groes
- groes
- groes
- groes
- groes

Huurtermijn: 10 jaar.
Reparatie: Rekening verhuurder - doch zal de huurder de daggelden
van arbeidsloon moeten betalen en aan zijn huurgeld mogen korten.
Hij hoeft
jaarlijks niet meer te betalen dan de huursom
bedraagt.
Te dekken: 2 vim dakstro/jr.
Huursom: groespacht of voorlijf - ƒ 14,-/jr.
- korenpacht
- 14 vat rogge/jr.
R 115

fol. 176vo

23-04-1723

Joost Linders van Hugten verpacht aan Paulus Jelis:
- de helft van huis, hof, en aangelag - te Heusden - naast de
Behelp en de
schop - over de schop - en de helft van de schuur naast het
huis - zoals
hij deze in bewoning en gebruik heeft.
- de helft van het fruit uit de boomgaard.
- land
2 l.
1. Marte Janssen
2. Jacob Linders
- land
3 cops.
1. erven Flips Dircx van Heusden
2. Lindert Joosten
- land
in Peeter Turisacker
2╜ l.
1. Jan Peeters
2. Lindert Joosten - gebruiker
- land
1╜ l.
1. Jan Teunis
2. Lindert Joosten - gebruiker

- groes

1 l.
1. Marcelis Daandels
2. Marte Janssen

- groes

1╜ l.
1. de Heer van Asten
2. Marten Janssen

- wei/hei

5 l.
1. de Heer van Asten
2. Marten Janssen

- groes

1 l.
1. erven Flips van Heusden
2. Dirck Marcelis
- groes
1 l.
1. Dirck Driessen
2. Jan Peeters
Het huis en groes is laatst door Tijs Jansse gebruikt geweest en
zijn nu verlaten.
Huurtermijn: 10 jaar.
Huursom: ƒ 15,-/jr + de lasten.
De verhuurder zal het huis in goede staat houden. De huurder zal
echter de arbeiders de kost moeten geven zonder dit op de huur te
mogen korten.
De daggelden worden ook door de huurder betaald doch mogen gekort
worden op
de huurgelden - echter niet meer dan de jaarhuur zal bedragen.
R 115

fol. 178vo

23-04-1723

Joost Linders van Hugten geeft in huur aan Lindert Joosten:
- de helft van zijn huis, hof en aangelag
geheel 1╜ l.
Zijnde het huis naast de erven Flips van Heusden.
- de voorste schop - naast het huis,
- de helft van de schuur - naast de schop,
- de helft van het fruit in de hof en aangelag.
Zoals de huurder sinds "voorleden" Pasen in gebruik heeft gehad.
- land
3 cops.
1. de Heer van Asten
2. Paulus Jelis - gebruiker
- land
1╜ l.
1. de Heer van Asten
2. Paulus Jelis - gebruiker
- land
2 l.
1. Marten Janssen
2. Jan Marcelis
- land
1╜ cops.
1. de straat
2. groes - hierna te noemn
- land
2╜ l.
1. Jan Peeters
2. Paulus Jelis - gerbuiker
- wei/hei
7 l.
1. Jan Peeters
2. Dirck Driessen
- groes
2╜ l.
1. Jan Peeters
2. kn Tunis van Bussel

- groes

het Heyvelt
1-2. Jan Peeters

- groes

1 l.
5 cops.

1-2. de Heer van Asten
- groes
Huurtermijn: 11 jaar.

5 cops.
1. Dirck Marcelis
2. erven Flips van Heusden

Huursom: groespacht of voorlijf - ƒ 8,-/jr.
korenpacht
- 8 vat rogge/jr. - exclusief de
lasten.
Reparatie en onderhoud - zie: R 115 - fol 176vo - 23-4-1723.
R 20

fol. 85

26-04-1723

1/13

Den drossard, aanlegger - contra - Jan Janssen Hoefnagels,
- Jan Jan Peeters (Smits) - en
- Jen Lamberts, gedaagden.
o.a.
fol. 91 - 9-8-1723 - Mr. Gabriel Swanenberg is in de raadkamer
gekomen - doch
heeft
geweigerd
zijn
attestatie
te
recollecteren. Hij
moest zich nog een bedenken, zeker tot in de
volgende
week.
fol.
96 - 27-9-1723 - Na veelvuldig en ampel overleg heeft
voorn. Swanenberg
heden "gerecollecteert".
fol. 102 3-1-1724 - Aanlegger zegt "dat aan hem bij 't
beleyden van het inslaan van de glasen van Joost Roefs door de
vrouw van den
selve in presentie van hare man, op den 3
jan. 1724
clagten sijn gedaan".
fol. 104 8-3-1724 - Uitspraak: Gedaagden worden veroordeeld
ter zake van
"gepleegde
baldadigheden,
moetwillicheden,
insolentiδn
en
het
spreken
tot
verachtinge
der
gereformeerden mitsgaders ter saken van differente rijsen
vuur te brengen in het Heusdensbroeck".
De eerste gedaagde: ƒ 50,De twee laatste gedaagden - ieder - ƒ 25,- te
betalen
aan de aanlegger.
De kosten van het geding komen t.l.v. de
drie gedaagden.
10-12-1717
2/13
Copie
Jan Joost Doensen en Josyna, zijn vrouw, alsmede Jacob Baessen,
ondervorster,
verklaren - dat, op woensdagavond, 18 dec. 1717, rond half tien,
een pistoolschot is gedaan, omtrent het Mercktvelt van Asten. Waarop de
korporaal en twee
soldaten "hier op commando tot weringe van de moetwilligheden
wesende" en bij
den eerste deponent gelogeerd zijnde, zijn uitgegaan.
Waarna de tweede deponent verklaarde - gehoord te hebben dat er
op het Merckt-

velt een groot tumult was en dat er geroepen is geworden: "Neemt
de soldaten
't geweer aff".
Hierna is het volgens verklaring van de twee eerste deponenten
geweest, dat het
"commando" wederom in hun huis zijn gekomen, in arrest hebbende
Martinus Jan
Paulus.
Dat op dat moment de deur van het huis gegrendelt was "daerop met
fortse geclopt is geworden, soodanigh dat de deur is opengesprongen" en
dat binnen zijn
gedrongen Jan Jan Paulus en zijn vrouw, Jan Peter Smits en de
vrouw met Jan,
de zoon en veel meer andere.
Er onstond een "groot crackeel" in huis, zonder dat dit
verklaarbaar was.
Terwijl de tweede deponente "alle devoiren aanwendde tot
salveringe van haer cleyn kint".
De derde deponent verklaart dat er een grote oploop en krakeel in
het huis is geweest en dat de soldaten in hun "quartier" zijn
overrompeld.
Ten bewijze hiervan toont hij "een streen hair, getrocken uyt het
hooft van den
soldaat Baltis. Hebbende den corporael sijn uytgetrocken hair
verbrant ende
sijnde op den dagh van heden alnogh te sien dat den gemelten
Baltis door het stooten van die vrouweluyden en andere aen sijn
hals is verseert".
Het is alsnog zo dat de gearresteerde Martinus Jan Paulus door
het geweld uit

het huis is geraakt.
18-08-1719
3/13
Extract
en Jelis Goorts verklaren

Flips van Heusden
onder eede, ter
instantie van het
officie, dat zij verscheiden malen hebben gezien, doch niet exact
hoeveel maal,
dat Jan zoon Jan Janssen Hoeffnagels - "vuur heeft gebragt in 't
Heusdensbroeck
en tselve daarmede op verscheyde plaatsen in brant gestoockenen
daarnaar gesien
dat den selven telckens de asschen door dat vuur gecomen met
karren heeft weghehaalt".
Ook Jan Hoefnagels den ouden - zou hieraan mee hebben gedaan.
R 33 - 52
22-05-1722
4/13
Ik, Jan Jansen Aarts, ondervorster, verklaar ter instantie van de
drossard,
Pieter de Cort, dat ik op order van hem en schepenen, niet alleen
de wacht heb gehouden, maar ook gepatrouilleerd heb aan het huis
van de schoolmeester van
Asten en deze geassisteerd heb wanneer op zekere avond, nu enige
dagen geleden
Jan Janssen Hoefnagels, alias de molder, t.h.v.
de schoolmeester kwam, hebbende in een hand een mes en in de andere hand een stuk "toeback",
met dat mes
de "toeback" snijdende - en vragende - om een pijp aan te steken
de schoolmeester zei hierop" "Neen, gij niet Jan, Gaat uyt mijn
huys".
Jan de molder is toen, zonder enig molest te maken, weggegaan,
zeggende: "Ick
heb in alle gevalle U vuer niet van noode, ick heb mijn vuerslag
in de sack".
Verder gaande op straat is Jan de molder toen in 't zand gaan
liggen wentelen,
zeggende: "Wie sal mij dat beletten".
Op zondagavond, 10 mei 1722, ben ik, ingevolge mijn last, wederom
's avonds aan
het huis van de schoolmeester geweest, toen omtrent twaalf uren
de schoolmeester en de secretaris, Draeck, die bij de schoolmeester in huis
woont, naar buiten is gekomen en tegen mij zei: "Jan, gaet uyt de straeten
langs, naer van
Hoecken en verders over 't Mercktvelt en siet eens voor mij wat
volck op de
straat is".
Waarop ik gezegd heb: "Dat sal ick doen en dan sal ick wel weer
aen U huys door
dese straten comen".
Waarop de schoolmeester zei: "Neen, gij behoeft in dese straet
niet meer te comen. Blijft hier maer van doen".
Ik ben gegaan zoals afgesproken en heb niemand gezien of gehoord.
Doch 's maan-

dagsmorgens hoorde ik dat de glaezen van de "camer" in het huis
waren ingeslagen. Volgens de secretaris was dit gedaan 's nachts, rond twee
uur.
"De groote swarte hont van de schoolmeester, sijnde seer quaet,
heeft niet gebast".
R 33 - 52
18-06-1723
5/13
Pieter de Cort, drossard, aanlegger.
- contra
Jan Janssen Hoefnagels - alias de mulder, Jan Jan Peters Smits
en Jan Lamberts, gedaagden.
Het was de drossard ter kennisse gekomen dat de voorn. personen
"haar niet en
hadden
ontsien
tot
misaghtingh
van
de
gereformeerden
te
streecken, als andere
onbehoorlijckheden te plegen".
Schepenen hebben, na advies van onpartijdige rechtsgeleerden, op
26 april l.l.,
toegestaan om bovenstaande personen te dagvaarden "tegens de
criminele rolle
die voor Heeren Schepenen van Asten gehouden staet te worden, op
maandag, den
28 juny 1723, om elff uur" enz. enz.
28-06-1723
6/13
1. Of het waar is, dat "gedaagde", Jan Jansse Hoefnagels, op 8
december 1717,
is gekomen in het huis van Jan Doensen, alwaar Martinus Jan
Paulus, door de

hier aanwezige soldaten, commando doende, in arrest zat ?
Dat hij, binnenkomende, gezegd heeft: "Waar is mijn oom ?",
tegelijk de korporaal vattende met het haar.
- Gedaagde weet het niet, als hij het gedaan heeft zal hij wel
dronken geweest
zijn.
2. Of hij, gedaagde, van Gabriel Swanenburgh, schoolmr. toen die
hier kwam wonen "hem niet ontsien en heeft aff te vorderen een corsayen
hemtrock"?
- Hij ontkent.
3. Of hij gedaagde, op z.g. St. Josephdagh, 1721, t.h.v. de
kinderen van der
Linden, dezelfde schoolmeester niet heeft
bejegend en gezegd: "te sijn een
Canefas" ?
- Hij zegt alleen maar in 't generaal gezegd te hebben 't woord
"Kanefas".
4. Of gedaagde, op zondag, 18 jan. 1722, is gekomen t.h.v. Jan
Doensen, waar
dezelfde schoolmeester en zijn vrouw ook waren en dat hij deze
heeft verweten: "Dat hij woonden in een arm huys en dat hij, gedaagde,
armmeester was
en dat de schoolmeester en zijn vrouw, haar bij hem in den
cost conden bestellen. Dat de geusen lang genoeg hadden geregeert en nu
sullen wij regeren
en morgen sullen wij de capel afbreecken en desen avont sullen
wij den
canefas in sijn haar vliegen en door sijnen
geusenbast schieten dat het dondert ?"
- Hij ontkent.
5. Dat ook de vrouw van Aart Willems, in die tijd bij Jan Doensen
was en dat
deze aan de vrouw van de schoolmeester een stoel "inruymde".
Dat gedaagde is
gekomen en op deze stoel is gaan zitten,
zeggende: "Wat zou die schutters
vrouw daar op gaan
zitten".
- Hij ontkent.
Al deze zaken kunnen of mogen in een land van goede justitie niet
worden toegestaan.
28-06-1723
7/13
1. Of het waar is dat gedaagden, Jan Jan Peters en Jan Lamberts,
op 18 jan.

1722, waren t.h.v. Jan Doensen en dat eerstgenoemde heeft
gezegd: "Mondu,
mon man, ik moet desen avont pluckharen, daar is niemant in
Asten die tegens
mijn op can". En den schoolmeester en zijn
vrouw aansprekend zei: "Sa, van
het vuer, wij moeten speelen".
De tweede gedaagde heeft toen gezegd: "Speeld hier met de
caert. Allons van
den haert, de baen moet sijn claer gemaekt."
Als Jan Hoeffnagels zei: "De geusen hebben lang genog
geregeert, nu sullen
wij regeeren". Dan, Jan Lamberts: "Ik wil dan de keers
uytblasen".
- Zij ontkennen, zijn dronken geweest.
2. Dat zij, gedaagden, hebben gezegd: "Laat ons den secretaris
(Draeck) aan
den armen bestellen" - voegende daar aan toe: "Wij sullen de
capel affbreecken" en dat de schoolmeester "een canefas was, die sij van den
armen wilden
bestellen".
Opmerking: De kapel van Ommel werd voor gereformeerde
godsdiensten gebruikt.

- Zij ontkennen.
Al deze zaken kunnen of mogen in een land van goede justitie niet
worden toegestaan. Enz. enz.
03-08-1723
8/13
20-09-1723
09-10-1723
Uit de "recollectie" van de getuigenverhoren.
03-08-1723 - Aert Willems de Smit - en Catryna, zijn vrouw,
20-09-1723 - Gabriek van Swanenbergh,
09-10-1723 - Cornelia - de vrouw van Gabriel van Swanenbergh.
Zij allen "persisteren" bij hun eerder afgelegde verklaringen.
Wordt nog "gesuggereert, door monde van de drost", dat Jan
Janssen Hoeffnagels
een deserteur van de "militie" zou zijn.
30-08-1723

9/13

dag en maand fictief,
ongedateerd fragment.
Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te
verhoren:
- Peter Verbeeck, 36 jaar,
- Jan Doenssen, schepen,
- Alegonda Frans Hoeffnagels.
1. Of het niet waar is dat, op maandag, 15 febr. 1723, Jan
Hoeffnagels is geweest t.h.v. Jan Doenssen, schepen en of deze daar "questie of
rusie" heeft
gemaakt.
1. Peter Verbeeck verklaart, dat hij op die tijd en dag t.h.v.
Jan Doenssen
is geweest. Hij weet dat deze tegen Jan Jan Hoeffnagels zei dat deze uit
zijn huis moest gaan.
Deponent is toen vertrokken zodat hij van het verdere geen
kennis heeft.
11-10-1723
10/13
Volgt copie van akte: R 115 - fol. 72vo - 24-01-1720.
25-10-1723
11/13
Geertruy Andriessen de Seger, verklaart ter instantie van Jan
Janssen Hoeffnagels, Jan Jan Peeters en Jan Lambers, dat zij ten
tijde "als wanneer de glaasen
van Mr. Gabriel van Swanenbergh werden ingeslagen", zijnde d.d.
11-5-1722,
's morgens ca. 2 uur, heeft gewoond, als dienstmaagd bij
Swanenbergh.
Dat even voor het inslaan der "glaasen" zij is gegaan in haar
slaapkamer, latende Mr. Swanenbergh met het licht in de keuken.
Dat zij, deponente, staande voor haar bed, heeft gezien dat het
licht in de
keuken werd uitgedaan en zij heeft gehoord dat Swanenbergh, in
plaats van bij

zijn vrouw in bed te gaan, is geklommen naar de zolder, waar een
groot zoldervenster is, staande boven de glazen die ingeslagen zijn geworden.
Dat, zodra
Mr. Swanenbergh op de zolder was, zij deponente, nog staande voor
haar bed, gehoord heeft dat de glazen werden ingeslagen, zonder dat zij het
minste gerucht,
geloop of geraas op straat of aan het huis gehoord heeft. En
zonder dat Mr.
Swanenbergh, hoewel op de zolder zijnde, niet het minste gerucht
heeft gemaakt.
Hij heeft ook niet geklaagd dat zijn "glasen" werden ingeslagen.
Alleen 's morgens, wanneer zijn vrouw was opgestaan en in de keuken was. Zij,
deponente, is toen naar de president gestuurd om deze te
verwittigen.
Eindigende hiermee haar verklaring.
01-11-1723
12/13
Extract uit de "ceuren en breuken van de gemeente Asten.
Niemant en sal mogen vuyr dragen buyten die dreybomen of in de
Peel of oock in
denselven Peel verdragen - op een peene van twaalff gld. te
beheeren als voor.
Boven de schaden goet te doen die welcke daardoor wort geleden,
ter taxatie van
de schepenen. En sullen die ouders voor haar kinderen en de
meesters voor haar
dienstboden instaan.
1723
13/13
Deductie van gedaagden
o.a.:
31. Gedaagden vinden de z.g. delicten waarvan de aanlegger ze
beschuldigt "alhoewel tegens de waerheyt" zijn bejaard.
40. Het heeft tien maanden geduurd eer hij het request heeft
gepresenteerd.
En weer vijf maanden om dit te vervolgen.
43. Zes jaar na het eerste gepasseerde.
46. Het is dus "met hande te tasten" dat het maar "beuselerije"
zijn, waarover
Mr. Swanenbergh zich heeft beklaagd.
60. Uit de verklaringen van "de meyt" van Swanenbergh, van deze
zijde bijge
voegd, is duidelijk dat Swanenbergh "sijn
eygen glasen heeft ingeslagen gehadt" om alzo een eerlijk mens te beschuldigen.
Enz. enz.
Geen nieuwe gezichtspunten.
R 115

fol. 180vo

26-04-1723

Jacob Linders van Hugten - en Willmyn Dircx, zijn vrouw,
verklaren dat zij van
Dirck Willems - en Catolijn Dirck Smits, in leven echtelieden,
haar tweede comparantes ouders, voor "uytsetsel" hebben gehad:

- ƒ 500,-,
- twee koeien,
- enig koren - en
- meubilen in hun huisraad.
Dit omdat: Tijs Dircx,
- Antonet Dircx,
- Hendrik Jansse Verhees - g.m. Jenne Dircx,
- Jan van Helmont - g.g.m. Margriet Dircx,
verzocht hebben om een scheiding en deling van de goederen van
wijlen hun ouders, Dirck Willems - en Catalijn Dirck Smits.
Zij verklaren verder dat zij niet in staat zijn om de voors. som,
koeien, rogge
en meubilen in de boedel te brengen - als meer waardig zijnde als
hun aandeel
als hun aandeel zou zijn in de voors. nalatenschap.
Zij zien dus verder af van deze nalatenschap t.b.v. hun broeder
en zuster.
R 115

fol. 181

28-04-1723

- Mattijs Dircx,
- Antonet Dircx,
- Jan van Helmont - g.g.m. Margriet Dircx - namens zijn kinderen,
- Hendrik Jansse Verhees - - g.m. Jenneke Dircx, te Lierop.
Zij delen, na renuntiatie, van Jacob Linders van Hugten - en
Willemyn Dircx,
de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, Dirck Willems - en
Catalijn Dirck
Smits - dit met "blinde loten".
1e lot: Mattijs en Antonet
- huis, hof, aangelag, land en groes - in de Wolsberg.
Zoals in bewoning en gebruik zijn bij Tijs Dircx.
2e lot: Jan van Helmont en Hendrick Jansse Verhees
- huis, hof, aangelag, land en groes - te Someren
Zoals door Dirck Willems - en Catolijn Dirck Smits "haar vrouwen
ouders" is
nagelaten - en nu in gebruik zijn bij Teunis van Lierop e.a.
Belast met: ƒ 1-1-10/jr. aan den Armen van Someren.
- ƒ 1-3-08/jr. dorpscijns te Someren.
- ƒ 0-3-08/jr. aan de Domeinen - in een meerdere pacht

R 115

fol. 183

03-05-1723

Elisabet Peeters van Bussel testeert.
- alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Zij "prelegateert" aan Maria, dr Wilbert Peeters van Lyssel en Maria Peeter
Slaats - de helft van haar, testatrices, erfgoederen.
- Haar universele erfgenamen worden:
- Maria, dr Wilbert Peeters van Lyssel - en
- Peeternella, dr Wilbert Peeters van Lyssel - en Mary Peeters
van Bussel.

R 115

fol. 184

22-05-1723

Paspoort voor: Huybert van der Loo - zijn vader is collecteur van
de verponding
geweest. Welke collecte Huybert getrouw heeft
waargenomen.
R 115

fol. 184vo

02-06-1723

- Goort Jan Hoefnagels - en
- Madeleen Jan Fransse - weduwe Jan Jansse Timmermans.
Zij verklaren ter instantie van Jan van Heeswijck, broeder van
Gerrit van Heeswijck - dat het waar is, dat hij, eerste comparant, met Jan
Jansse Timmermans
is ontboden geweest door deurwaarder Geenhoven t.h.v. Jan van
Riet, herbergier,
"ontrent half meert voorleden" en daar aangekomen door de
deurwaarder gemaand
is geworden dat zij te 's Bosch, binnen drie dagen zouden komen
betalen:
- ╝e jaar pacht van de Molen van Bergeyck
Waarvoor borg staat - Jacobus van Roy, molenaar, te Bergeyck.
Waarop wij hebben gezegd: "Dat raakt ons niet".
De tweede comparante, nu weduwe, heeft van haar man dit voors.
verhaal ook gehoord.
R 115

fol. 185

07-06-1723

Joost van Hugte, oud schepen, nu kerkmeester, verklaart ter
instantie van Jan
van Riet - dat Joost soone Joost Roefs, die nu nog in leven is en
woont in het
Dorp, aant Mercktvelt, op 31 dec. 1708, aan Jan van Riet, voor
hem en Philips
van Heusden, toen schepen, heeft bekend schuldig te zijn - ƒ 100,wegens geleend geld.
Van deze transactie is een obligatie gemaakt en behoorlijk
ondertekend.
R 136

24-06-1723

Marten Cornelis van Berestijn verpacht de navolgende tienden te
Asten en Liessel:
- de helft van
de
Legendijck
"rijdende"
tegen
de
landstienden
35 vat rogge + 2
slagen
- idem
de Hogendijck
71
+ 2
- idem
de Beek
31
+ 2
- idem
de voorste Diesdonk
47
+ 2
- idem
de agterste Diesdonk
36
+ 2
- idem
Ostappen
52
+ 3
- idem
den Bosch
80
+ 2

- idem
de Braasselse
- de smaltiende als van ouds
slagen
- den Heyterick - voor 6 jaar -

228
14 gl.

+ 2
+ 2

120 vat/jr.

EΘn der condities:
"De tienden worden verpagt voor los en vrij koren, in den sak,
soo tot Eyndhoven of Helmont, waar de verpagter gelieve sal, te leveren met de
Eyndhovense mate, sonder ietwes voor vragt te mogen corten en dat
op ligtemis a.s. (is
2 febr. 1724").
R 115

fol. 185vo

07-07-1723

Jelis Jansse - en Maria Bruystens, in het Dorp, hij gezond, zij
ziek. Zij testeren.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Al hun goederen komen aan de langstlevende van hen beiden.
Naschift: Vermits "de heete koortse en siekte" van de testatrice
heeft deze

niet kunnen tekenen.
R 136

14-07-1723

Philips Charle Baron de Dongelberge verpacht de volgende tienden,
te Asten,
over 1723.
EΘn der condities:
Te leveren te Eyndhoven of op den Adelijkcken Huyse tot Blaartum,
in Eyndhovese maat.
- de helft van
den Legendijck "rijdende" tegen het Gemene
Land.
30 vat rogge + 2
slagen
- idem
den Hogendijck
68
+ 2
- idem
de Beek
30
+ 2
- idem
de voorste Diesdonck
45
+ 2
- idem
de agterste Diesdonck
33
+ 2
- idem
Astappen
56
+ 2
- idem
den Bos
76
+ 2
- de smaaltiende
8 gl.
+ 2
slagen
R 115

fol. 187

16-07-172

Johan Draak, secretaris, verklaart ter instantie van Francis van
de Loverbosch,
dat hij "persisteert" bij zijn eerder afgelegde verklaring - d.d.
24-1-1719 t.o.v. Willem Aart Smits en Symon IJsbouts, schepenen - wegens
"zekere" veranderingen die Swinckels, advocaat, aan hem. deponent, verzocht te
doen in een conditie van een verkoping der erfelijke goederen van
Jan Aarts den Coopman en
door Jan Doensen c.s., op 29-3-1718, verkocht.
Hij voegt er nog aan toen - dat Swinckels hem die veranderingen
verzocht te maken, de volgende en de dagen daarna, zijnde de dagen na 29 maart
1718, de dag
van de verkoping "en dat hij, deponent, verscheyde malen om soo
een onbehoorlijck versoek den advocaat Swinkels tot den dage des uytgaans
vant hoogsel des
voors. goederen, geweest sijnde, op den 20e april 1718, heeft
gemeynt en ontgaan uyt vrese dat wel had horen seggen indien men den adv.
Swinkels sin niet
wilde doen dan soude hij imant wel een proces aandoen".
R 115

fol. 188

16-07-1723

Johan Draak, secretaris, verklaart ter instantie van Hendrik
Thopoel en Francis van de Loverbosch - dat advocaat Swinkels, op 29 nov. 1717,
"ofte voor ofte naardien geregt - of genegtdag ofte rolle voor schepenen van

Asten gehouden" de persoon van Hendrik Linders, op Heusden, "niet heeft
betrocken ofte
tegens hem geageert, veel min eenige acte van authorisatie van
dagement, relase
des vorsters of ondervorsters of aansprake door dito Swinkels tot
laste van de
voors. Hendrik Linders ter rolle overgegeven".
Maar wel uit de mond van Hendrik Linders te hebben gehoord dat
Swinkels hem ten
tijde voors. had laten aanzeggen om op het "genegt" te komen. Hij
had dit niet gedaan omdat hij hem niets schuldig was en ook nooit
als advocaat had gebruikt
of geδmployeerd.
Hij is daarna ook nooi meer "gemaant" door Swinkels.
R 115

fol. 188vo

23-07-1723

Jacob van de Loo, in het Dorp, ziek - en Anneke Kerkers, zijn
vrouw, testeren.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Maria, hun dochter, ontvangt bij legaat:
- twee beste bedden met toebehoren,
- vier paar de beste lakens,

- een eiken kast,
- een grote eiken tafel.
- Luycas Huybert van der Loo, hun kleinzoon, ontvangt bij legaat:
- het beste weefgetouw.
- Huybert, hun zoon, ontvangt bij legaat:
- de twee andere weefgetouwen, met alle weversgereedschap, alsmede
- alle honing en wat tot de bijen is horende.
- Al hun overige goederen gaan naar de langstlevende van hen
beide.
R 115

fol 190vo

23-07-1723

Paspoort voor: Martinus van Riet, geboren alhier, jongman,
schoenmakersgast,
wil in andere landen gaan werken om zijn ambacht
verder te leren.
R 162

27-07-1723

Taxatie van de onroerende goederen van de Heer Hendrik Hurckmans
- overleden
te Leende - 21-6-1723.
De taxatie wordt gedaan o.v.v. Francis van de Cruys.
W
aarde
- huis, hof en aangelag, te Ommel
3 l.
105,1. weduwe Jan Peeter Kanters
2. Jasper Hendrix
- land/groes
ter plaatse voors.
13 l.
100,1. erven Peeter Rijnders
2. kn Joost van Hugten
- groes
het Mortelke - a.d. Ommelsebos
ƒ 20,1. Jan van den Broeck
2. kn Aalbert Peeters
- groes/bies/hei
in de Engelsbempt
6 l.
30,1. erven Peeter Rijnders
2. weduwe Jan van de Loverbos
- groes
het Kempke - a.d. Bosserdijck
ƒ 10,1. weduwe Jan van de Loverbos
2. Jasper Hendrix
- groes
het Swartbroeck
4 l.
40,1. Goort Kanters
2. Dirck Flipse
- groes/hei
den Hoogendries
1╜ l.
10,1. Jan Frans Keysers
2. de mistweg
315,-

ƒ

ƒ

2

l.

ƒ

╜

l.

ƒ

ƒ

ƒ

20e penning is ƒ 15-15-0
R 115

fol. 191

03-08-1723

Willem de With junior, deurweerder, verklaart ter instantie van
Suyskens, advocaat, te 's Bosch - als impetrant van mandement van arrest en
daagsel met de
clausule van edict tegen Gerard Assuees Lodewijck Baron van
Horion Colonster,
Heer van Asten - d.d. 26-7-1723 - in arrest te heben genomen zijn particuliere goederen en het recht "van togte" als hij heeft op de
goederen van Anna Wilhelmina Baronnesse van Doerne, wijlen zijn
vrouw.

R 115

fol. 191

03-08-1723

- Johan Draak, secretaris,
- Jan Doenssen, schepen,
- Aart Willems de Smit - en Catryn Verberne, zijn vrouw.
Zij verklaren ter instantie van het officie, bij hun, op 20 jan.
1722, afgelegde verklaring te blijven, zonder daarbij iets af of bij te
doen.
De tweede comparant "persisteert" alnog bij zijn gegeven
verklaring - d.d.
10-12-1717.
R 162

17-08-1723

Taxatie van de onroerende goederen van Mary Jelis - begraven 10-7-1723.
De taxatie is gedaan o.v.v. Jelis Janssen - g.g.m. de overledene.
W
aarde:
- de helft van huis, hof en aangelag - in het Dorp
ƒ 130,1. Jan Jansse
2. Frans Doense
- groes
in de Pas
1 l.
40,1. Jan Jansse
2. Wouter Hoefnagels
- land
den Berg
╜ l.
25,1. Jan Jansse
2. Frans Doense
- land
int Bergslant
1╜ l.
1. Hendrik Canters
2. de gemeente

1

cops.

ƒ

ƒ

nihil
ƒ

195,De goederen zijn belast met:
- ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten - in kap. ƒ 62,50
- aan Heylke Peeter Baltis - volgens schepenbrief
ƒ 50,00
- aan Jan Peeter Loomans - ook
ƒ 50,00
ƒ
162,50

ƒ

32,50.
20e penning is ƒ 1-12-8.
R 162

25-08-1723

Taxatie van de onroerende goederen van Tonis Vrijnsse - begraven
- 16-07-723.
De taxatie is gedaan o.v.v. Willem Laurijnssen als mede-erfgenaam.
W
aarde:

- ╝e deel in een akker - den agtersten Diesdonck
ƒ 2,1. kn Marcelis Slaats
2. weduwe Dr. Kanters
20e penning is ƒ 0-2-0.
R 115
fol. 192
06-09-1723

2

l.

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Martinus Jan
Paulus, ΘΘn van
de eigenaren van "de groote clamptiende" dat wij, met hem, op 19
juli 1723,
rond zes uur in de middag zijn geweest, om te visiteren "een
sekeren acker corens gehoorende onder den grooten klamp voors."
Wij hebben daar gezien dat - "den eerste, elfde hoop coren was
opgetrocken met
een strick in schijn of getient was. Comende alsoo weder tot den
elfden opgesette corenhoop tselve alsoo wederom bevonden met een opgetrocken
strick als
voor. En verder comende op den selven acker hebben wij alnog
bevonden drie opgerigte coren hoopen, de twee ider van acht gerwen en den derden
van tien gerwen sonder dat een van de drie voors. hoopen tiendtbaar waren
gemaackt of dat
eenige de minste schijn of tijcken daarvan hadden".
Wij verklaren verder dat op hetzelfde moment op den akker is
komen varen "eene
karre waarop waren sittende Juffr. Odilia van Weerden, huysvrouwe
van Peeter
Guns en Juffr. vrouwe Joseph Petit met nog een vrouwspersoon en
voerman en bijwesende vrouwpersoon, die in presentie van de voors. twee
Juffrouwen het voors. coren hebben opgeladen, uytgenomen de twee
alsoo opgestrickte korenhoopen en de
drie gerwen bijeen geset sonder dat de voors. drie gerwen eenige
tijkene hadde
van tiende" en daarmee van de voors. akker zijn afgevaren.
Verklarende de requirant "den selven acker corens als mede
eygenaar van de
tiende, dit jaar 1723, niet getient te hebben of van sijnentwege
getient te
sijn".
R 115

fol 193

08-09-1723

- Joos Janssen Hoefnagels,
- Peeter Aart Keysers - en
- Hendrik Bernarts.
Zij verklaren ter instantie van Martinus Jansse Paulus en Pieter
de Cort,
drost, dat het waar is dat zij, op 19 juli l.l. "sagtermidags,
ontrent de klocke seven uren" hebben gezien dat op Ostaden "een peert en karre
geladen met
granen, geleyt door den knegt van Pieter Guns en seker

vrouwspersoon die
scheen een meyt te wesen, sonder dat daar aan en bij of present
waren Juffr.
Odilia van Weerden, huysvrouw van Peeter Guns en Juffr. huysvr.
Joseph Petit"
Zij deponenten hebben toen zien komen - Martinus Paulus Janssen,
een mede-eigenaar van de grote klamptiende "hebbende in sijn regterhant een snaphaan swajensgeweys in balans
naar beneden neffens sijn regterbeen, sonder hetselve geweer te
presenteren of de minste
mine te maken vandien, maar alleen tselve swajensgewijs in sijn
eene hant blijvende dragen als voor, ende met hem Willem van Riet, in sijn hant
hebbende een
korengaffel, sonder dat denselven ook de minste mine maakte van
daarmede imant
te willen molesteren en dat alleen Martinus Jan Paulus, sonder de
minste drijgementen of hevige woorden tegens de knegt van Peeter Guns heeft
geseyt: "Ik
come met promissie vant officy en versoeck dat dese karre weder
terug mag vavaren, doordien dit koren of graan dat geladen is, niet
behoorlijck is getient".
Hierop is zonder iets terug te zeggen de knecht met paard en kar
teruggevaren.
Er zijn geen hevige woorden of dreigementen gevallen.
De tweede deponent verklaart nog "dat hij deselve karre heeft sien comen aanvaren buyten den
regten en gemeenen
weg over berge en dalen daar geen hoog karre spoor en was".
En dat de voors. knecht van Peeter Guns "sijnde buyten den
gemeenen wegh", hem
deponent, gevraagd heeft "hoe hij best naar Someren voer".
"Daar hij, knegt, nemende den gemeenen weg, veel gemakkelijker en
korter naar
Someren soude heben connen varen, dog dat dan soude hebben moeten
passeren een
der huysen der tiendenaren".
R 115

fol 194

08-09-1723

- Mattijs Willems,
- Joost Jansse Hoberge,
- Jan Jeuris van Hoof,
- Frans Jan Keels - en
- Jan Jansse Walravens.
Zij verklaren ter instantie van Martinus Jan Paulus en Pieter de
Cort, drost,
dat zij weten en dat zij meer dan dertig jaar geleden hebben
gezien en zelve
gepractiseerd dat, als hier, te Asten, "een stuk lants/granen is tiendtbaar gemaakt en dat den
collecteur of eygenaar
der tiende aangemaant sijnde om te comen tienden en naar verloop

van behoorlijkcken tijt van 24 of twee maal 24 ure, sonder in de
bepalinge des tijts beheept te willen wesen en alleen ten dien opsigte haar
refereerende tot de placcate of resolutie ten dien opsigte geemaneert den eygenaar of
collecteur niet
comende tienden den eygenaar der granen de selve doet tienden,
door nabuuren tiendende of optreckende, in dat gevalle den
tienden en niet den elfden gast
of korenhoop ofte tiende gerwen".
Zij weten dit omdat hun granen door naburen "ingetient" zijn
geworden of dat
zij de granen van hun naburen zo hebben "getient".
R 15

fol. 195

08-09-1723

Schepenen van Asten verklaren ter instantie Aart Willem Smits,
oud borgemeester, als gebruiker van:
- land
ontrent de Moleberge
2 l.
en horende onder "de groote clamptiende" dat wij, op 19 juli
1723, zijn geweest op die akker en daar gezien hebben dat de granen "gewassen
ten velde"
waren "afgemeyt" en dat daar ook is gekomen Joseph Petit - g.m.
de dochter van
Peeter Guns - en dat wanneer de requirant zei: "Die granen of
koren kompt mijn toe, ik heb tlant bemist en besayt".
Dat Petit terug zei: "Dat hebben wij door ordere van mijn vrouwe
vader, die tot Maris sieck leyt, laten majen en die daar ietwes
van hebben wil, die kan dat in den Haag versoecken".
Waarover werd geprotesteerd.
R 93

fol 2vo

15-09-1723

Ook: R 136 - ongedateerd.

Wolphangus Idelet, als evicteur, verkoopt de erfgoederen vn Frans
Jansse van
Rut, te Ommel - na "vier kreppen" en drie achtervolgende zondagse
publicaties om daaraan te verhalen - ƒ 39,- en de kosten van dien.
Hij verkoopt aan Johan Draak:
- huis, hof, schop en aangelag - met twee akkers daaraan 2 l.
1. kn Teunis Kanters
2. Goort Kanters
3-4. de straat en weg
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. Geestelijke pacht aan rentmeester des
Tombes - in
een meerdere pacht van ƒ 3-0-0/jr. samen met weduwe Jan
Peeter
Kanters.
Koopsom: ƒ 170,-.
- land
den Halsacker
7 l.
1-3. de weg
2. Agnees - weduwe Jacob van de Cruys
4. kn Frans Hoefnagels
Koopsom: ƒ 185,-.

Hij verkoopt aan Mr. Antony Molemakers:
- groes
in de Engelsbeempt
1╜ l.
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. Peeter Dircx
3. de Aa
4. Marcelis Peeters
Koopsom: ƒ 26,-.
- groes en enig land int Swartbroeck
5 l.
1. weduwe Jan Fransse
2. Peeter Roefs
3. weduwe Jacob van de Cruys
4. weduwe Jan Joosten
Koopsom: ƒ 113,-.
Hij verkoopt aan Maria Sporenberg:
- groes
graaf Jan
1 l.
1. Mary Keysers
2. Hendrik Thopoel
3. Jan van den Broeck
4. kn Marten Jan Teunis
Koopsom: ƒ 13,-.
Hij verkoopt aan Peeter Dircx van de Vorst:
- groes
in de Engelsbempt
2 l.
1. Peeter Dircx
2. Goort Kanters
3. weduwe Jacob van de Cruys
Koopsom: ƒ 25,-.
R 93

fol. 5

16-09-1723

Dirske Marcelis verkoopt aan Goort Marcelis, haar broeder, haar
╝e kindsdeel in
- huis, hof, schop, schuur, aangelag, land en groes - aan
Vordeldonck
Belast met: ╝e van ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 25,Lasten : ƒ 15,62╜.
R 14

fol 104

Den drossard,
gedaagde.
R 115

20-09-1723
aanlegger

fol 195vo

-

contra

-

Gabriel

van

Swanenbergh,

27-09-1723

Mr. Gabriel van Swanenbergh "dewelke ter instantie van 't officy
gerichtelijck
gedaagt sijnde en daarnaar bij vonnisse van schepenen, alhier, d.d.
20-9-1723 - gecondemneert tot het doen van de recollectie van
sijn getuygenisse
bij hem gegeven, den 20 jan. 1722, heeft naar voorlesinge van
deselve daarbij
gepersisteert".
Zonder echter op de preciese woorden, vanwege de lange tijd

geleden "gecaptaert" te willen worden.
Hij voegt er aan toe dat Jan Jan Hoefnagels, omtrent 1719, t.h.v.
Francis van
de Loverbosch - "een korsayen hemptrock, met gramme en drijgende
woorden" van
hem, deponent, wilde hebben.
Verder verklarende, dat hij van zijn vrouw gehoord had dat zij,
in 1719, wel
had geweten dat Jan Jan Hoefnagels hem een "korsajen hemptrock"
had willen afvorderen. Zij heeft dit toen echter niet verteld omdat het niet
"in de speciale
vraagpointen van de interrogatoriδn stond".
Zij heeft hem dit later verteld.
Er nog aan toevoegende - dat hij enige dagen voor de 18e jan.
1722, als koster,
de sleutels van de kapel "sijnde de gereformeerde kercke, tot
Ommel gelegen"
uit het "ongepermitteert" klooster, te Ommel, heeft laten halen
en bekomen, behalve ΘΘn sleutel.
En dat hij, op 18 jan. 1722, t.h.v. Jan Doensen had moeten horen
dat Jan Janssen Hoefnagels, aldaar had gezegd - "Wij sullen de cappel,
(bedoelende de gereformeerde
kerk,
te
Ommel,)
afbreken"
en
meer
dergelijke
smadelijke woorden tegen de gereformeerden.

Nog weet hij, dat ongeveer anderhalf jaar geleden, hij aan de
drost had "gedoleert" dat Jan J. Hoefnagels, omtrent mei 1722, was gekomen, 's
avonds laat,
in zijn huis "met een blanck mes is de hant, vresende van hem
geaffronteert te
worden, en over verdere drijgementen".
De drost heeft daarop tegen zijn, deponents, vrouw gezegd: "Gij,
lieden, moet
U nu ontrent veertien dagen wat wagten en savonts in huys
blijven. Ik sal middelertijt sien wat ik met Jan Janssen Hoefnagels en de andere sal
doen".
En dat de drost enige tijd later tegen hem, deponent, had gezegd
- dat hij,
t.w. Jan Hoefnagels een deserteur is van de militie van dit land.
Ik heb er
over gesproken met de Heer van Asten, om te schrijven aan de
officier van zijn
garnizoen "en die kosten hem laten ophangen dan waren wij hem
quyt" dergelijke
woorden in substantie.
Nog t.l.v. Jan J. Hoefnagels verklaart hij - dat over deze en
beδdigde attestatie door het officie - d.d. 18 aug. 1719 - is gepasseert.
En ook dat, op 24 jan 1720, t.o.v. schepenen, namens het officie,
een attestatie t.l.v. Jan Hoefnagels en den voors. Jan Jan Peeters (?) is
gemaakt.
Hij blijft verder bij zijn eerder afgelegde verklaringen.
R 115

fol 198

04-10-1723

- Jan Janssen Hicxpors, oud schepen,
- Hendrik Peeter Bollen, oud borgemeester,
- Marten IJsbouts,
- Jan Janssen - en
- Jacob Franssen.
Zij verklaren ter instantie van Martinus Jan Paulus dat het waar
is dat zij gezien hebben en zelf uitgevoerd - dat te Asten - een stuk land met
granen is
tiendbaar gemaakt en dat de collecteur of eigenaar - enz. enz.
Identiek aan: R 115 - fol 194 - 8-9-1723.
R 115

fol 99

06-10-1723

- Peeter Hendrik Canters,
- Paulus Peeter Kanters,
- Peeter Bimans - g.m. Jenneke, dr Paulus Coopmans - en Heylke
Joost Roefs,
- Peeter Coopmans - en
- Josyna Coopmans.
Zij delen de nagelaten goederen van:
- Paulus Coopmans - en Heylke Joost Roefs - alsmede
de erfgoederen van de voors.
- Peeter Kanters, die hij van zijn ouders bij erfenis heeft

verkregen en die
hij met Heylken Joost Roefs, wijlen zijn vrouw, in hun huwelijk
heeft gekocht
en verkregen.
1e lot: Peeter Hendrik Canters
- de kamer, opkamer en de halve kelder met de helft van het
aangelag en hof
van het nieuwe huis - in het Dorp
deze helft ╜ l.
1. Cornelis Beckers
2. Peeter Bimans
3. de straat
4. kn Joris Alons
- de voorste helft van een groesveld - het Eeusel
- in de
Stegen
deze helft 2 l.
1. Jan Dirck Colen
2. Jan Goorts
3. Jan Jeuris van Hoof
4. Peeter Bimans

- land

de Langenacker - aant Keske
1. weduwe Willem Hendricx
2. Frans Cornelis
3. de weg
4. Wilbert Peeters
- land
den Kortenacker - ontrent de
7
1. Jan Peeter Smits
2. Jan Hoefnagels
3. Tony Jan Liesen
4. de weg
Belast met: 2 gl. 10 st./jr geestelijke pacht, te
- ƒ 15,- aan Jan Vrijnssen.
- ƒ 22,- aan Francis Kanters.
- ƒ 10,- aan Cornelis Manders.
- ƒ 13,- aan Francis van
zijnde dit "hantschulden".

2╜ l.

Pastory
cops.

's Bosch.

de Loverbosch -

2e lot: Peeter Bimans
- de keuken. de halve kelder, met de helft van het aangelag en
hof van
het nieuwe huis - in het Dorp
deze
helft ╜ l.
1. Mattijs van de Cruys
2. Peeter Kanters
3. kn Joris Alons
4. de straat
- de achterste helft van - het Eeusel - in de Stegen
deze helft 2 l.
1. Jan Dirck Colen
2-3. Jan Goorts
4. Peeter Kanters
- land
den Endepoel
2 l.
1. Willem Loomans
2. kn Marten Jan Teunis
3-4. de wegen
- land
ontrent de Wintmolen
1 l.
1. Goort Martens
2. Marten van Deursen
3. de pat of mistweg
4. weduwe Jan Paulus
Belast met: 3 st. 1 duyt cijns/jr aan het Huis van Asten.
- 15 st./jr geestelijke pacht, te 's Bosch.
- ƒ 33,- aan Lijske, de vrouw van Hendrik Hoefnagels.
- ƒ 15,- aan Cornelis Beckers.
ƒ
12,"aan
diegene
die
het
hem
sal
werden
geassigneert".
3e lot: Peeter Coopmans
- de keuken, neren, stal en de halve kelder met de halve hof van
het oude huis - in het Dorp
1-3. Heer Francis van de Cruys
2. Josina Coopmans
4. de straat
- de helft van een groesveld - in de Stegen
geheel 3 l.
1. Goort Buckums
2. weduwe Frans Huybers

3. Joost Vrijnsse
4. weduwe Jan Timmermans
- land - de helft van - de Molenacker
geheel 4 l.
1. weduwe Antonis Verrijt
2. Jan Doenssen
3. de weg
- de helft van
den Berg
geheel 1 l.
1. Willem van Weert
2. Tony Fransse
3. Hendrik Hoefnagels
4. de weg
- de helft van
de Langenacker
geheel 2 l.
1. Jan Hoefnagels
2. weduwe Tony Franssen
3. de weg
Belast met: ƒ 40,- aan Anneke Gojaarts.
- ƒ 8,- aan weduwe Cornelis Clomp,
- ƒ 12,- "aan diegene die het sal worden geassigneert".
4e lot: Josina Coopmans
- de kamer, opkamer, halve kelder, schuur en halve hof van het
oude huis
in het Dorp
deze helft 1 cops.
1. Willem Graats
2. Peeter Coopmans
3. Heer Francis van de Cruys
4. de straat
- de helft van een groesveld - in de Stegen
geheel 3 l.
1. Goort Buckums
2. weduwe Frans Huybers
3. Joost Vrijnsse
4. weduwe Jan Timmermans
- de helft van
de Molenacker
geheel 4 l.
1. weduwe Antonis Verrijt
2. Jan Doense
3. de weg
- de helft van
den Berg
geheel 1 l.
1. Willem van Weert
2. Tony Fransse
3. Hendrik Hoefnagels
4. de weg
- de helft van
de Langenacker
geheel 2 l.
1. Jan Hoefnagels
2. weduwe Tony Fransse
3. de weg
Belast met: ƒ 60,- aan Juffr. de Louw.
5e lot: Paulus Peeter Kanters
- hooiveld/land
int Linder
4 l.
1-4. Jan Aalbers
2. Francyn Jansse de Groot
3. Tomas Driessen
- groes
int Root
3 l.
1. 't kind van Jan Jacobx
2. Willem Loomans
3. Hendrik Kanters
4. den Dijck

- land

het Willigackerke - int Linder
1╜ l.
1. Jan Aart Smits
2-3. Tijs Flipse
4. de mistweg
- land
int Root
╜ l.
1. weduwe Frans Huybers
2-3. kn Aart Aarts
4. den Dijck
Belast met: 7 oortjens/jr. cijns aan het Huis van Asten.
- 10 st./jr geestelijke pacht, te 's Bosch.
- ƒ 20,- aan Jan Verhosen.
- ƒ 19,- aan Antony Voermans.
- ƒ 16,- aan vrouw van der Sanden.
- ƒ
5,- "aan degene die het hem sal worden
geassigneert".
- ƒ 150,- aan Willem Goort Loomans.
R 115

fol. 204vo

09-10-1723

Cornelia - de vrouw van Gabriel van Swanenbergh, verklaart n.a.v.
een eerder
gegeven verklaring - d.d. 20-1-1722 - welke haar voorgelezen is,
dat zij wil
"persisteren" op haar "interrogatorium" - d.d. 20-1-1722.
Zij voegt er aan toe:
Dat Jan Jan Hoefnagels, in 1719, t.h.v. Francis van de
Loverbosch, in 't Dorp,
"eenen korsayen hemptrock van haren man, Gabriel van Swanenberg,
met brutale
gramme en drijgende woorden hat afgevordert en willen hebben".
Zij heeft hierover, op 20 jan. 1722, niets verteld omdat daarover
niets gevraagd is - en dat zij niet wist dat zij dat toentertijd kon
verklaren.
Zij verklaart verder - dat, in mei 1722, Jan Jan Hoefnagels, 's
avonds laat in
haar huis was gekomen, met een blank mes in de hand, vrezende,
door hem "geaffronteert" te worden, ofschoon "een wagt" in haar huis was gezet
van omtrent
drie of vier man, om alle dreigende affronten af te wenden.
En dat enige tijd daarvoor de drost, Pieter de Cort, tegen haar
had gezegd:
"Gij, lieden, moet Uw nu ontrent veertien dagen wat wagten en
savonts in huys
blijven, ik sal middelertijt sien wat ik met Jan Jan Hoefnagels
en de andere
sal doen".
Enz. enz.
De verklaringen komen verder overeen met die van haar man - d.d.
27-9-1723.
R 115

fol. 206vo

18-10-1723

Martinus Jan Paulus "als gedaagde bij mandement in cas van spoly
geoptineert
voor de Raad van Brabant bij Peeter Guns, te Maarheese" geeft

procuratie aan
N. Kerdel, procureur, om namens hem op te treden.
R 115
fol. 207vo
19-10-1723
Michiel de Gase, deurwaarder, neemt, met procuratie van Abraham
Hubert, waarnemer van het kantoor van Heer Bartholt Wentholt, ontvanger van de
verponding d.d. 12-10-1723 - in arrest:
- de tiendens en molen - te Asten.
Competerende aan de Heer van Asten, om daaraan te verhalen - ƒ
325-11-00 zijnde het restant der tienden en molen over 1721 en de gehele
verponding 1722.
R 115

fol 208

20-10-1723

Joost Hendrik Tielen verklaart ter instantie van Martinus Jansse
Paulus - dat
hij 's nachts, tussen de 18e en 19e juli l.l., omtrent twaalf
uur, door Joseph
Petit, die op zijn deur had geklopt, verzocht is geworden "om
sekeren acker koren te helpen afmajen, gelegen in de grooten clamptienden ontrent den Wintmolen".
En dat hij, Joseph Petit, schoonzoon van Peeter Guns, bij zich
had, twee paarden en karren.

Hij comparant, is uit zijn bed opgestaan en heeft met Tomas, de
knecht van Peeter Guns, het koren gemaaid - waarmee zij tegen de morgen klaar
waren.
Hij heeft later gehoord dat het koren door de knecht, laat in de
middag of
's avonds van dezelfde dag van dien akker is weggebracht.
R 115

fol. 208vo

20-10-1723

Michiel de Gasee, deurweerder, met toestemming van Mr. Abraham
Hubert, enz. d.d. 12-10-1723 - neemt in arrest - de vaste goederen van:
- Frans Cornelis van Weert - en
- Hendrik Aart Tielen, oud collecteurs der ordinaire verponding
1722 - om daaraan te verhalen - ƒ 1487-15-4 - zijnde het restant
der verponding over
1722.
R 107b. fol. 72vo

23-10-1723

Casper Baron van Meerwijck, Heer van Kessel - g.g.m. Catharina
Agnes Baronnesse de Doerne etc. - en nog als erfgenaam van zijn overleden
minderj. dochter Judith Constantia Baronnesse van Meerwijk, aanlegger.
- contra
Gerard Assuerus Louis Baron de Horion, Heer van Colonster g.g.m. Anna Wilhelmina Baronnesse de Doerne - en
Jan Christoffel Baron de Berthoff de Reuff, Heer van Balen,
gedaagden.
Na een tussenvonnis van de Raad van Brabant - d.d. 14-9-1723 zijn partijen
overeengekomen - o.m.:
- Aanlegger zal ontvangen van de tweede gedaagde - ƒ 12000,- en
alnog
- ƒ 1000,-.
- De heerlijkheid Asten zal niet verkocht worden.
R 115
fol. 209
25-10-1723
Geertruy Andriessen de Seger verklaart ter instantie van - Jan
Jan Hoefnagels, - Jan Jan Peeters - en Jan Lambers
dat zij ten tijde dat de "glasen" van Gabriel van Swanenberg
werden ingeslagen
- d.d. 11 mei 1722, 's morgens omtrent twee uur, heeft gewoond
als dienstmeyt
bij Swanenberg en dat "effen voor het inslaan
der glasen, sij, deponente, is
gegaan in haar slaapcamer, latende de voorn. Swanenberg met het
ligt in de keuken. Dat sij, deponente, staande voor haar bedde
heeft gesien dat het ligt in de keuken wert uytgedaan en te
hebben gehoort dat Swanenberg in plaats van bij sijn vrouw te
bedde te gaan is geklommen op de solder alwaar een groot soldervenster is, staande boven de glasen die ingeslagen sijn geworden,
dat soo haast Swanenberg op de solder was ende sij, deponente,
nog staande voor haar bedde,gehoort heeft dat glasen wierden

ingeslagen - sonder dat sij, deponente, eenige,het minste
gedruys, geloop of geraas op straat aan de huysinge gehoort heeft
ende sonder dat Swanenberg, alhoewel op de solder sijnde eenig
het minste gerugt heeft gemaakt of geklaagt dat sijn glasen
wierden ingeslagen, als alleen
smorgens als van sijn vrouwe, die in de keucken was en haar heeft
gesonden naarden president om het inslaan van de glasen te sien".
Marge: 30-7-1739 - hiervan een extract uitgemaakt voor de drost.
R 115

fol 210vo

28-10-1723

Aart Hendrix Verhees verklaart ter instantie van Martinus Janssen
Paulus dat
Joseph Petit, zijnde de schoonzoon van Peeter Guns, 's nachts
tussen de 18e
en 19e juli l.l. heeft geroepen aan zijn, comparants, deur,
waarop hij, comparant, (met zijn vrouw en gehele gezin te bedde liggende) is
opgestaan en aan de
deur gevonden, Joseph Petit, met Tomas, de knecht van Peeter Guns
en nog twee
vrouwspersonen, bij hen hebbende twee karren en twee paarden.
Petit heeft hem daarop gevraagd of hij met zijn knecht, m.n.
Joost Hend. Tielen, "aanstonts" wilde helpen een akker koren, gelegen bij de
Wintmolen en horende onder "de groote klamptiende" wilde afmaaien.
Aan dit verzoek heeft hij voldaan en is samen met met Joost H.
Tielen, Tomas,
de knecht van Peeter Guns, de twee vrouwen en Joseph Petit naar
de voors. akker
gegaan "ende de handen aanstonts aant werck geslagen en dien
acker afgemeyt".
Tegen het aanbreken van de dag waren zij daarmee klaar.
Comparant heeft later, door geloofbare getuigen horen zeggen dat dit koren
met paard, kar was afgevoerd, door de knecht van Peeter Guns.
R 107b. fol. 69

30-10-1723

Baronnesse van Colonster de Horion, Vrouwe van Doorne en Asten,
met procuratie
van haar man, Baron de Colonster - d.d. 16-6-1720.
Zij compareerde, op 29-6-1720, voor Willem Meus, notaris, te St.
Michiels Gestel - en "geloofde" schuldig te zijn aan Mr. Johan Ignatius van
den Eekart, te St. Michiels Gestel - ƒ 6000,- α 4%.
Schepenen 's Bosch.
Marge: 4-5-1726 gecasseert.
R 115
fol. 211vo
30-10-1723
Antoniske Peeters - weduwe Marcelis Berkers maakt, t.b.v. haar
minderj. kinderen - een staat en inventaris.
Zij wil hertrouwen met Antony Willems.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - aan Vordeldonck.
- huis, hof en aangelag - aan Vordeldonck - in bewoning en

gebruik bij

Jan Gerits.

Roerende goederen
- drie veren bedden, drie dekens, kussens, lakens enz.
- pannen, potten, ketels,
- negen stoelen, twee tafels, twee kisten,
- tinnen borden, schotels, lepels, mosterdpot, zoutvat, kommen,
maatjes,
- een brouwketel en brouwkuip "en houteren reurhouten"
Landbouwgereedschap
- twee hoogkarren, twee slagkarren, ploeg en eg, getuig voor twee
paarden, dorsgereedschap, schoppen, rieken, zeisen enz.
Levende have
- zes melkkoeien, en negen kleine of lege beesten, twee paarden,
dertig schapen, vijf bijenstokken.
R 115

fol. 213vo

30-10-1723

- Antony Willems, bruidegom - ter eenre - en Antoniske Peeters weduwe Marcelis Berkers - geass. met Jacob Martens en
Marcelis
van Hugten als geδde momboiren over de vier onm. kinderen, bruid
ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- De bruidegom brengt al zijn goederen in.
- De bruid brengt al de goederen in die zij en haar kinderen
bezitten. Kind(eren) uit dit huwelijk geboren, zullen zijn ΘΘn
kind(eren) met de v≤≤rkinderen - en na hun beider dood egaal
delen in de goederen die dan bezeten worden.
Indien uit dit huwelijk geen kind(eren) nagelaten worden en de
bruidegom komt te overlijden voor de bruid dan zullen de
erfgenamen van de bruidegom ƒ 60,- ontvangen en zijn kleren.
Latende de verdere goederen aan de bruid en haar kinderen. Indien
de bruid, zonder kind(eren), uit dit huwelijk, na te laten, komt
te sterven v≤≤r haar man, dan zal deze - ƒ 60,- ontvangen, zijn
kleren en de helft van de roerende goederen, meubelen, paarden,
beesten, schapen, de eventueel op de velden staande gewassen etc.
R 115

fol. 215vo

22-11-1723

- Jan IJsbouts, mr. timmerman - en
- Jan Gerits - inwoners van Someren - verklaren ter instantie van
Peeter van
Heeswijck, molenaar op de "corenwintmolen", te Someren - "dat
dese, mits verscheyde defecten en sware reparatien, soo van meuleborst, vier
roeden, grof ijserwerck bestaande in hals en rijn" in september
1722 gedurende 17 dagen
heeft moeten stilstaan met malen, zonder dat iets gemalen of
gebroken kon worden.
Zij weten dit omdat de eerste deponent de reparaties, als
timmerman, heeft uitgevoerd en de tweede deponent als arbeider heeft meegewerkt.
R 115

fol 216vo

22-11-1723

Paspoort voor: Wilhelmus Jan van Riet, jongman.

R 93

fol. 6

24-11-1723

Paulus Peeter Kanters verkoopt aan Antony Voermans:
- hooiveld en enig land daaraan - int Liender
4 l.
1-3. Jan Aalbers
2. Francyn Jansse de Groot
4. Thomas Driessen
Scheiding en deling - 6-10-1723.
Koopsom: ƒ 210,-.
R 115

fol. 217

26-11-1723

Jan Peeter Loomans - en Heylke Jan Slaats, zijn vrouw - hebben,
op 25 febr.
l.l., getesteert - waarbij was "geprelegateert" - ƒ 1000,- aan
Peeter Jan
Loomans.
Deze heeft nu reeds ontvangen:
- een "seker" schuldboek, staande op de naam van de comparant "de
coopmanschappe rakende van de voors. boedel van sijn ouders".
- nog zal hij ontvangen - ƒ 350,-.
Hij ziet dan verder af van de gehele nalatenschap van zijn ouders
t.b.v:
- Willem Jan Loomans - en
- Peeter Coopmans - g.m. Maria, dr Jan Peeter Loomans, die
hiermede accoord
gaan.
R 93

fol. 6vo

27-11-723

De regeerders van asten zijn schuldig aan Hendrik Jacobx van
Lutsenburg, te
Heese - ƒ 800,- α 3╜%
De lening dient om - ƒ 800,- af te lossen aan Nicolaes Baertmans,
koopman, te

Eyndhoven - d.d. 23-9-1710.
Marge: 25-6-1745 - obligatie 58 gelost.
R 115

fol. 218

07-12-1723

- Tony Tony Voermans,
- Peeter Tony Voermans,
- Francis Tony Voermans,
- Paulus Tomas Hoefnagels - g.g.m. Geertruy Tony Voermans namens zijn dochter Antonet.
Allen erven van Antony Franssen Voermans - en Anneke Peeter
Jannes.
Zij maken, d.m.v. blinde loten, een scheiding en deling van de
ouderlijke goederen.
1e lot: Peeter
- de keuken, "de eren often beestenstal" van het oude huis.
- de helft van het oude huis, naast den hof, met de halve hofstad
- achter
het huis.
╜ l.
- hooibeemd
de agterste Haseldonck
3 l.
1. kn Dirck Willems
2. Jan Vrasdonck
3. de Aa
4. Francis Voermans - deler
- groes
Jan Bosmansvelt
6 l.
1. Tomas Hoefnagels
2. Jan Vrasdonck
3. Francis van de Loverbosch e.a.
4. de straat
- land
den agtertsen Langenacker 2 l. 3 cops.
1. Frans Goorts
2. Francis A. Voermans
3. de straat
4. Frans van Weert
- land
't Brucxken
2 l. 1 cops.
1. kn Daandel Janssen
2. kn Dirck Willems
3. de straat
4. kn Flips Fransse
- land
den Vorstersacker
7 cops
1. Peeter Kanters
2. weduwe Teunis Colen
3. Peeter Jan Hoefnagels
4. kn Paulus Thomas Hoefnagels
- land
den Groenacker
╜ l.
1. kn Flips Franssen
2. weduwe Luycas van der Loo
3. Peeter Driessen
4. kn Paulus Thomas Hoefnagels
Belast met: ƒ 3-7-8/jr. aan Heer Bossers.
- ƒ 2-0-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-2-8/jr. aan de kerk van Asten.
2e lot: Francis
- de schop en de schaapskooi, de halve oude schuur en de halve
hofstad van het

oude huis.
- land

╜ l.
het Heufken
9 r.
1-3. Tomas Hoefnagels
- een wortelvelt over de weg
5 r.
1. kn Flips Fransse
- groes
de voorste Haseldonck
3 l.
1. Jan Vrasdonck
2. Jan Dol
3. kn Gerit Aarts
4. Peeter Voermans
- hooiland
den Hekeler
7 cops.
1.Marcelis Antonis van Bussel
2. Goort Jan Hoefnagels
3. Jan Vrasdonck
4. kn Jan Driessen
- groes
den Hogendries
5 cops.
1. weduwe Lamert Franssen
2. Rijnier van Geldrop e.a.
3. Willem Loomans
4. Rijnier van Geldrop
- een else heg met straatje neffen 't goet van de kn Flip
Timmermans.
- land
de voorste Langenacker
2 l. 3 cops.
1. kn Dirck Willems en Frans Cornelis
2. Peeter Antony Voermans
3. Frans van Weert
4. de straat
- land
den Grootenacker
2╜ l.
1. Flips Warsenberg
2. Frans van Weert
3. de straat
4. Teunis Peeters
- land
Griet Meujeacker
1 l.
1. Teunis Peeters
2. Joost van Bussel
3. de straat
4. Peeter Jan Hoefnagels
- land
't klijn boonveltje tussen de schuur en het
huys
3 r.
Belast met: ƒ 1,-/jr. geestelijke pacht, te 's Bosch.
3e lot: Antonet dr. Paulus Tomas Hoefnagels
- de keuken, kelder, opkamer, stal en schop van het nieuwe huis met de
helft van het aangelag achter het huis
╜ l.
1. Peeter Driesse c.s.
2. Tony Voermans
3. Francis Voermans
- de helft, naast Jan Bosmansvelt van het Goort Oomsvelt
deze helft 3 l.
1-3. Tomas Hoefnagels
2. Tony Voermans
4. de kleyn Aa
- groes
het Eusel
3 l.
1-2-3-4. kn Flips Fransse
- land
den Dunge
2 l.

1-3. Tomas Pollen
2. weduwe Jan Plenders e.a.
4. Francis van de Loverbosch
- land
het Koolackerke
╜ l.
1. weduwe Jan Plenders
2. Jan Vrasdonck
3. Jan van Helmont
4. Francis van de Loverbosch
- land
Joost Oomsacker
2 l.
1. Jan Vrasdonck c.s.
2. kn Flips Timmermans
3-4. de straat
- de helft, aan het Dorp, van - de Wanbraken
1 l.
1. Jan Vriens
2-3. de straat
4. Peeter Tony Voermans
- land
de Hogenacker
5 cops.
1-2-3. kn Flips Franssen
4. de straat
Belast met: ƒ 0-5-12/jr. cijns aan het Huis van Asten.
- ƒ 1,-/jr. geestelijke pacht, te 's Bosch.
4e lot: Antony
- de kamer van het nieuwe huis, met de schuur en de helft van het
aangelag
╜ l.
1. de schuur en aangelag van Jan Plenders
2. Antonet Paulus Tomas Hoefnagels
3. Francis Voermans
4. de straat
- koolveld - de helft van - het Goort Oomsvelt 3 l.
1-3. Tomas Hoefnagels
2. Antonet Paulus Th. Hoefnagels
4. de Aa
- hooibeemd
de Weert
3 l.
1. weduwe Teunis Wouters
2. kn Dirck Willems
3. Flips Warsenberg
- groes
Griet Meujevelt
1╜ l.
1. Teunis Peeters
2. Jan Aarts Smits
3. kn van der Linden
4. kn Flips Timmermans
bij dit veld horen de poterijen en de heg naast de zijde van
Jan Aarts.
- land
't Mutken
2╜ l.
1. kn Dirck Willems
2. Frans Goorts
3. Jan Vrasdonck
4. de straat
- land
't Kempken en Baassenackerken
2╜ l.
1. Peeter Tony Voermans
2. Willem Aart Smits e.a.
3. kn Tijs Kuypers
4. de straat
- de helft, naast de Bemptstraat, van - de Wanbraken
1. kn Flips Franssen

2. Jan Vriens
3. de straat
4. kn Dirck Willems
Belast met: ƒ 1,-/jr. geestelijke pacht, te 's Bosch.

R 136

08-12-1723

Johannes van der Linden en Bernardus Graats - als momboiren over
de onm. kinderen van Willem Graats - en Hendrien van der Linden - zullen
verkopen de
meubilaire goederen van de voors. onm. kinderen.
Totale opbrengst: ƒ 200,-.
Enige kopers:
Jan Caspers,
Heynens,
P. v.d. Vonder,
de Leuw,
Daandel Aarts,
R 107b

fol. 74

Tony Verbeeck,

Tony Kerckhoff,

Joost Ale Baltis, Jan Groenen,

Jan

de cadet,

Dirck

Tijs Timmermans,

10-12-1723

Elisabet Herincx - weduwe Michiel van Houtert draagt "het
togtregt" ingevolge
de huwelijksvoorwaarden tussen haar en haar man - voor notaris
Deckers d.d. 5-6-1699 - over aan Johanna Catarina van Houtert - g.m.
Godefroy Cocx over van de volgende effecten:
- ƒ 7500,- t.l.v. het Corpus van Asten.
- 1000 ducatons t.l.v. van het Corpus, alhier (Gemert).
- ƒ 350,- t.l.v. N. Royackers.
- ƒ 350,- t.l.v. Jacob Verhallen.
- ƒ 400,- t.l.v. Lambert Kerckhoff, alhier (Gemert).
Dit in mindering van de legitieme portie.
De acte te constitueren voor schepenen van Asten, Beek en
Lieshout.
Schepenen Gemert.
R 93

fol. 8

17-12-1723

Antony Aarts verkoopt aan Jan Dircx van Hugten:
- huis, hof, land en groes - aan den agtersten Diesdonck
- een akkertje
aan de Kruyskensweg
samen 8 l.
Hem aangekomen bij erfenis van zijn ouders.
Belast met: ƒ 0-8-0/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 125,-.

R 115

fol. 224

01-01-1724

Schepenen van Asten en Johan Draak, secretaris, zijn ter
instantie van het
oficie geweest op Vosselen en hebben aldaar bevonden, het dode
lichaam van
Symon IJsbouts, liggende in een put. Nadat het met consent van
het officie,
daar was uitgehaald - is het dode lichaam "beschout en
gevisiteert" door
Mrs. Hendrik Halversmit en Francis Graats, chirurgijns, alhier.
Aan het lichaam zijn "geen de alderminste quetsuren bevonden".
Aangenomen is dat hij in het water van de put is verdronken.
R 33 - 52

03-01-1724

Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen, om namens hem te verhoren:
1. Joost Joost Roefs,
2. Antonet - g.m. Joost Roefs,
3. Huybert Frans Huyberts, oud borgemeester,
4. Antonet Hendrik Romers,
5. Josyn, haar dochter,
6. Marten Hendrickx, de zoon,
7. Goort Willem Loomans, 22 jaar,
8. Willem van Riet,
9. Lavreyns Bruystens, 24 jaar,
10. Arnoldus Janssen van den Wildenberg, 23 jaar.
A. Of het hun bekend is dat Jan Jan Peters, op nieuwjaarsdag 1724, is gekomen
t.h.v. Joost Roeffs en of hij daar geen dreigementen heeft gedaan.
1 - 2 - 7 - 9 - Verklaren van niets te weten.
10 - Verklaart van dit en de volgnde artikelen geen kennis te hebben, omdat
hij alleen in het huis van Joost Roefs is geweest, samen met Jan Jan Peters en toen "geene de minste drijgementen" van Jan Jan Peters gehoord
te hebben. Maar wel dat Antonet Joost Roefs de voors. Jan J. Peters, samen
met haar zoon, bedreigde - met deze woorden: "Wagt een half uur dan sal
mijn soon tuys komen en die sal U opt lijf setten".
3 - Verklaart wel "woorden" gehoord te hebben tussen Antonet Joost Roefs en
Jan J. Peters, doch geen dreigementen van Jan J. Peters en dat deze met
hem uit het huis is gegaan, dat was tussen licht en donker.
B. Of "gij" lieden, weet, gezien of gehoord hebt wie, op Nieuwjaarsdag 1724,
's avonds, tusen 8 en 9 uur, door 't glas van het huis van Joost Roefs geworpen of geslagen heeft.
2 - Weet niets.
9 - Verklaart hiervan niets te weten. Hij was op die tijd in de herberg van
Huybert Frans Huybers en dat Huybert binnenkwam en zei: "Hoor eens, daar
worden tot Joost Roefs of tot Netjens de glasen ingeslagen of geworpen".
Deponent heeft verder niets gezien of gehoord, hij zat in de kamer met "de
caart te spelen" in gezelschap van Jan Jan Peter Smits, Willem van Riet
e.a.
1 - Verklaart in huis geweest te zijn, naar niet te weten wie de glazen ingeworpen heeft.
7 - Verklaart als 9 - hij is toen met Martinus van Riet en Aart Jansse naar
buiten gegaan, maar heeft verder niets gehoord of gezien

6 - Verklaart ook als 9.
3 - Verklaart "ontrent die ure voor sijn deur te sijn gegaan om sijn water af
te slaan en alsdoen gehoort te hebben datter glasen wierden ingeslagen of
geworpen aan de huysinge van Joost soone Joost Roefs" en dat hij, deponent,

door Antonet, vrouwe Joost Roefs, heeft horen roepen: "Sa, duyvel, slaat
er maar door !"
Op dat moment is hij weer in zijn huis gegaan en gezegd tegen het gezelschap - dat ze bij Netje Roefs de glazen aan het inslaan waren.
C. "En wort U.L. gevraegt allen tgeene U.L. wegens dreygementen en inslaen van
glasen, soo bij Joost Roeffs, Jan van Riet en Willem Jan Loomans geschiet,
gehoort en gesien hebt. U.L. kennisse min of meer ?"
1 - 2 - Verklaren van niets te weten.
R 115

fol. 224vo

04-01-1724

Paspoort voor: Paulus Peeter Kanters.
R 162

18-01-1724

Taxatie van de onroerende goederen van Joost Goorts - begraven - 4-12-1723.
De taxatie is gedaan o.v.v. Marcelis Jan Abrahams.
de helft van:
Waarde:
- huis, schuur en aangelag - in de Behelp
3 l.
ƒ 140,- land
ter plaatse voors.
2╜ l.
ƒ 10,50
- land/hei
ter plaatse voors.
3╜ l.
ƒ
5,50
- land
ter plaatse voors.
1 l.
ƒ
5,50
- land/groes
het Nieuwvelt
2╜ l.
ƒ
7,50
- groes
ter plaatse voors.
4 l.
ƒ 15,- groes/hei
ter plaatse voors.
3 l.
ƒ 12,50
ƒ 196,50
De goederen zijn in het geheel belast met:
- ƒ 13-02-8/jr. in een meerdere
rente van ƒ 15,-/jr. aan rentmeester
's Gravesande
ƒ 13-02-08/jr.
- aan des Tombes, uit een rente van
ƒ 1-10-0/jr.
ƒ 1-06-04/jr.
- aan de Heer van Asten, uit een
cijns van ƒ 0-6-4/jr.
ƒ 0-05-00/jr.
ƒ 14-13-12/jr.
in kapitaal
ƒ 367-03-12
de helft hiervan is - afgerond
ƒ 183,60
ƒ 12,90
20 penning is ƒ 0-2-15.
R 162

19-01-1724

Taxatie van de onroerende goederen van Symon IJsbouts - ?-1-1724.
De taxatie is gedaan o.v.v. Hendrik Hendrix.
Waarde:
- huis, hof, schop, schuur en aangelag - aan den Dijck
1 l.
- groes
den grooten Dries
3 l.
- land
de Venacker
2 l.
- land
het Dauwlant
4 l.
- land
het Lanckhout
1 l.
- land
den Thuyn
1 l.
- groes
het Hoyvelt
3 l.
- groes
de Sil
2 l.
- land
de Beeck
2 l.

ƒ 520,ƒ 105,ƒ 20,ƒ 40,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 35,ƒ 15,ƒ 12,

- land
- groes

den Klijnenacker
den Driehoek

De goederen zijn belast met:
- ƒ 4-10-0/jr. geestelijke pacht aan
rentmeester des Tombes
in kap. ƒ 112-10-0
- ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van
Helmont
in kap. ƒ 112-10-0
- ƒ 0-02-8/jr. a. d. Armen van Asten
in kap. ƒ
3-02-8
ƒ 228-02-8
20e penning is ƒ 27-7-14.
R 93

fol. 10

ƒ
5,ƒ
4,ƒ 776.-

╜ l.
╜ l.

afgerond

ƒ 228,10
ƒ 547,90

23-01-1724

Peter en Josyna Coopman verkopen aan Goort, Mary, Anna Mary, Jan en Joost Mattijs Kuypers:
- land
de Heesacker
9 cops.
1. Jan Hoefnagels
2. erven Tony Franssen
3. de straat
4. Peter Kanters
Borg is: Jan Peter Loomans.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 93

fol 11vo

23-01-1724

Jan Albert Loomans verkoopt aan Goort, Mary, Anna Mary, Jan en Joost Mattijs
Kuypers:
- groes
het Liender
1 l.
1. de kopers
2. de verkoper
Door erfenis van zijn ouders verkregen.
Koopsom: ƒ 36,-.
R 115
fol. 224vo
14-02-1724
Cornelis Manders, verklaart dat hij, op 2-11-1716, voor schepenen van Asten,
heeft gemaakt - een staat en inventaris - van al de goederen "die met het overlijden van zijn vrouw, Catarina Conincx, naar ondersoeck ende met overleg van
Engel, outste dogter van Goort Hoefnagels - en Catarina Conincx, alvoorens
geformeert soo ende gelijck de selve in het overlijden van Goort Janssen Hoefnagels voor het solemniseeren van het huwelijk tussen de voors. Cornelis Manders - en de voorn. Catarina Conincx - weduwe van Goort Jansse Hoefnagels ende
bij de voormelde beerft, op haar bestorven en bij haar beseten sijn geweest tot
welcken staat en inventaris als wel deugdelijck sijnde (soo nesse et posse)
wert gerefereert. Maar alsoo den selven onder expresse protestatie was gemaakt
ingevalle in toecomende eenige verdere goederen of effecten den selven inventaris concerneerende daarmede te sullen suppleeren etc."
Hij vult deze inventaris aan.
Wordt hier tot "redres" van de vorige inventaris gezegd:
- Dat het huis en erve, te Deurne, in bewoning bij weduwe Jan Symons en verdere
goederen daar aan dependerende niet staande het huwelijk maar "voorbanden"
van het huwelijk van Catarina Conincx - en Cornelis Manders aan haar, Catarina, zijn "aanbestorven".
- Ook wordt tot "redres" gezegd dat de 20 gulden, in de vorige inventaris, aan
Dr. Grotenacker is bevonden na het huwelijk van de comparant - met wijlen
zijn vrouw Catarina Conincx.
- Tot "ampliatie" vandien worden hier aangebracht - o.a.:

-

twee lampen, een spiegel, twee luchters, een vijzel, een zakpistool,
een bierstelling,
enige landbouwgereedschap,
een bed en toebehoren,
enige tobben, pannen, ketels, diverse bakken,
een slijpsteen,
het gereedschap dat op de Vlierdense watermolen heeft gelegen
spek - van omtrent 1╜ varken,
enige kleren,
enig geld voor het grootste deel "ongangbaar" gekomen van den ouden Jan
Hoefnagels,
- vijf "annotatieboeckens".
- Cornelis Manders heeft moeten betalen - ƒ 42,50 aan de Schutbroeders van
Vlierden - door Goort Jan Hoefnagels ten achteren gebleven.
- In de vorige inventaris was opgegeven aan Arnoldus Kuypers, te Meyl, afgelegd te hebben - ƒ 500,- t.l.v. Goort Hoefnagels - doch later is ondervonden
dat Goort Hoefnagels in deze - ƒ 500,- al - ƒ 150,- had betaald.
Deze zijn aan hem, comparant, ten goede gekomen.
Echter staat te weten, dat de intrest daarvan door de comparant tot de aflossing toe betaald zijn, in de vorige inventaris tot bezwaar des boedels
opgegeven - ƒ 200,- door Goort Jan Hoefnagels opgenomen van Jan Janssen Loverbosch α 5%.
De intrest is door de comparant betaald tot 1723.
- Ook is door de comparant betaald de intrest van - ƒ 200,- aan Peeter den
Verwer.
R 115

fol 228

16-02-1624

Cornelis Manders, verklaart, van Engel, oudste dochter, ΘΘn der v≤or-kinderen
van Goort Hoefnagels, nu enige tijd geleden, te hebben verstaan -.dat de weduwe
Jan Symons van den Boom, te Deurne, aan Catarina Conincx, haar moeder, schuldig was - ƒ 50,-, zonder dat daar enig document van gevonden is.
R 115

fol. 229

21-02-1724

Wij, president en schepenen van Asten, verklaren dat Pieter de Cort, drossard,
alhier, wonende te Helmont, het drostambt altijd "dienstveerdig" heeft waargenomen.
Verklarende verder, dat, in het voorjaar 1723, ten regarde van schepenen in de
raadkamer was gekomen, Gabriel Swanenberg, schoolmeester, die een rekest overgaf om tot procureur benoemd te worden.
Dat dan de drossard zei: "Swanenberg, gij hebt voor enige dagen van Baron van
Balen, opt casteel van Asten, versogt om voor procureur geadmitteert te werden,
die het U geweygert heeft.
Hoe derffsie dat nu van schepenen te versoecken ?"
Waarover hij, Swanenberg, misnoegd was.
Dat Swanenberg op "een ordinaar genegt" zonder permissie in de raadkamer was
gekomen - en dat de drost aan hem vroeg - of hij wel wist waar hij was en ook
in wat voor kwaliteit hij daar wel kwam ?
Waarop advocaat Swinckels (waarvoor hij, Swanenberg, dikwijls is schrijvende)
zei: "Hij comt maer als eenen boode."
Verder verklaren wij, in 1723, gehoord te hebben - dat de drost tegen de vorster, Gerard van Riet, zei: "Ik heb U dickwels ordre gegeven om als gij cont
Willem Tijs Somers te apprehenteren, nu seg ik U, in presentie van schepenen,
dat gij, soo gij Willem Tijs Somers gewaar wort denselven sult apprehenderen
sonder daarvan in gebreecke te blijven."
R 33 - 52
02-03-1724

Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen, om namens hem te verhoren:
1. Michiel van de Cruys, 40 jaar, schepen,
2. Jan van Helmont, schepen,
3. Jan Goort Lomans, 38 jaar,
4. Laurens Bruysten - op o.m.:
B. Of zij niet weten dat de Heer Francois van de Cruys en Willem Froyen, als
executeuren van het testament van wijlen de Heer Hendrick Hurckmans, op
woensdag, 1-3-1724, t.h.v. Jan Doensen, schepen, op conditie en voorwaarden,
t.o.v. officier en schepenen niet hebben verkocht het erfgoed van voorn.
Heer Hurckmans.
1
- Heeft hiervan geen "kennis".
2-3 - Beamen e.e.a.
4
- Heeft horen zeggen van Hendrick Frans Hoeffnagels - "het is een luisige
ceel" en van het verdere geen kennis te hebben.
C. Of Hendrick Hoeffnagels, toen, of nadat de verkoping was gedaan, niet heeft
gezegd: "Die seel (de conditie van de verkoop) is maer een luysige ceel".
En wordt U.L. gevraagd, wat hij verder tot verachting van het Corpus van
Asten, die die ceel hebben getekend heeft gezegd; ook tot verachting van
de kopers.
1-2 - Weten van dit artikel "niets".
3
- Weet dat Hendrick Frans Hoeffnagels heeft gezegd: "Dit is een luysige
ceel".
Johan Draeck verklaart dat dit artikel waar is en voegt er verder aan toe
dat Hendryck Hoeffnagels ten tijde van de verkoping aan hem een kopie
vroeg, welke hij hem heeft gegeven, waarop deze zei: "'t Is een luysige
ceel, schoon ofte drossard en schepenen, ofte dergelijcke woorden, daer
over hebben gestaan, ick hou se maer voor een luysige ceel. En ick sal daer
niet op betaelen, want sij mainteneren die niet."
D. Te vragen aan secretaris Draeck, schepen van de Cruys en Johannes van der
Linden - of Hendrick Hoeffnagels, op donderdag, 2 maart, t.h.v. schepen
van de Cruys niet heeft gezegd: "Ick ben gisterenavont droncken geweest,
wanneer ick heb geseyt dat het gisteren een luysige ceel was. Maer, dat seg
ick nu nugtere, dat die ceel was een luysige ceel."
Michiel van de Cruys - verklaart dat Hendrick Hoeffnagels heeft gezegd: "Ick
hebt gisteren verbruyt, maer ick was droncken omdat ick hadde geseyt dat het
was een luysige ceel, maer mij docht, dat ick daer wat recht toe hadde. Maer
nu ben ick nuchteren".
Verklaarde verder van het artikel "geen kennisse" te hebben.
Johan Draeck - verklaart dat Hendrick Hoeffnagels heeft gezegd: "Ick hebbe
gisterenavont geseyt dat het een luysige ceel is, ick ben nu nuchteren, ick
houde het staende".
Deze woorden meermaals repeterende.
R 115
fol. 230
03-03-1724
- Cornelis Manders - voor zichzelf en mede namens zijn drie onm. kinderen verwekt bij Catarina Conincx - tevoren weduwe Goort Hoefnagels - ter eenre en
- Jan Crol - g.m. Engel Hoefnagels,
- Gijsbertus Coppens - g.m. Maria Hoefnagels,
- Tomas Hoefnagels en Francis Conincx - als momboiren over de drie onm. kinderen van Goort Hoefnagels - en Catarina Conincx - ter andere zijde.
Zij maken een scheiding en deling van "hunne respective vaders, moeders en des
eersten comparants goederen."

1e lot: Cornelis Manders
- huis, hof, aangelag en land - te Asten - inventaris - d.d. 12-11-1716.
uitgezonderd de helft van een perceel:
- groes
in de Kolck
Waarvan de andere helft toekomt aan de weduwe Jan Simons van den Boomen.
- Alle roerende goederen en het gereedschap voor de Molen.
- Alle "actiδn, crediten, so actieve als passive schulden van het eerste en
tweede huwelijk" - zodanig dat deze nooit t.b.v. of t.l.v. de mede-condividenten zullen komen.
- Hij zal uitkeren:
- aan de laatste comparant - ƒ 1000,-,
- aan Jan Krol n.u.
- ƒ 200,-,
- aan Gijsbert Koppens
- ƒ 200,- α 4%.
- aan de drie onm. v≤≤r-kn
"ider gelijcke"
- ƒ 200,- α 4%.
Marge: 27-9-1728 - Gijsbert Koppens, Gerard Smits en Alegonda Hoefnagels
zijn voldaan van hun - ƒ200,-.
19-6-1726 - Jan Goort Hoefnagels is voldaan van de ƒ 200,-.
Aan de laatste comparante is toegevallen van hun vader en moeders goederen:
- ƒ 1000,-,
- de helft van huis en land te Deurne - waarop woont de weduwe Jan Simons van
den Boomen,
- de helft van "de Kolck",
- ƒ 50,-,
- huis, hof, aangelag en landerijen - te Someren, volgens het transport daarvan op heden aan hem opgedragen - in bewoning en gebruik bij Jan van Lierop.
- een obligatie van - ƒ 200,- t.l.v. Elisabet Souvee - d.d. 11-0-1719.
R 115

fol. 232

25-03-1724

- Mattijs Dircx - g.g.m. Jenneke Flips Dircx van Heusden - namens zijn onm.
kind,
- Mattijs Rijnders - g.g.m. Dirske Flips Dircx van Heusden - namens zijn
onm. kind,
- Jan Aarts - g.m. Catelijn Flips Dircx van Heusden,
- Peeternel, dr Flips Dircx van Heusden, meerderjarig.
Kinderen en erven van Flips Dircx van Heusden - en Ida Jelis van Hugten.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan Aarts
- schop, schuur en 1/3e deel van het aangelag
3 l.
1. Marcelis Daandels
2. Tijs Dircx - deler
3. de straat
4. de mistweg
- het voorste 1/3e deel van - den Beeckacker
2 l.
1. Wvllem Willems van den Eynde
2. Mattijs Dircx
3. de mistweg
4. de Loop
- het achterste 1/3e deel van - de Bosacker
2 l.
1. Marcelis Daandels
2. Tijs Dircx
3. Jelis Hendrix
4. de straat
- de achterste 3 l. van - de Venacker
3 l.

1. de Heer van Asten
2. Mattijs Dircx
3. Mattijs Rijnders
4. Marten van de Leensel
- groes
het Lanckvelt
1. Hendrik Linders e.a.
2. Mattijs Dircx
3. de Heer van Asten
4. de Aa
- ╝e deel van
het Weyvelt
samen gebruikende met Marcelis Daandels en Mattijs Rijnders
1. Dirck Driesse e.a.
2. de Heer van Asten e.a.
Belast met: 1╜ vat rogge/jr. in een meerdere pacht aan den Armen van Helmont.
- ƒ 331-13-6 aan de Heer van Asten - in een meerdere rente.
Verponding: ƒ 8-8-12/jr.
Bede
: ƒ 2-5-15/jr.
2e lot: Mattijs Dircx
- het oude huis met het klein schopke en 1/3e deel van het aangelag
1. Jan Aarts
2. Tijs Rijnders
3. de straat
4. de mistweg
- 1/3e deel van
de Beeckacker
2 l.
1. Jan Aarts
2. Tijs Rijnders
3. de mistweg
4. de Loop
- 1/3e deel van
de Bosacker
2 l.
1-2. Jan Aarts en Mattijs Rijnders
3. Jelis Hendrix
4. de straat
- de voorste 3 l. van - de Venacker
3 l.
1. Hendrik Linders
2. Jan Aarts
3. Goort van Bussel
4. Marten van de Leensel
- groes
het Lanckvelt
1. Dirck van Hugte
2. Jan Aarts
3. Joost Linders
4. de Aa
- de achterste helft van - het Broeckvelt
2 l.
1. Goort van Bussel

3 l.

2. Jan Aarts
3. de Heer van Asten
4. de Loop
- de helft van een weiveld
geheel 8 l.
de andere helft komt toe aan Peternel.
1. Dirck van Hugten
2-3. Goort van Bussel
4. Jacob Linders e.a.
Belast met: 2 vat rogge/jr aan den Armen van Helmont - in een meerdere rente.
- 37 stuiver 4 penn./jr. cijns in verschillende teksten - aan de
Heer van Asten - samen met Marcelis Daandels te betalen.
- ƒ 416-13-6 aan de Heer van Asten - in een meerdere rente.
Verponding: ƒ 8-8-12/jr.
Bede
ƒ 2-5-15/jr.
3e lot: Mattijs Rijnders
- 1/3e deel van het aangelag
3 l.
1. Marten van de Leensel e.a.
2. Tijs Dircx
3. de straat
4. de mistweg
- het achterste 1/3e deel van - den Beeckacker
2 l.
1. Jan Peeter Slaats
2. Mattijs Dircx
3. de straat
4. de Loop
- het voorste 1/3e deel van - de Bosacker
2 l.
1. Marten van de Leensel
2. Mattijs Dircx
3. de straat
4. Jelis Hendrix
- land
de voorste Venacker
5 l.
1. Goort van Bussel
2. de Heer van Asten
3. Jan Aarts
4. de straat
- land
den Heycamp
2 l.
1-3. Hendrik Linders
2. Goort van Bussel
4. Jan van Otterdijck
- twee stukken groes - naast elkaar - t.w.
het Jelisvelt en 't Hoogvelt
samen 8 l.
1-3. Jacobus Linders
2. Marcelis Daandels
4. de Aa
- ╝e deel van een weiveld
Samen te gebruiken met Jan Aarts en Marcelis Daandels.
1. Dirck Driessen e.a.
2. de Heer van Asten e.a.
- vier eikenbomen staande aan het oude huis - zij mogen niet langer blijven
staan als Tijs Dircx wil.
Belast met: 2 vat rogge/jr. aan den Armen van Helmont - in een meerdere rente.
- ƒ 501-13-6/jr. aan de Heer van Asten - in een meerdere rnte.
Verponding: ƒ 8-8-12/jr.
Bede
: ƒ 2-5-15/jr.
4e lot: Peeternel
- huis, hof, schop, schuur en aangelag
2 l.

1. Goort van Bussel
2-4. de straat
3. Jan Hendrix
- land
de voorsten Acker
6 l.
1-3. de straat
2. Goort van Bussel
4. Dirck van Hugten e.a.
- land
het Havervelt
2 l.
1-3. Goort van Bussel
2. Dirck van Hugten
4. de straat
- groes
het voorste Ven
2 l.
1. Goort van Bussel
2. Dirck van Hugten
3. Marten van de Leensel
4. de straat
- groes
het agterste Ven
2 l.
1. Joost Linders
2. Goort van Bussel
3. Lindert Jansse
4. de straat
- groes
het Bemptje
3╜ l.
1. Jan Hendrix
2. Jacob Linders
3-4. de Heer van Asten
- de helft van
het Weyvelt
geheel 8 l.
Waarvan de andere helft van Mattijs Dircx is.
1. Dirck van Hugten
2-3. Goort van Bussel
4. Jacob Linders e.a.
Belast met: 5 vat rogge/jr. aan den Armen van Helmont.
- ƒ 300,- aan de erven Schenaars, te Aarle.
- ƒ 50,- aan de erven Hermen Jentens van Weerde, te Leende in een meerdere rente.
Verponding: ƒ 8-8-12/jr.
Bede
: ƒ 2-5-15/jr.
R 93

fol. 12

29-03-1724

Johan Verstegen, deurwaarder, verkoopt, met authorisatie van Johan de Jong,
drost te Heese en Leende, als rentmeester van het Apostelhuys, te Mierlo,
tot profijt van de crediteuren:
De goederen van Maria Willem Jacobx - weduwe Aart Kerckhofs en Aart Jacobs - in
de Stegen.
Hij verkoopt aan Marten Kerckhofs, te Lierop:
- huis, hof en aangelag
3 l.
1. Hendrik Gruythuysen
2. Lambert Tijsse
- land
den Bendert
3╜ l.
1. Jacob Fransse
2. Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen
- land
1 l.
1. Jan Franssen
2. Hendrik van Rut en Joost Janse

- land

het Langackerke
1 l.
1. Hendrik van Rut en Joost Janse
2. Jan Hickspoors
- land/groes/hei
2 l.
1. Jan Franssen
2. Hendrik van Rut en Joost Janse
- groes
het Eusel
2 l.
1. Hendrik Gruythuysen en Willem Franssen
2. Joost Janse en Hendrik van Rut
- groes
het Stegensvelt
1╜ l.
1. Jan Goorts
2. Jacob Fransse
- groes
het Kleynveltje
╜ l.
1. Hendrik van Rut
2. de Koeystraat
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het boek van Asten.
- ƒ 0-12-8/jr. aan rentmeester des Tombe.
Koopsom: ƒ 105,Lasten : ƒ 34,37╜.
Hij verkoopt aan Jacob Gerit Claasse:
- de goederen van Jacob Franssen t.w.:
- huis, hof en aangelag - in de Stegen
4 l.
1. Hendrik Gruythuysen
2. de gemeente
- land
de Lattenacker
2 l.
1. Jan Hendrix
2. Lambert Tijsse
- land
Lijnekensacker
1 l. 37╜ r.
1. Jan Hendrix
2. Lambert Tijsse
- land
Teunis Vrijnssenacker
1 l.
1. weduwe Aart Kerckhof
2. Hendrik van Rut
- land
Teuniskensacker
3 cops.
1. Lambert Tijsse
2. Hendrik van Rut en Joost Janse
- land
den corten Bendert
1╝ l.
1. Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen
2. Aart Jacobx en de weduwe Aart Kerckhofs
- land/hei/groes
't voorste Weyvelt
3 l.
1. Jan Hixpors
2. een eusel, hierna te noemen
- land/groes
het agterste heytvelt
2 l.
1. Hendrik Gruythuysen en Willem Fransse
2. Hendrik van Rut en Joost Janse
- groes/hei
de Engelsbempt
4 l.
1. Hendrik Gruythuysen en Willem Franssen
2. Wilbert Peeters
- groes
het Eusel
3 l.
1. een akkertje, hiervoor
2. Hendrik Gruythuysen
- groes/hei
de agterste Del
1╜ l. 8 r.
1-2. Hendrik van Rut en Joost Janse
uitschietende op de erve van Jan Hicspors
- groes
het Stegensvelt
1 l.
1. weduwe Aart Kerckhof

2. Willem Beckers c.s.
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan de Heer van Asten.
- ƒ 0-12-8/jr. geestelijke pacht.

Koopsom: ƒ 200,Lasten : ƒ 34,37╜.

Hij verkoopt aan Gerit van Riet, vorster:
- de goederen van Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen t.w.:
- huis, hof en aangelag - in de Stegen
1 l.
1. weduwe Kerckhof
2. Hendrik van Rut en Joost Jansse
- land
de voorsten Bendert
1 l.
1. Hendrik van Rut en Joost Janse
2. weduwe Aart Kerckhof
- land
de voorsten acker
2 l.
1. Jacob Fransse
2. Hendrik van Rut en Joost Janse
- land
de groote acker
3 l.
1. Hendrik van Rut en Joost Janse
2. Frans Cornelis c.s.
- land
de agterste Bundert
2 l.
1. Hendrik van Rut en Joost Janse
2. Jacob Fransse
- land
den Boeskant
1╜ l.
1. Lambert Tijsse
2. Jan Walravens
- land
den Klampenberg
1╜ l.
1. Hendrik van Rut en Joost Janse
2. de gemeente
- hei/land/groes
1╜ l.
1. weduwe Kerckhof
2. Hendrik van Rut en Joost Janse
- groes
het Natveltje
1 l.
1. Hendrik van Rut en Joost Janse
2. weduwe Kerckhof
- twee groesvelden
3 l.
1. Lambert Tijssen
2. Hendrik van Rut en Joost Janse
- groes
den Hickerlershoeck
2h l.
1. weduwe Goort Paulus c.s.
2. Jacob Franssen
- hei/groes
de Engelsbemde
4 l.
1. Lambert Tijssen
2. Jacob Franssen
Belast met: ƒ 0-11-4/jr. aan de Heer van Asten.
Koopsom: ƒ 105,-.
Lasten : ƒ 14,06╝
Hij verkoopt aan (Gerit van Riet ??)
- de goederen van Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen t.w.:
- huis, hof en aangelag
1 l.
1. de gemeente
2. Willem Fransse en Hendrik Gruythuysen
- groes/hei
het Eusel
3 l.
1. Willem Franssen
2. weduwe Aart Kerckhof
- land/groes
1 l.

1-2. Jacob Franssen
- hooiveld

1 l.
1. Jan Walravens
2. het voors. Eusel

- hooiveld bij het huis

2╜ l.
1. erven Claas van Rut
2. weduwe Aart Kerckhofs c.s.
- groes
1╜ l.
1. Frans Cornelis
2. Teunis Stevens
- groes/hei
de Meulenbempt uitschietende op
op de Vlinkert
2╜ l.
- land neffens de schuur
1 l.
1. Jacob Franssen
2. Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen
- land
de voorste acker
2╜ l.
1. Willem Franssen
2. erven Goort Paulus
- land
de groote Acker
2 l.
1. Willem Franssen
2. weduwe Aart Kerckhof
- land
de korten Bendert
1╜ l.
1. Jan Walravens
2. Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen
- land
den Horsick
╜ l.
1-3. Jacob Franssen
- land
de Kreyenstart
1 l.
1. Jan van Hoof
2. Willem Franssen en Hendrik Gruythuysen
Belast met: ƒ 0-11-4/jr. aan de Heer van Asten.
Koopsom: ƒ 185,Lasten : ƒ 14,06╝.
R 107b

fol. 75vo

30-03-1724

Jan Doensen verkoopt aan Francis Saris, president, te Tongelre:
- een huiske en hof - aan het Mercktvelt
1. Jan Goort Hoefnagels
2. de straat
3. Jan van Riet
4. het Mercktvelt
- hooibeemd
het Busvelt
7 l.
1-4. kn Goort Loomans
2. weduwe Teunis Colen
3. weduwe Antony van Rijt
Koopsom: ƒ 350,- een schepenobligatie van - ƒ 300,- t.l.v. Mattijs Hendrik Canters d.d. 18-2-1717.
Francis Saris zal betalen aan Francis Smits - als wettige momboir over de onm.
kinderen van wijlen Jacob van der Meyden - en Anna Maria Smits - t.b.v. die
kinderen - een schepenobligatie van - ƒ 600,- α 4% - schepenen Eyndhoven d.d. 21-2-1722.
Schepenen Eyndhoven.
R 93
fol. 17vo
03-04-1724
fol. 21vo
25-04-1724
Ook: R 136 - 15-03-1724.
Francis van de Cruys en Wilhelmus Frojen, als executeuren testamentair van

wijlen Hendrick Horckmans, te Leende - d.d. 30-4-1723 - Leende,
verkopen aan Frans Jan Vriens:
- huis, hof, schuur, schop - te Ommel
7 cops.
1. weduwe Jan Peter Kanters
2. Jasper Hendrix
3. de straat
4. een akker
Verponding: ƒ 1-6-11/jr.
Koopsom: ƒ 69,-.
- land
aant aangelag
7 cops.
1. Jasper Hendrix
Ook: fol. 22vo.
2. weduwe Jan Peter Kanters
3. weduwe Jan van de Loverbosch
4. het aangelag
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Koopsom: ƒ 30,Zij verkopen aan Hendrik Frans Hoefnagels:
-land
de Grootenacker
de helft van 5╜ l.
in gebruik bij Peeter Dircx.
1. erven Peeter Rijnders
2. de andere helft van de Grootenacker
Ook: fol. 23.
3. Wilbert Peter Rijnders
4. een stuk groes
Verponding: ƒ 2-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 46,-.
Zij verkopen aan Goort Kanters:
- land
de Grootenacker
de helft van 5╜ l.
in gebruik bij Peter Nelis
1-3. Wilbert Peter Rijnders
2. de andere helft van de Grootenacker
4. een stuk groes
Verponding: ƒ 2-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 50,-.
Zij verkopen aan Jan Peter Loomans:
- groes
het Swartbroeck
4╜ l.
1. Dirck Flips Timmermans
2. Goort Kanters
3. het gewezen Convent van Ommel
4. de Loop
Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 48,-.
Zij verkopen aan Jan Goort Loomans:
- groes
het Kempke
3 cops.
1. weduwe Jan Fransse van de Loverbos
2. Jasper Hendrix
3. weduwe Jan Peter Kanters
4. de Busserdijck
Verponding: ƒ 0-7-0/jr.
Koopsom: ƒ 21,-.
Zij verkopen aan Jan Frans Hoefnagels:
- groes
de agterste Dries
2 l.
1. Wilbert Peter Peeters
2. de mistweg
3. de straat
4. de Grootenacker
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Koopsom: ƒ 11,-.
Zij verkpen aan Francis Peeter van de Vorst:

- groes

het Mortelke
1. kn Teunis Josephs
2. erven Albert Peters
3. Hendrik Thopoel
4. de Bosserdijck
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
R 93

fol. 20vo

fol 21

Koopsom: ƒ 48,-.

06-04-1724

Jan Frans Hoefnagels verkoopt aan Goort Kanters:
- groes
den agtersten Dries
1. Wilbert Peters
2. de mistweg
3. de straat
4. de Grootacker
R 93

1╜ l.

2 l.

Koopsom: ƒ 11,-.

08-04-1724

Jenneke Verrijt verkoopt aan Andries Verrijt haar 1/5e kindsdeel in:
- huis, hof, aangelag, land en groes
geheel 29 l.
Belast met: 1/5e van ƒ 1-2-8/jr aan den Armen van Asten.
- 1/5e van 2 vat rogge in een meerdere rente aan rentmeester des
Tombes.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 115

fol. 238

10-04-1724

Schepenen van Asten verklaren, dat:
- Lambert Mattijs Lambers - vier kinderen heeft waarvan twee zonen - en
- Jan Rijnders - g.m. Anneke Flipsen - waarbij hij heeft twee zonen.
Deze kinderen zijn "soo na van den bloede" aan Heer Antony Mennen, in leven
pastoor, te Swalmen, als de kinderen van Antony Jan Meujen.
Verklaren zij verder dat de personen zeer arm zijn en niet in staat om voor
hun kinderen de kost te winnen.
Beide huishoudens staan op de Arme en Onvermogende hoofdlijst.
Wij verstrekken deze attestatie pro deo.
R 115

fol. 238vo

14-04-1724

Joost Linders van Hugten, op Heusden, verklaarde zich "te vinden gesommeert,
gerenoveert en geexecuteert" door de vorster, alhier, ter instantie van:
- Frans Cornelis van Weert - en
- Hendrik Aart Tielen - collecteurs der verponding en conincxbede, 1722,
ter somme van ƒ 11-18-6.
Hij is niet in staat deze collecteurs en de verdere crediteuren te betalen.
Hij doet bij deze "hantligtinge" van al zijn "erffelijcke goederen" te Asten latende deze aan hen, tot verhaal van al hun pretenties.
R 115

fol. 239

13-04-1724

Gerit van Riet, vorster en exploiteur, neemt ter instantie van Frans Cornelis
van Weert en Hendrik Aart Tielen, collecteurs der verponding en conincxbede,
1722, in arrest de persoon Joost Linders van Hugten - tot voldoening van
ƒ 11-18-6 wegens verponding en conincxbede.
R 115

fol. 239vo

20-04-1724

Heer Wilhelmus Froyen, te Leende - is samen met Heer Francis van de Cruys aangesteld tot testamentaire executeuren van wijlen de Heer Hendrik Hurckmans, in
leven inwoner te Leende.
E.e.a. komt hem, i.v.m. het "tellekens" vaceren ongelegen.
Hij geeft procuratie aan zijn mede-executeur om, namens hem, alle zaken te verrichten die nodig zijn om het testament af te wikkelen.
R 156

20-04-1724

Rekening, bewijs en reliqua van Johan Verstegen, deurwaarder, te Eyndhoven,
van de verkochte "meubilen" namens Maximiliaan Nicolaas, graaf van Arberg,
Heer van Helmont etc. etc. - en t.l.v.:
- Hendrik van Rut,
- Jacob Franssen,
- Maria - weduwe Aart Kerckhof - en
- Jan Walravens - dit op 31 juli 1721.
In opdracht van Johan de Jongh, drost te Heese en Leende, als rentmeester
van het Apostelhuys, te Mierlo - tot verhaal van hun deel in:
- een rente van 56 vat rogge/jr. aan het Apostelhuys
zijn nog verkocht - de vaste goederen van:
- Jacob Franssen en Jan Jacobx,
- Maria - weduwe Aart Kerckhof,
- Hendrick van Rut,
- Joost Jansen (Hoebergen),
- Willem Franssen en Hendrick Gruythuysen.
Ontvangsten:
- De opbrengst van de "meubilaire goederen" van voorn.
personen
ƒ 78-00-00
- De verkochte goederen van Jacob Frans Jacobx - gelegen
aan Boesschoet
ƒ 100-00-00
- Uit de verkochte goederen van de weduwe Aart Kerckhofs
ƒ 105-00-00
- Idem uit die van Hendrick van Ruth en Joost Janssen
ƒ 185-00-00
- Idem uit die van Willem Franssen en Hendrick Gruythuysen ƒ 105-00-00
ƒ 673-00-00
Uitgave o.a.:
- Op 13 aug. 1722 heeft Johan Verstegen de vaste goederen
van Jan Walravens "in handen gestelt van de hoog overigheyt" - de secretaris voor de registratie hiervan
ƒ
2-04-00
- Op 1 april 1723 heeft v.n. deurwaarder de vaste goederen
geweest zijnde van Lamert Tijsse t.w.:
- huis, hof, aangelag, groes en land 20 l.
in beslag genomen.
De secretaris voor de registratie
ƒ
2-04-00
- Op 1 april 1723 idem de goederen van Jan Walravens - ook ƒ
2-04-00
- Alnog de vaste goederen van Hendrick van Rut en Joost
Janssen (Hoebergen) - gekomen van Jan Peeters van Ruth
ook
ƒ
2-04-00
- Alnog de vaste goederen van Willem Franssen en Hendrick
Gruythuysen - gekomen van Niclaas Peeters van Ruth - ook ƒ
2-04-00
- Alnog de vaste goederen van de weduwe Aart Kerckhof - ook ƒ
2-04-00
- Advocaat Stapel Godde terzake van het reguleren dezer
rekening
ƒ 59-09-00
- De collecteurs van de verponding hebben over 1720 nog te
ontvangen uit de goederen t.n.v. Ariaan van Bakel
ƒ 11-04-00
- Volgen nog allerlei achterstaande belastingen
ƒ
Totale uitgaven
ƒ 476-19-04

Het overschot van - ƒ 196-00-12 wordt pro rato
over de diverse collecteurs aangeteld.
R 115

fol. 240vo

21-04-1724

Gerit van Riet, geregtsbode en vorster, neemt namens:
- Frans Cornelis van Weert, collecteurs van de verponding, 1722 - en
- Willem van Weert c.s. collecteurs der verponding, 1720,
de geabbandonneerde goederen van Marcus Souve, fugitive, in arrest - t.w.:
- twee percelen land - aan de Diesdonck
Om daaraan te verhalen over 1722 - ƒ 2-19-4
1720 - ƒ 2-19-4 en de kosten van dien.
R 115

fol. 241

21-04-1724

Jan Peeters van Bussel, 33 jaar, verklaart ter instantie van Martinus Jansse
Paulus - dat, op 19 juli 1723, de comparant en Martinus Jansse Paulus, omtrent
12 uur 's middags, in de herberg van Michiel van de Cruys geweest zijn en daar
gezien hebben "seker" vrouwspersoon, doch niet te weten of het "de meyt" was
van Peeter Guns, te Maarheese, ofwel dat zij was in "sijnen arbeyt" die daar
openlijk zei: "Dat sij seker koren, tgeene des snagts of vroeg in de morgenstont was afgemeyt, hat helpen bynde, ten versoecke van Peeter Guns of sijn
vrouw, staande op eenen acker gelegen, alhier, aan den Corenwintmolen".
En voegende zij "meyt of arbeytster" daar aan toe: "En Peeter Guns salt koren
oock laten weghalen".
Hij verklaart verder dat hij met Martinus Jan Paulus is gegaan naar het huis
van Martinus en dat op dezelfde middag, tussen twee en half drie, daar is gekomen Juffr. Odilia van der Weerden - de vrouw van Peeter Guns - en die tegen
Martinus Jan Paulus zei: "Dat hij den acker koren soude comen tienden, die
daar, ontrent de Molen, is afgemeyt".
Waarop Martinus antwoordde: "Als 't tiendbaar is gemaakt, soo sal ik 't op behoorlijcken tijt comen tienden en anders niet".
Comparant voegt er verder aan toe, dat hij, rond drie uur in de midddag, nog
steeds in gezelschap van Martinus Jan Paulus, nog gehoord en gezien heeft "dat
Peeter Guns, desselfs vrouw of imant uyt sijnen naam, eerder of anders als
voors., heeft versogt gehat van hem eenig koren te comen tiende."
Hij verklaart verder dat hij, op 19 juli 1723, heeft horen zeggen dat Peeter
Guns, of wel door zijn order, met zijn paard en kar, knecht en arbeiders, in
den avond, het koren van den akker heeft laten afvoeren.
R 93

fol. 21vo

25-04-1724

Francis van de Cruys en Wilhelmus Froyen, als executeuren testamentair van
wijlen Hendrick Hurckmans, te Leende, verkopen:
aan Frans Jan Vriens:
- groes/land

de middelste Dries
2 l.
1. Jan Franssen
2. de mistweg
3. kn Frans Hoefnagels
4. de straat
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Koopsom: ƒ 15,-.
Zij verkopen aan Hendrik Frans Hoefnagels:
- groes
het Weyvelt of 'd Eept
6 l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. erven Peter Rijnders

3. erven Gerit Eymers
4. Willem Gerit Loomans
Dit perceel is belast met 14 denier/jr. aan de Heer van Helmont.
Verponding: ƒ 2-4-0/jr.
Koopsom: ƒ 26,-.
R 93

fol. 24

25-04-1724

dag en maand fictief.

Hendrik Frans Hoefnagels verkoopt aan Jan Fransse Keysers:
- land
de Grootenacker
de helft van 5╜ l.
1. erven Peeter Rijnders
2. Goort Kanters
3. Wilbert Peeter Rijnders
4. Goort Kanters
- groes
het weyvelt of de Eept
6 l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. erven Peeter Rijnders
3. erven Gerit Eymers
4. Willem Goort Loomans
Dit perceel is belast met 14 denier/jr. aan de Heer van Helmont.
R 136

ongedateerd

Ook: R 93 - fol. 24vo - 25-4-1724.

Hendrik Frans Hoefnagels, ΘΘn der mede-erfgenamen van wijlen Hendrik Hurckmans
is onwillig om de twee gebleven, door hem gekochte percelen land - zie vorige
acte - te aanvaarden.
"Waarvan de voorn. executeurs bereyt sijn geweest de veste en opdragt, mits de
cooppenninge tellende, te doen. Hij is hiertoe onwillig geweest, niettegenstaande hij daartoe gerigtelijck is ge∩nterpelleert, willende hem met ongehoorde uytvlugten behelpen, waarvan nog bij de vercoopinge nog ten dage vant
hoogsel geen mentie heeft gemaakt en dewijl in de voors. conditie wel deugdelijck staat geδxpresseert enz. enz.
De verkoop wordt opnieuw gedaan t.l.v. Hendrik Frans Hoefnagels.
(Niet vermeld wanneer.)
R 115

fol 242

29-04-1724

Hendrik Linders van Hugten, doet "hantligtinge" van al zijn onroerende goederen te Asten.
Hij is niet in staat de achterstallige verponding over 1722 - zijnde ƒ 2-9-6
te betalen aan Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen, collecteurs
der verponding, 1722.
Ook de andere crediteuren kan hij niet voldoen.
R 115

fol. 242vo

29-04-1724

Jacob Linders van Hugten, doet "hantligtinge" van al zijn onroerende goederen
te Asten.
Hij is niet in staat de resterende verponding over 1722 - zijnde ƒ 8-4-14
te betalen.
Ook de andere crediteuren kan hij niet voldoen.

R 115

fol. 243vo

Gerit van Riet, vorster
en Hendrik Aart Tielen,
onroerende goederen van
Er waren geen voldoende
te voldoen.

29-04-1724

R 115

fol. 244

en gerichtsbode, neemt namens Frans Cornelis van Weert
collecteurs der verponding, 1722, enz. in arrest de
Hendrik Linders van Hugten tot verhaal van ƒ 2-9-6.
roerende goederen aanwezig om daarmee de voors. som
29-04-1724

Een gelijke akte - ter voldoening van ƒ 8-4-14 door Jacob Linders van Hugten.
Er waren geen voldoende roerende goederen aanwezig enz. enz.
R 15

fol. 244vo

15-05-1724

Jan Willem Vogels verklaart ter instantie van Jan van Riet, dat hij, comparant,
op tweede Paasdag l.l., in de voormiddag, is geweest t.h.v. advocaat Swinkels,
in de schrijfkamer - en dat Swinkels toen tegen hem zei: "Ik heb nu evenwel gemaakt dat Joost Roefs pro deo tegens Jan van Riet wort bedient en Jan van Riet
kant nu niet tegens hem houden, want die salt nu wel moey worden, want hij
(Joost Roefs) hoeft nu geen duyt gelt uyt te geven en soo sou men wel een keer
uyt sijn goet procedeeren".
Swinkels voegde er verder aan toe: "Ja, Joost Roefs, die salt proces tegens Jan
van Riet ligt wel verliesen, maar ik salt nog wel vijf of ses jaar hantdrijende
houden en doen duren en soo sal 't Jan van Riet wel moey worden want die moet
nu gelt uytgeven en Joost Roefs niet".
R 115

fol 245

16-05-1724

Hendrik Thopoel verklaart ter instantie van Jan van Riet - dat hij, comparant,
begin april l.l., te 's Gravenhage in de herberg van Arnoldus van Dale is geweest, waar o.a. in het gezelschap was, Joost sone Joost Roefs, uit Asten en
dat deze openlijk zei: (in substantie) "den advocaat Swinkels heeft mijn geholpen dat ik bij de Rade van Brabant pro deo ware geadmitteert om tegens Jan van
Riet te procedeeren, ik sal Jan van Riet nu dol en meu genoeg sien maken en ik
sal er den adv. Swinkels nu meede om laten springen".
Hij, Joost Roefs, voegde er verder nog aan toe: "'t is waar dat ik eenige jaren
den intrest van die hondert gl. aan Jan van Riet heb betaalt, maar Jan van Riet
woude die 100 gl. soo op eenmaal wederom hebben en die kost ik hem op een reyse
niet weer geven. Maar ik heb aan Jan van Riet gepresenteert of laten presenteeren dat ik hem alle jaar 25 gl., tot vier jaar toe, weder souden schieten en
had hij dat willen doen dan had hij geen proces met mijn daarover behoeven te
hebben. Ik bemoey mijn met de saak nu niet meer, ik sal Swinkels daarmee laten
geworden".
Comparant heeft dit alles duidelijk door Joost soone Joost Roefs horen uitspreken.
R 115

fol. 246

23-05-1724

Wilbert Huybers - eerst weduwnaar van Lijneke Teunis Goorts - en laatst weduwnaar van Lijneke Jansse - maakt, t.b.v. de minderj. kinderen uit zijn twee eerste huwelijken - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Hendrix.
In het eerste huwelijk verkregen:
- een weefgetouw met drie kammen en scheerraam,
- een "etenskast", een gootbank, een tafel en drie stoelen,
- een pot, pan en ketel,

- vuurgerei.
In het tweede huwelijk verkregen:
twee koeien, een kalf,
een koperen koeiketel,
een bed en ΘΘn paar slaaplakens,
twee stoelen,
een weefspoel,
enig tin,
Onroerend
- een klein huiske en hof - op Heusden.
-

R 15

fol. 246vo

29-05-1724

Antony Kanters, president, doet afstand van "soodanige togt en gebruyck" van:
- een huiske en aangelag - in het Dorp - en
- het land - in de Logte
Waar hij, comparant, in woont.
Hij laat dit over aan de eigenaar.
R 115

fol. 247

07-06-1724

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Hendrik Willem Berkers, als
pachter van:
- een hoeve op - 't Laarbroeck - toebehorend aan het Gemene Land.
De landerijen van die hoeve, 10 l., met rogge bezaaid - zijn geheel bevroren en
bedorven.
Omtrent 7 l.,met rogge bezaaid, zijn voor 2/3e deel bevroren en bedorven.
De zomergewassen staan zeer slecht te velde.
Ook de hooi- en weilanden, bij de hoeve behorende, zijn door de vorst en droogte zodanig geraakt dat het "qualijck" aan te nemen is dat deze gemaaid kunnen
worden.
R 107b

fol.77

10-06-1724

Peeter Langendonck, te Asten, verkoopt aan Elisabeth Hendrik Loomans - weduwe
Nicolaas van Weert, te Asten:
- huis en hof
1. Joris Allons
2. weduwe Jacobus van der Loo
3. de straat
4. Jacob Tijssen
Schepenen Helmont.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 156

15-06-1724

Van: Peeter Guns - g.m. Odilia van der Weerden.
Aan: De publieke persoon hiertoe verzocht.
Kortelings zijn drie huizen en aanhorende gronden toebehorende aan Joost,
Jacob en Hendrik Linders van Heughten, te Heusden, ter inning van 's landslasten, publiek verkocht - het hoogsel zal binnenkort, met brandende "kersse" uitgaan.
In de koopcedulle is vastgelegd dat de koopgelden zullen worden overgedragen
aan Johan Draak, secretaris, te Asten.
Ondergetekende is echter niet genegen om wederom ver over de vier jaar te moeten procederen tegen de voors. secretaris over uitbetaling en distributie der
koopgelden.

Hij vraagt, als ΘΘn der voornaamste pandcrediteuren, zijnde een rente van
- ƒ 800,- kapitaal - dat de secretaris hiervoor een cautie stelt.
Enz. enz.
Volgen naar aanleiding hiervan nog een aantal "stukken" en wordt gewezen op
de, in 1717, geδxecuteerde goederen van wijlen Aart Berckers, waar hij, Guns,
een vordering op had en waarvan de opbrengsten nu (2e helft 1719) nog berusten
onder secretaris Draak.
R 115

fol. 247vo

20-06-1724

Frans Cornelis van Weert en Willem Aart Smits, oud schepenen, verklaren dat
zij, in juli 1718, (na de 12e) als schepenen ter instantie van Hendrik Thopoel,
als huurder van:
- vijf percelen land, te Ommel
toebehorende aan Francis van de Loverbosch en voordien aan Jan Aarts den Coopman - zijn geweest op die akkers en gezien hebben dat de granen hierop door
Jan Doensen en Peeter Hendrix, oud borgemeesters 1714 - '15, op 12 juli, publiek zijn verkocht.
Zij hebben bevonden "dat de selve alsdoen met rogge waren besayt, welcke rogge
ofte granen ten deele alsdoen waren gemayt ende ten deele niet ende bevonden
dat op ieder "loop" wel vier vimmen schoofcoren stont ende dat uyt ider vim wel
vier vaten rogge gedorsen konde werden".
R 115

fol. 248

26-06-1724

Antony Voermans geeft in huur aan Jan Verhose:
- huis, hof, teul- en weilanden - aan de Wolsberg.
Zoals verhuurder die bij scheiding en deling - d.d. 7-12-1723 - zijn toegevallen.
- hooibeemd
in de Haseldonck
3╜ l.
- land
den Groenacker
1╝ l.
- land
den Appert
- schuur en aangelag
1. Jan Dol
2. kn Gerit Aarts c.s.
- een huis
in het Dorp
1. Antony Kanters
2. Aart de Smit
- groesbeemd
in de Voort
3 l.
- land/groes
int Linder
4 l.
- land
int Dorp
1╜ l.
Huurtermijn: 10 jaar.
Huursom: ƒ 6,-/jaar.
De lasten zijn voor de verhuurder.
De verhuurder zal de huizen in goede staat opleveren.
R 115

fol. 249vo

30-06-1724

Willem Geenhoven, deurwaarder, neemt namens Johan Joseph Baron van Bierens,
Heer van Baalo, als vader en voogd van zijn minderj. zoon, Aelbert Ferdinant
Baron van Birens - uit zijn huwelijk met Johanna Barbara Gravinne van Berlo,
in arrest - de heerlijkheid Asten.
R 115
fol. 250
04-07-1724
- Wouter Hoefnagels - als vaderlijk grootvader en beδdigd momboir van:
Jan Jan Antonis van Rijt,
- Jan Jan Aarts - g.g.m. Maria van Rut - namens zijn minderj. kinderen,

- Francis van Rijt,
- Andries van Rijt - deze mede voor:
(in index = Verrijt)
- Jenneke van Rijt.
En alzo vijf kinderen en erven van wijlen Antonis van Rijt -en Catalijn Slaats.
Zij zijn overeengekomen, na tussenspreken van drost en schepenen, "dat de meubilaire goederen, haaf- en togt en gras te velde" a.s. zondag in veiling wordt
gebracht om daarna, op maandag 10 juli e.k., verkocht te worden.
Dat met de opbrengst daarvan de schulden betaald worden en het restant verstrekt wordt aan diegenen die geen "uytsetsel" gehad hebben of daaraan te kort
gekomen zijn.
Bevonden is:
- Dat de vader van de onmondigen ontvangen heeft
ƒ 286-17-00
Waarbij de momboir stelt dat de ƒ 70,- voor de bruiloft niet is verstrekt.
Dit wordt nu overeengekomen op
ƒ 60-17-00
Blijft dus
ƒ 276-00-00
- Peeter Jan Aarts heeft ontvangen
ƒ 285-04-00
Het wordt overeengekomen op
ƒ 276-00-00
- En dat van Jenneke Verrijt
ƒ 24-05-00
- Dat vervolgens Francis, Andries en Jenneke zoveel voor
"uytsetsel" zullen ontvangen als het "empact" van de
twee anderen t.w. - ƒ 275-00-00.
De overige goederen zullen gedeeld worden zodanig, dat,
indien nodig, eerst het "uytsetsel" verrekend wordt.
R 115

fol. 251

10-07-1724

Elisabet Regoot - g.m. Petrus Godefridus Josselin, predicant, te Asten,
verklaart ter instantie van Peeter de Cort, drost, terzake van het affront
dat in de nacht, van 8 op 9 juni l.l., aan haar huis is gedaan - terwijl haar
man, als gedeputeerde van de Classis, op visitatie was van kerk en scholen.
"Dat digte bij twaalf uur de bel met forse is getrocken tot iterative malen,
waarop zij, deponente, die nog op was, aanstonts vol schrick sijnde naar de
voorcamer is gegaan ende Antony Loomans (die gewoon is of sijn broeder tot
vijligheyt als alleen was in huys te comen slapen) aanroepende en seyde: "Hoorde gij wel dat gebel" en die daarop antwoordde: "Ja, 't is een schrikkelijck
gebel".
Waarop zij verklaart, nog verder gezegd te hebben: "Ik hoop niet dat mijn man
een ongeluck heeft".
Zij heeft hierop het venster naast de voordeur open "gestooten" en gevraagd
of er iemand "schelde".
Zij heeft hierop geen antwoord gekregen.
Op de tweede of derde vraag van haar wie er was - werd gevraagd: "Is den drost
hier ?"
Op haar ontkennend antwoord is met stemverheffing geroepen: "Ik moet hem hebben, of hij opt kasteel is of bij den duyvel, of waar hij oock is, ick sal hem
wel krijgen, vloekende, scheldende en tierende, ik sal hem op sijn tijt wel
vinden, dien schobjak, als ik hem hebben moet".
Door het geschreeuw en getier heeft zij niet duidelijk meer verstaan wat gezegd
werd. Ook heeft zij het niet raadzaam gevonden het venster langer open te houden - maar aan de welbekende stem te hebben gehoord dat het Gabriel Swanenberg,
schoolmeester, was. Zij heeft hem ook, vermits de lichte maneschijn, herkend -

hebbende in zijn eene hand een snaphaan of stok.
Ook Antony Loomans, nog te bed liggende, herkende de stem van Swanenberg.
Dit heeft hij de volgende dag, toen hij weer kwam slapen, nogmaals bevestigd er aan toevoegende dat hij de voetstappen had gezien en bevonden dat het geen
voetstappen waren van "boerenschoenen".
Marge: 31-7-1739 - hiervan een extract uitgemaakt voor den drost.
R 136

10-07-1724

- Peter Jan Aarts - g.g.m. Mary Verrijt - als vader van zijn minderj. kinderen,
- Wouter Hoefnagels - als momboir over Jan Verrijt minderj. zoon van Jan Antonis Verrijt,
- Francis Verrijt,
- Andries Verrijt,
- Jenneke Verrijt.
Alle vijf kinderen van Antony Verrijt - en Catalijn Slaats.
Zij verkopen hun meubilaire goederen, hooi, koeien, landbouwgereedschappen en
het gras te velde staande.
Het overgrote deel van de goederen wordt door de erfgenamen zelf opgekocht.
Totaal opbrengst: ƒ 302-8-0.
R 115

fol 253

22-07-1724

Peeter Guns, te Maarheese, als grootvader en beδdigd momboir over:
- Maria Lucia de Haas - en
- Johanna Catarina de Haas - minderj. dochters van Johan Michiel de Haas - en
Johanna Maria, dr. Peeter Guns.
Hij geeft procuratie aan Mr. W. Ackersdijck, advocaat, te 's Bosch, om namens
hem qq. "te patroniceeren en dienen in cas van preferentie en concurentie"
hangende voor wethouders van 's Bosch - over de koopgelden van de onroerende
goederen en effecten nagelaten door de Graven Lambert en Aalbert van Berlo.
Om hiervan in te vorderen ╝e deel van - ƒ 3000,- α 5% staande t.l.v. den
Edelenborg en aanhorende landerijen, te Someren - achtergelaten door de voorn.
graven.
R 20

fol. 106

26-07-1724

- De drossard, aanlegger - contra - Gabriel van Swanenberg, coster, schoolmeester en voorlese, gedaagde,
Deze zaak loopt tot 1-3-1728 - wordt daarna niet meer opgevoerd - blijft
onduidelijk waarover het gaat.
fol. 167 - op 10-7-1738 komt een brief van Otto Juyn, schepen, te 's Bosch,
die op zijn beurt een brief ontvangen had van Mr. Willem van Erpecum, Fiscaal van de Raad van Brabant - waarin deze liet weten
op de hoogte gebracht te zijn, dat er een proces begonnen was
tussen wijlen Pieter de Cort - tegen de schoolmeester van Asten.
Dit proces zou sinds jaar en dag "in staat van wijsens" liggen en
nooit zijn "gedecideert".
Hij verzocht om inlichtingen.
Naschrift: Niemand weet beter dan dat het om "adviespenningen" is
blijven liggen.
De secretaris zal het proces "met een complete missive"
ter advies aan Mr. J. van Holst, te 's Hage, zenden.
fol. 193 - op 22-4-1744 heeft J. Losecaat, drost, de stukken in deze zaak
onder zijn bewaring genomen.

R 93

fol. 26

26-07-1724

Ook: R 136 - 15-07-1724
R 156 - 19-10-1724

Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen, collecteurs der verponding
en coninxbede, 1722, laten t.b.v. deze verpondingen executeren de goederen van
Joost Linders van Hugten, te Heusden - om daaraan te verhalen ƒ 11-18-6.
Zij verkopen aan Willem Goort Loomans:
- huis, hof, schop, schuur en aangelag - te Heusden
1╜ l.
1. Lindert Jansse
2. de straat
3. een akker van Joost Linders van Hugten
Verponding: ƒ 2,-/jr.
Koopsom: ƒ 100,-.
Zij verkopen aan Goort van Bussel:
- land
1 l.
1. Tijs Rijnders
2. het aangelag van Joost Linders
3. de straat
4. Lindert Jansse
Verponding: ƒ 0-6-00/jr.
Koopsom: ƒ 17,-.
Bede
- ƒ 0-3-12/jr.
- land
de Quaybraeck
2╜ l.
1. Marten Janssen
2. Jan Ceelen
3. Jacob Linders
4. de straat
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Koopsom: ƒ 43,-.
Bede
- ƒ 0-12-0/jr.
- groes
het agterste Weyvelt
7 l.
1. Jan Peters
2. Dirck Driessen
3. Jan Teunis
4. een hooiveld van Joost Linders
Verponding: ƒ 1-4-0/jr.
Koopsom: ƒ 40,-.
- hooiveld
't Silleke
2╜ l.
1. Jan Peters
2. Wouter Teunis
3. Willem Willems
4. kn Ture Lomans
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Koopsom: ƒ 26,-.
Zij verkopen aan Jelis van Helmont:
- land
de Heycamp
1. Mattijs Jansse
2. Jacob Linders
3. Marcelis Daendels
4. de Heer van Asten
Verponding: ƒ 0-12-8/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.
- land
Peer Turensacker
1-2. Jan Peters
3. Teunis van Bussel
4. Joost Linders
Verponding: ƒ 1-13-0/jr.
Bede
- ƒ 1-07-8/jr.
- land
't Heytvelt

2╜ l.

Koopsom: ƒ 16,-.
5╜ l.

Koopsom: ƒ 96,-.
2 l.

1-2. Jan Peters
3. de straat
4. Joost Linders
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 26,-.
Zij verkopen aan Wilbert Huyberts:
- land
het nij Heytvelt
2 l.
1. de Heer van Asten
2. Goort van Bussel
3. Wouter Teunis
4. Jan Teunis
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Koopsom: ƒ 3,10.
Bede
- ƒ 0-07-8/jr.
- hooiveld
aan den Varrenhof
5 cops.
1. de Heer van Asten
2. Marten Jansse
3. Tijs Rijnders
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 10,-.
Zij verkopen aan Heylken Joosten:
- groes/land
het voorste Heytvelt
5 cops.
1. Marcelis Daendels
2. de Heer van Asten
3. Goort van Bussel
4. Jan Colen
Verponding: ƒ 0-7-0/jr.
Koopsom: ƒ 2,50
Zij verkopen aan Jan van Hugten:
- hooiveld
't Ven
1. Dirck Marcelis
2. Flips van Heusden
3. Jan Celen
4. de straat
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Zij verkopen aan Daandel Peeter Coolen:
- groes
't voorste Weyvelt
1. Jan Peeters
2. Marte Jansse
3. Peeter Peeters
4. de Heer van Asten
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.

2╜ l.

Koopsom: ƒ 40,-.
5╜ l.

Koopsom: ƒ 43,-.

Zij verkopen aan Johan Draak:
- groes
't Aa-veltje
1. Dirck Driesse
2. Jan Peeters
3. de Aa
4. het weiveld van Joost Linders.
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Koopsom: ƒ 25,-.

Zij laten nog verkopen van Hendrik Linders van Hugten, te Heusden - om daaraan
te verhalen - ƒ 2-9-6 wegens achterstaande verponding over 1722.
Ook: R 148 - 15-06-1724,
- R 156 - 19-10-1724,
- R 136 - 23-06-1724.
Koper van onderstaande goederen wordt: Jan Benders - voor ƒ 380,-.
- huis, schuur, schop en aangelag - te Heusden
1 l.
1-3. de gemeente
2. Tijs Rijnders
- land nu heiveld
4 l.
1. kn Dielis Ceelen
2. Jelis Hendrik van Helmont
3. de Heer van Asten
4. de gemeente
- land
1 l.
1-3. de gemeente
2. de Sesteren
4. kn Jelis Ceelen
- land
2╜ l.
1. Jacob Linders
2. Jan Hendrix
3. de straat
4. kn Flips van Heusden
- land
3 l.
1. kn Flips van Heusden
2. Jacob Linders
3. Jan van Otterdijck
4. Wouter Teunis
- land
5 cops.
1-2. Goort van Bussel
2. Jan Hendrix
4. de Heer van Asten
- land
1╜ l.
1-3-4. Jelis Hendrix
2. Tijs Rijnders
- groes
4 l.
1-2. kn Dielis Celen
3. de gemeente
4. de Heer van Asten
- groes
4 l.
1-3. de Heer van Asten
2. een weiveld
4. Goort van Bussel
- groes
2 l.
1. de Heer van Asten
2. kn Flips van Asten
3. de Aa
4. Jan Willems
- groes
2 l.
1. Dirck Marcelis
2. kn Jan Dircx
3. Jacob Linders
4. de Heer van Asten
- groes
3 l.
1. Jelis van Helmont
2. kn Jelis Marcelis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Willem Rijnders
4. het gemeen Broeck
huis, hof, schop en aangelag
1
1-3. de straat
2. 't voors. huis
4. kn Jelis Celen
land/groes
3
1. de Heer van Asten
2. achter 't Sesteren
3. de straat
4. kn Jelis Celen
land
3
1. kn Flips van Heusden
2. Jacob Linders
3. Goort van Bussel
4. Marte Jansse
land
╜
1. Wouter Teunis
2. Jelis Hendrix
3. de gemeente
4. kn Flips van Heusden
groes
3
1. Jelis Willems
2. Jelis Hendrix
3. 't Broeck
4. IJsbout Hendrix
groes
2
1. de Heer van Asten
2. de bempt voors.
3-4. Jan Willems
groes
4
1. Willem Rijnders
2. een weiveld
3. kn Jelis Celen
4. de Heer van Asten
groes
2
1. Marte Jansse
2. kn Teunis Daandels
3-4. Jan Peter Slaats
land aan de voors. aangelagen van de twee huizen
1. kn Jelis Celen
2-3. de gemeente
4. ΘΘn der voors. huizen

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

l.

1 l.

Zij laten nog verkopen van Jacob Linders van Hugten, te Heusden, om daaraan
te verhalen - ƒ 8-4-14 wegens achterstaande verponding.
Ook: R 136 - 22-06-1724,
- R 156 - 13-10-1724.
Koper van onderstaande goederen wordt: Lindert Jancobs van Hugten voor ƒ 396,- huis, hof, schop, schuur en aangelag - te Heusden
1╜ l.
1. Marte Jansse
2-3. kn Flips van Heusden
4. de straat
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- land
den Busacker
3 l.
1. Hendrik Linders

2. Tijs Rijnders c.s.
3. Goort van Bussel
4. Joost Linders

Verponding: ƒ 1-04-0/jr.
Bede
- ƒ 0-15-0/jr.
- land
den Heykamp
3 l.
1. Joost Linders
2. Hendrik Linders
3. Marcelis Daandels
4. de Heer van Asten
Verponding: ƒ 1-02-0/jr.
Bede
- ƒ 0-15-0/jr.
- land
de Venacker
3 l.
1. Hendrik Linders
2. Goort van Bussel
3. kn Flips van Heusden
4. Dirck van Hugten
Verponding: ƒ 1-01-8/jr.
Bede
- ƒ 0-15-0/jr.
- land
de Varsenacker
2 l.
1. Jan van Otterdijck
2. Marte Jansse
3. Jan Peter Slaats
4. de straat
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.
- land - heyhorst geweest
2 l.
1-2. de Heer van Asten
3-4. een weiveld hierna te noemen
Verponding: ƒ 0-8-00/jr.
Bede
- ƒ 0-5-14/jr.
- groes
't Bemptje
╜ l.
1. Tijs Jansse
2. kn Flips van Heusden
3. de Heer van Asten
4. Hendrik Linders
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
- hooibeemd
de Weye
3╜ l.
1. weduwe Peter Colen
2. een weiveld hierna te noemen
3. IJsbout Hendrix
4. kn Flips van Heusden
Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
- groes
't agterste Weyvelt
3 l.
1. de Heer van Asten
2. IJsbout Hendrix
3. Jelis Hendrix
4. 't voorste Weyvelt
Verponding: ƒ 1-2-0/jr.
- groes
't voorste weyvelt
4 l.
1. 't agterste Weyvelt
2. een akker voors.
3. Dirck van Hugten
4. een weiveld
Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
- groes
't Hoyvelt
3╜ l.
1. kn Flips van Heusden

Verponding: ƒ 1-4-0/jr.

2. Dirck van Hugten
3. de Aa
4. Hendrik Linders

Zij laten nog verkopen de verlaten goederen Marcus Souve, fugitive, om daaraan
te verhalen de verschuldigde verpondingen over 1720.
Ook: R 136 - 8-7-1724.
Verkocht wordt aan Johan Draak:
- land
den Ojevaarsacker
3╜ l.
1. weduwe Willem Slaats
2. de weg
3. de straat
Koopsom: ƒ 13,-.
Verkocht wordt aan Peeter Smits:
- land
den Heyacker
2 l.
1. weduwe Willem Slaats
2-3. Jan Aarts
4. de straat
Koopsom: ƒ 5,50
Verkocht wordt aan Marte Slaats:
- een plaxke
't Hofke
4 r.
1-3. weduwe Willem Slaats
2. de straat
4. Jan Peeter Smits
Koopsom: ƒ 2,50
R 115

fol 253vo

28-07-1724

Johan Draak, secretaris, geeft in huur aan Marte Willem Slaats:
- land
aan den Diesdonck
3╜ l.
Zoals hij, verhuurder, het heden bij transport verkregen heeft.
Huurtermijn: 10 jaar.
Lasten: voor de verhuurder.
Huursom: 9 vat rogge/jr te leveren aan verhuurders huis - in het Dorp.
R 115

fol. 254

03-08-1724

Peeter Antony Fransse "oud collecteur van de conincxbede, personeele quotisatie, klijne specie, het hefboeck van hooftgelden van vermogende personen, het
hefboeck van hooftgelt van onvermogende personen, 1714 - '15" verklaart ter
instantie van de regenten van Asten - dat hij in 1714, door de regenten, ten
tijde dat Hendrik Thopoel president was, is aangesteld als collecteur over de
voors. hef- en collecteboeken en dat hij vervolgens ook al die boeken heeft
"ingevordert gehat, in dier voege, dat de gemelte hefboecken, doenmaals, soo
over onvermogende als vermogende persoonen alhier omgeslagen bijnaar aan hem
qq. sijn door de ingesetenen van Asten betaalt, dog dat evenwel geen van die
voors. publique hefboecken tot nog toe en sijn verrekent geweest, nog ten behoeve van de gemijnte van Asten vergoet".
Niettegenstaande hij, comparant, op 28 juli 1717, en verdere data ter raadkamer is gecompareert geweest om de hefboeken te verrekenen - tot nog toe is dit
nooit gedaan - omdat Hendrik Thopoel, toen president, het voors. hefboek der
onvermogende personen nooit ingebracht wilde hebben.
Thopoel heeft hem, comparant, indertijd een schriftelijke acte gegeven om hem

van zijn collecteboeken kost- en schadeloos te houden.
Deze acte berust nog onder hem, comparant.
R 183

03-08-1724

Gerit van Riet, vorster, heeft, namens Frans Cornelis van Weert en Hendrik
Aart Tielen, collecteurs der verponding etc., 1722, op 22-6-1724 de vaste
goederen van Jacob Linders van Hugten, te Heusden, alsmede die van Hendrik
Linders van Hugten, te Heusden - bij executie verkocht.
Op 11-8-1724 zal hij hiervan behoorlijk - rekening, bewijs en reliqua - doen.
R 14

fol 130ev.

10-08-1724

- Paulus van Overbeek - weduwnaar - en "erfgenaam meubilair" van Catarina
van der Meyden - en
- Maria van der Meyden - weduwe Bartel Marijne - en dochter van Gerit Jacobx
van der Meyde:
"dede seggen" dat bij een transport van een hoeve te Heusden - door Susanna weduwe Jan Dirck Hoppenbrouwer aan Leendert Joosten van Hugten en Willem Hendrik Jacobx - schepenen Asten - d.d. 19-11-1670 - waarbij blijkt dat deze
hoeve is overgedragen - o.a. belast met ƒ 300,- en 3 jaar intrest t.b.v.
Gerit Jacobx van der Meyden, hun vader en schoonvader.
De - ƒ 300,- stonden al in 1667 "op de hoeve".
De kinderen van Leendert Joosten van Hugten hebben, tot 1720, de rente betaald.
Zij willen "preferent" worden voor de overige crediteuren.
- Jan van Eyck, president, te Someren, en alzo ΘΘn der provisoren van den Armen van Someren "dede seggen" dat Leendert Joosten van Hugten, sinds
19-11-1678, schuldig is aan Joost Bruyne, gewoond hebbende te Maarhese ƒ 350,-.
Joost Bruyne heeft deze som, bij testament, vermaakt aan den Armen van Someren.
Hij verzoekt "preferent" te worden voor alle andere crediteuren.
- W.W. de Wit de jonge - voor Godefridus Colen - g. m. Mechtil de Laure, coopman, te Eyndhoven - mede voor de verdere kinderen en erfgenamen van wijlen
Andries de Laure, die een wettige zoon was wijlen Andries Adriaan de Laure,
in leven coopman, te Geldrop.
Naast de voors. Colen, wettige voogden over de kinderen van Hendrik Haubraken - en Anna de Laure, dochter van Andries de Laure de jonge.
Zij hebben een obligatie van - ƒ 300,- d.d. 2-2-1694 - schepenen Asten t.l.v. (Leendert Joost van Hugten ??).
De kosten van invordering hebben tot nu toe bedragen - ƒ 216,95.
Zij willen "preferente crediteuren" worden.
Opmerking: Deze zaak is ook voor de Raad van Brabant geweest - provisionele
uitspraak - d.d. 16-6-1723.
- IJsbrant van Enneten heeft een schepenobligatie van - ƒ 300,- d.d. 25-9-1671 - schepenen Eyndhoven - t.l.v. Lindert Joosten van Hugten
en t.b.v. Willem en Wijnant, zonen Willem van Stratum.
Hij wil "preferent" worden.
Zeer uitvoerige stukken (G.S.).
- Wilhelmus van Stralen, licentiaat in de rechten, heeft een obligatie van
ƒ 300,- α 5% - d.d. 28-2-1693 - voor schepenen - t.l.v. Joost Leenders van
Hugten en t.b.v. Juffr. .... Seberts - weduwe Adriaan van Stralen, zijn moe-

der.
Hij wil "preferent" worden.
Zeer uitvoerige stukken (G.S.).
- Peeter Guns - g.m. Odilia van der Weerden heeft namens haar een obligatie
van - ƒ 800,- α 5% - schepenen Asten - d.d. 12-11-1670 - t.l.v. Lindert
Joosten van Hugten en t.b.v. Tonis Hermen Jenties, wijlen zijn schoonvader.
Hij wil "preferent" worden voor - ƒ 920,-.
Dit v≤≤r alle schuldeisers "jonger" dan 1670.
De goederen van Leendert Joosten van Hugten zijn laatst bezeten geweest door
Joost, Hendrik en Jacob, zijn zonen.
Zeer uitvoerige stukken (G.S.).
Later worden zij "pantcrediteur" i.p.v. "preferent".
R 115

fol. 255vo

11-08-1724

Louwies Hoefnagels, verklaart, ter instantie van van het officie - dat hij twee
jongens, zijnde van gereformeerde ouders, wonende in Rotterdam, die ook in die
religie worden opgevoed, alhier in de kost heeft en dat hij, deponent, op maandag, 7 aug. 1724, is geweest t.h.v. Gabriek van Swanenberg, schoolmeester, en
tegen deze heeft gezegd: "Ik heb U in plaats van eenen gulden, als ordinaar, int
jaar voor ider kint gegeven twee gulden schoolgelt en indien ik sulcx soude
continueeren dan behoorden sij geen turf in de school te brengen".
Dat daarop Mr. Swanenberg zei: "Ik wil voor ider kint twee gulden hebben en dan
sullen sij oock nog turf brengen of ik en wilse niet leeren".
Waarop deponent verder zei: "Van ider kint maar eenen gulden te sullen geven met bijvoeging: "Meester ik versoeck dat gij mij betaalt vant geene gij mijn
van gehaalde waren schuldig sijt.".
Waarop Swanenberg, in gramme gemoede, van zijn stoel opspringende, zei: "Aanstonts de deur uit, of ik stoot U er uyt" tegelijk op den deponent avancerende
die om het slaan en stoten te ontgaan zich aanstonds buiten het huis begaf,
door Swanenberg gevolgd tot aan het hek.
Marge: 31-7-1739 - extract gemaakt t.b.v. de drost.
R 14

fol. 139ev.

12-08-1724

- Jentens van Weerden - mede namens
- Frans Royers - g.m. Catrina van der Weerden
erfgenamen van Hermen van Weerden - Lijsken Hendrik Jentens, te Leende.
(fol. 153 - wordt Jentens ook geschreven - Dientens)
Zij hebben een schepenobligatie van - ƒ 300,- α 5% - Asten - d.d. 16-2-1666 t.l.v. Dirck Flipse en Dirck Peeters.
Alzo Hendrik Linders van Hugten, ΘΘn van de erfgenamen van Dirck Peeters, zijn
goederen, te Heusden, verkocht en verlaten heeft - enz. enz.
Zij willen "preferent" worden.
Zeer uitvoerige stukken. (G.S.)
Later worden zij "pantcrediteur" i.p.v. "preferent".
- Francis Jan Kanters - mede namens zijn verdere broers en zusters "dede seggen" dat Dirck Flipse, op 8-5-1669, voor schepenen, heeft verkocht aan Jan
Canters, hun vader, een jaarrente van ƒ 15,75.
Onderpand:
- huis, hof en hofstad - in de Behelp
5 l.
- een beemd
4 l.
Bij de "executie" heeft de verkoop in massa meer opgebracht dan de afzonderlijke percelen - enz. enz.
Zij willen voor - ƒ 300,- en 3 jaar intrest (ƒ 247,25) "preferent" worden.

- Pieter de Cort, president, te Helmont - namens den Armen van Helmont - "dede
segge" dat Dirck Jan Goorts c.s. aan den Armen van Helmont hebben betaald:
- 13 vat rogge/jr - volgens schepenacte Helmont - d.d. 17-10-1614 - en laatst
betaald door Hendrik Linders, Jacob Linders, Flips Dircx en Goort van Bussel
ieder 3╝e vat/jr. - laatste betaling 1717.
Onlangs zijn van de twee eerste de onderpanden, bij executie, verkocht.
De Cort legt nog een brief over - d.d. 3-3-1614 - waarin Jr. Vincent Raak en
Jr. Johan Raak accorderen enz. enz.
Hij wil"preferent" worden.
Zeer uitvoerige stukken (G.S.).
R 162

01-09-1724

Taxatie van de onroerende goederen van Jan Frans Hoefnagels - begraven 22-6-1724.
De taxatie is gedaan o.v.v. Mattijs van de Cruys, als ΘΘn der mede-erfgenamen.
1/6e deel in
Waarde
- huis, hof en aangelag
11 l.
ƒ 66,1. Willem van Weert e.a.
2. Francis Conincx - en den Dijck
- land
den Wetert
4 l.
ƒ
6,1. kn Peeter Rijnders
2. Jan Frans Keysers
- land
den Grootenacker
7 l.
ƒ 15,1. Goort Kanters
2. Wilbert Peeters
- land
den Stockacker
1╜ l.
ƒ
3,1. 't gewezen Convent
2. Joost Jan Meuje
- land
de Loo
5 cops.
ƒ
1,1. 't gewezen Convent
2. Joost Jan Meujen
- land
Mettenacker
3 l.
ƒ
5,1. Jan Peeters van Rest
2. Jan van de Cruys
- land
den Berg
5 cops.
ƒ
2,1. Peeter Dircx
2. weduwe Peeter Roefs
- groes
den Bogt
6 l.
ƒ 16,1. weduwe Jan Peeter Kanters
2. weduwe Jan Franssen
- groes
aan den Ommelsenbos
4 l.
ƒ 25,1. Hendrik Thopoel
2. weduwe Jan van den Broeck
ƒ 139,Het huis, hof en aangelag zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten
1/6e in kap. ƒ 3-02-8
- ƒ 0-02-8/jr. aan de Kerk van Asten
1/6e in kap. ƒ 0-10-6
- de Grootenacker is belast met ƒ 0-2-8/jr
aan de Heer van Helmont
1/6e in kap. ƒ 0-10-6
ƒ 4-03-4
afgerond ƒ
4,15
ƒ 134,85
20e penning is ƒ 6-15-0.
Volgt nog een overzicht van de goederen gelegen te Someren
ƒ
5,-

R 115

fol.256vo

02-09-1724

- Aart Willem Smits - ter eenre - en
- Maria Verduyseldonck - weduwe Jan van den Broeck - geass. met Jan Vervorreldonck, schepen, te Vlierden, als gekozen momboir - ter andere zijde.
Zij maken een contract over de borgemeestersadministratie en collecte over
Asten van St. Jan 1719 - '20.
De eerste comparant is samen met, nu wijlen, Jan van den Broeck, borgemeester
van Asten.
Aart Willem Smits heeft alle collecteboeken en alle gecollecteerde gelden onder
zich gehad en daarover de directie gevoerd.
Hij zal verder alleen blijven collecteren - en zal de tweede comparante hiervan kost- en schadeloos houden.
De tweede comparante zal betalen:
- aan Marten van Dijck
ƒ 4-0-0
- aan Jan Vermeulen
ƒ 41-5-0
- aan Ansem van den Elsen
ƒ 35-0-0
- aan Francis Smits
ƒ 68-0-0
- aan Francis Antonis van Bussel ƒ 50-0-0
Zijnde de intresten die nog betaald moeten worden t.l.v. de borgemeestersrekeningen. De eerste comparant zal hiervan kost- en schadeloos gehouden worden.
R 115

fol. 258

07-09-1724

- Mr. Arnoldus Swinkels,
- Agnees - weduwe Jacob van de Cruys - en
- Maria, dr Peeter Roefs
welke verklaarden, ter voldoening van een sententie bij de Raad van Brabant d.d. 25 april 1724 - t.b.v. Francis van de Loverbosch en Hendrik Thopoel, als
impetranten van mandement - d.d. ..... en t.b.v. Jan Doense en Peeter Hendrix,
oud borgemeesters, 1714 - '15.
Mitsgaders "interveniδrende" voor:
- Maria, dr Peeter Roefs,
- Agnees - weduwe Jacob van de Cruys - en
- Michiel van de Cruys - gedaagden - samen met:
- Arnoldus Swinkels - ook gedaagde.
"sig met de nulle vercoopinge van vijf parceelen van landerijen, gelegen tot
Ommel ende de schoven van dien, in 1718, public binnen Asten door Jan Doensen
en Peeter Hendrix geschiet tegens den voors. Francis van de Loverbosch en Hend.
Thopoel, impetranten, niet te behelpen maar ter contrarie die int reguard van
de voors. imprtranten te laten varen ende de impetranten met de voors. goederen
als haar eygen te laten geworden ende vervolgens de cessie ende transporte der
gemelte vijf parceelen van landerijen in de acte van veste voor schepenen van
Asten, op den 23 may 1718, door den voorn. Jan Doensen en Peeter Hendrix, als
vercooperen en aan en ten behoeve van voors. Mr. Arnoldus Swinkels, Agnees
weduwe wijlen Jacob van de Cruys en Maria dogter Peeter Roefs gepasseert onder
andere goederen mede gestelt ende aangevest (voor soo verre specialijck ende
eygentlijck de voorn. vijf parceelen van landerijen is aangaande) te houden
voor niet gedaan, nul, van onwaarde, vernietigt en als niet gepasseert alle in
conformitijt van den inhoude van de vermelte sententie van Ed. Rade van Brabant, latende egter de veste en transporte van de 23 may 1718 vermelt. Concerveerende die huysinge ende de verdere erffelijcke vercogte parceelen buyten en
gesepareert van die voors. vijf parceelen van landerijen in haar vorige wesen
cragt et in statu quo, als sijnde dien aangaande niet gecontesteert, nogte
daarover in die voors. sententie gedecideert, gelijck de voors. comparanten de
vermelte vijf parceelen van landerijen bij den eersten impetrant in de maant
xber 1716 gecogt en op hem gevest, in pacifica posessone verscheyden jaren her-

waarts hebben gebruyckt ende beseten gehat gelijck sij voors.impetranten deselve tegenwoordig nog sonder eenig turbatie en emeschement sijn cultiverende,
pleno jure genietende ende possideerende als meede dat in de bovengemelte acte
der veste en transporte van de vercogte huysinge en erffelijcke goederen voor
schepenen van Asten, op dito 23 may 1718, door den voors. Jan Doensen cum suo
gedaan onder andere wel duydelijck is geconditioneert dat alle de voorn. huysingen en erffelijcke goederen door dito Jan Doensen cum suo wierden gecedeert,
getransporteert ende erffelijck overgegeven los ende vrij uytgenomen eenen
gulden vijf stuyver geestelijcken pagt uyt den Rijtacker te vergelden mitsgrs
slants en dorpslasten, met gelofte van guarandschap onder verbant van persoon
en goederen hebbende en verkrijgende ende dat oversulcx uyt cragte van het
voors. generaal verbant van persoon en goederen hebbende en verkrijgende (soo
hij seyde) alle de vaste en erffelijcke goederen van de voors. Jan Doense en
Peeter Hendrix, gelegen binnen Asten. Dewelcke sij, op de voors. 23 may 1718,
in eygendom waren besittende en wijders nae den voors. datum tot nu toe in
proprietate hebben beseten en geacquireert gehat en hen sedert sijn aangecomen
reelijck sijn ende blijven geaffecteert ende gehepotequeert ende dat de voors.
vercooperen ende transportanten ende voornmentlijck Jan Doensen op dito 23 may
1718 ten tijde der gemelte veste verscheyde considerable effecten ende erffelijcke goederen, gelegen binnen Asten, waren in proprietijt besittende ende
nog verscheyden sijn besittende ende dat nog sedert dien tijt aan Jan Doense
nom. uxoris vanwegens Frans Hoefnagels, zaliger, verscheyde erffelijcke goederen gelegen tot Ommel, onder Asten, ende tot Someren ende effecten sijn aangestorven ende gecussedeert gelijck alle hetselve aan de voors. impretanten ende
de naburen tot Asten genoegsaam kenbaar is sijnde gevolglijck de gemelte effecten ende erffelijcke goederen excussable, ad opus jus habentium, ad illa, gelijck ordentelijck ende naar regte wort gerequireert.
Verclarende finalijck de voors. comparanten qq.bus tot observatie naarcominge
cautie van hetgeene voors. tot meerder versekeringe vandien dese acte ten
prothocolle van Asten te doen registreeren en des oirconde hebben beneffens ons
dese prothocollaire minute ondertijckent.
Actum binnen Asten op den sevende september 1724.
Coram: Michiel van de Cruys en Jan Verberne, schepenen.
R 93

fol. 37

09-09-1724

Jan Jansse Vriens heeft bij belening (10 jaar) overgedragen aan Heylke Peeter
Driessen:
- groesbeemd
de Haseldonck
7 cops.
1. Willem Loomans
2. kn Gerit Aarts
3. de Aa
4. Antony Voermans
Beleensom: ƒ 100,R 115

fol 260

11-09-1724

- Wouter Hoefnagels, vaderlijk grootvader en beδdigd momboir van Jan, zoon
Jan Antonis Verrijt - en Jenneke Wouter Hoefnagels,
- Peeter Jan Aarts - g.g.m. Maria Verrijt - namens zijn minderj. kinderen,
- Francis Verrijt,
- Andries Verrijt,
- Jenneke Verrijt.
Kinderen en erven van Antonis Verrijt - en Catalijn Slaats.
Zij delen de nagelaten goederen.
Staat te weten:
Dat Andries, Francis en Jenneke Verrijt hun huwelijksuitzet nog niet hebben

ontvangen, in tegenstelling tot de twee eerste comparanten.
Daarom zullen zij v≤≤r-uit ontvangen:
- de koopgelden van de verkochte roerende goederen , verkocht - d.d.....,
- het huis, hof, schop, schuur en aangelag - in het Dorp - het ouderlijk huis,
- ƒ 100,- t.l.v. Aart Willem den Smit,
- zij zullen moeten uitkeren aan de boedel - ƒ 3,-,
- en gehouden zijn alle lasten en renten hieruit gaande te blijven betalen,
- ook zullen zij aan Jenneke Verrijt moeten geven een zodanige woning als anderszins - alles blijkende uit het tetament van hun moeder - d.d. ...... schepenen, alhier.
1e (blinde) lot: Andries Verrijt
- 1/3e del van
den Heesacker
6 l.
1. Wouter Hoefnagels
2. kn Jan van Gijsenroy
3. Tijs Dircx
4. de weg
- de helft van een hooi- en weiveld - int Root
samen 6 l.
1. Goort Martens
2. Hendrik Jan Hoefnagels
3. Aart Tielen
4. Jan Loomans
- land
tussen de Weeg
3 cops.
1. Hendrik Hoefnagels
2. Martinus Janssen
3-4. de weg
Belast met: 1/3e deel van 2 vat rogge/jr. aan de rentmeester der
Geestelijke goederen - uit dit akkertje.
- ƒ 100,- t.l.v. Peeter Peeter Slaats,
- ƒ 25,- t.l.v. Wilbert Hendrix, te Vlierden - in een meerdere rente.
- ƒ 37,50 t.l.v. Aart Hendrik Tielen - in een meerdere rente.
- ƒ 25,- t.l.v. Frans Goorts - in een meerdere rente.
- ƒ 12,80 t.l.v. Peeter Jan Aarts.
2e (blinde)lot: Jenneke Verrijt
- 1/3e deel van
den Heesacker
6 l.
1. Wouter Hoefnagels
2. kn Jan van Gijsenroy
3. Tijs Dircx
4. de weg
- de helft van een hooi- en weiveld - int Root
geheel 6 l.
1. Goort Martens
2. Hendrik Jan Hoefnagels
3. Aart Tielen
4. Jan Loomans
- ƒ 100,- t.l.v. Peeter Peeter Slaats - in een meerdere rente.
- ƒ 25,- t.l.v. Wilbert Hendrix, te Vlierden - in een meerdere rente.
- ƒ 37,50 t.l.v. Aart Hendrik Tielen - in een meerdere rente.
- ƒ 25,t.l.v. Frans Goorts - in een meerdere rente.
- ƒ 12,80 t.l.v. Peeter Jan Aarts
3e (blinde) lot: Francis
- 1/3e deel van
den Heesacker
1. Wouter Hoefnagels
2. kn Jan van Gijsenroy
3. Mattijs Dircx
4. de weg

- de helft van
-

het Busvelt
2╜ l.
1. Jan Doense
2. Jan Aarts
de helft van twee groesvelden - aan den Dijck
6╜ l.
1. Goort Martens
2. de mistweg
ƒ 100,- t.l.v. Peeter Peeter Slaats - in een meerdere rente.
ƒ 25,- t.l.v. Wilbert Hendrix, te Vlierden - in een meerdere rente.
ƒ 37,50 t.l.v. Aart Hendrik Tielen - in een meerdere rente.
ƒ 25,t.l.v. Frans Goorts - in een meerdere rente.
ƒ 2,80 t.l.v. Peeter Jan Aarts

4e (blinde) lot: Jan Jan Antonis Verrijt
- land
het Ven
1 l.
1. Martinus Janssen
2. kn Gerit Aarts
3. kn Teunis Loomans
4. Willem Loomans
- land
de voorste Pas
1 l.
1. kn van der Linden
2. Jan Bruystens
3. Willem Loomans
4. de weg
- land
den Meulenacker
1 l.
1. Peeter Coopmans
2. weduwe Frans Huybers
3-4. de Meuleweg
- de helft van een groesveld - het Busvelt
geheel 2╜ l.
1. Jan Doense
2. Jan Aarts
3. de Loop
4. kn Aart Aarts
- de helft van twee groesvelden - aan den Dijck
6╜ l.
1. Goort Martens
2. de mistweg
3. Jan Loomans
4. den Dijck
- ƒ 100,- t.l.v. Peeter Peeter Slaats - in een meerdere rente.
- ƒ 25,- t.l.v. Wilbert Hendrix, te Vlierden - in een meerdere rente.
- ƒ 37,50 t.l.v. Aart Hendrik Tielen.
- ƒ 25,- t.l.v. Frans Goorts.
- ƒ
2,80 t.l.v. Peeter Jan Aarts.
5e (blinde) lot: Peeter Jan Aarts
- land
den agterste Pas
1 l.
1. Jan van Hoof
2. Willem Hendrix
3-4. de wegen
- land
't Nootje
7 cops.
1. Claas Verhees
2. Jan van Dijck
3-4. de wegen
- groes
tot Ostappen
2╜ l.
1. Wilbert Jan Claassen
3. Peeter Driessen
- groes
't voorste Velt - aan Kruyskensweg
1. Jan Loomans

2╜ l.

2. Hendrik Hoefnagels
3-4. Willem Loomans
- ƒ 100,- t.l.v. Peeter Peeter Slaats - in een meerdere rente.
Peeter Jan Aarts heeft tijdens zijn huwelijk van zijn schoonouders ontvangen
- ƒ 164,- welke nu, voor zover nodig, egaal worden verdeeld.
R 93

fol 37vo

27-09-1724

Hendrick Verbeeck, te Mierlo, verkoopt aan Geertruy Ooms - weduwe Martinus van
Hoof, te Gestel, zijn 1/8e deel of ƒ 250,- van:
- een obligatie van ƒ 2000,- t.l.v. het Corpus van Asten en t.b.v. Mattheus van
Hoof - d.d. 17-3-1683.
Hendrick Verbeeck is dit 1/8e deel aangekomen bij scheiding en deling, te Eyndhoven - d.d. 1-2-1712 - van de nalatenschap van Mattheus van Hooff.
R 115

fol. 264

29-09-1724

- Michiel van de Cruys - en
- Peeter van de Vorst, schepenen,
- Jan Janssen, ondervorster,
- Joost Janssen, oud deken van de oude Schutterij,
- Hendrik Frans Hoefnagels.
Zij verklaren ter instantie van de regenten van Asten, dat zij nog goed weten,
dat, op 8 febr. 1718, 's avonds, toen de schur en het jeneverstoockhuys van
Hendrik Thopoel, met stro gedekt zijnde, afbrandde - "de wint van de noortoostseyde was en niet van de west of suyde en was comende".
Zij zijn toen aanwezig geweest bij de brand om deze te observeren en helpen
blussen "en hebben den wint accuratelijck doenmaals geobserveert".
"Dat den wint doenmaals van de noortoostseyde en dien kant was komende en wayende naar het stoockhuyske en schuur van de voors. Hendrik Thopoel en naar den
huyse van Jan Peeters van Rest ende bukehegge van advocaat Swinkel staande aan
desselfs hof gelegen agter het stoockhuyske van Hendrik Thopoel te weten naar
den suytweste en dat oversulcx met dien wint doenmaals sterck wajende die
voors. hegge van Swinckels staande naar den suytweste was naar die seyde aan
brant gegaan".
De eerste comparant voegt er nog aan toe - "dat sij doenmaals ten tijde van den
brant hadden horen seggen van Francis van de Cruys, rooms pastoor tot Asten,
en swager van Hendrik Thopoel - de volgende woorden in substantie - "Ende diergelijcke corragie ofte lustig naburen wert U bidt dat wij den wint soo houden
(te weten wajende ten tijde van dien brant van de seyde van den noortoosten)
dan is daar geen prykel vant groot huys, te weten van Hendrik Thopoel, omdat
het leyt naar den noortoosten".
Zij bevestigen hun verklaringen onder eede.
R 115

fol. 265vo

05-10-1724

Joost Leenders van Hugten, oud schepen, en nu kerkmeester, bevestigd, onder
eede, zijn verklaring, die hij, op 7-6-1723, heeft afgelegd - in de zaak tussen
Johan van Riet, aanlegger - contra - Joost soone Joost Roefs.
R 115

fol. 266

05-10-724

Hendrik Thopoel, oud president, bevestigd, onder eede, zijn verklaring, die
hij, op 16-5-1724, heeft afgelegd - in de zaak tussen Johan van Riet, aanlegger - contra - Joost soone Joost Roefs.

R 115

fol. 266

05-10-1724

Schepenen van asten verklaren, mits de ziekte en bedlegerigheid van Jan Willem
Vogels - dat deze "persisteert" bij zijn verklaring - d.d. 15-5-1724 - afgelegd
ter instantie van Jan van Riet.
R 93

fol 38vo

12-10-1724

Jan en Hendrien Cornelisse van Bussel hebben in belening gegeven aan Goort Jan
Hoefnagels en Magriet - weduwe Jan Verlensdonck:
- huiske en hof - int Dorp
1. Adriaan Jansse
2. Goort Jan Hoefnagels
3. de straat
4 ....
Beleentijd: 4 jaar
Beleensom: ƒ 40,-.
R 93

fol. 39

12-10-1724

Jan Benders van Hoof verkoopt aan Teunis Jan Peeters Verhindert:
- huis, hof en aangelag
1 l.
1. de gemeente
2. de verkoper
3. kn Dielis Celen
4. ......
- land/hei
4 l.
- de helft van 18 percelen teul- en weilanden - te Heusden.
Zoals de verkoper die heeft verkregen van de, bij evictie. verkregen goederen
van Hendrik Linders van Hugten - 27-7-1724 - fol 26ev.
Koopsom: ƒ 425,-.
R 156

19-10-1724

Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, vorster, over de, bij executie,
verkochte goederen van Hendrik Linders van Hugten, te Heusden.
Ontvangsten
Opbrengst van de geδxecuteerde goederen
(zie: R 93 - fol. 26ev. - 26-7-1724)
ƒ 382-00-00
Uitgaven
Volgen de kosten gemaakt in het executeren
o.a. "voor een lindesak tot dese reekening om
in deselve deser rekeninge en documenten
te bewaren"
ƒ 0-6-0

ƒ

rest
R 156

94-05-06

ƒ 287-14-10

19-10-1724

Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, vorster, over de, bij executie,
verkochte goederen van Jacob Linders van Hugten, te Heusden.
Ontvangsten
Opbrengst van de geδxecuteerde goederen
(zie: R 93 - fol. 26ev. - 27-7-1724)
ƒ 396-00-00
Uitgaven
Volgen de kosten gemaakt in het executeren
rest

ƒ 94-10-00
ƒ 301-10-00

R 156

19-10-1724

Rekening, bewijs en reliqua van Gerit van Riet, vorster, over de, bij executie,
verkochte goederen van Joost Linders van Hugten, te Heusden.
Ontvangsten
Opbrengst van de geδxecuteerde goederen
(zie: R 93 - fol. 26ev. - 27-7-1724)
ƒ 506-12-00
Uitgaven
Volgen de kosten gemaakt in het executeren
rest
R 115

fol. 266vo

ƒ 93-03-00
ƒ 413-09-00

03-11-1724

Willem de With junior, deurwaarder, neemt uit kracht van een executoriaal d.d. 9-11-1723 - Raad van Brabant - op een vrijwillige condemnatie - d.d.
29-9-1723 - Raad van Brabant - t.b.v. Gijsbert Karman, impetrant van executie,
als rentmeester van de Prince van Sulcbag - g.m. Princes Henrita de Latoir
'd Auvergne, Markieze van Bergen op den Soom etc. en t.l.v.:
- Hendrik Kiviets,
- Frans Hoefnagels - en
- Hendrik Frans Hoefnagels in arrest de onroerende goederen die Hendrik Frans Hoefnagels bezit te Asten.
R 14
fol. 166
06-11-1724
- Willemyn Henssen, jonge dochter, te Deurne, aanlegger - contra - Martinus Jan
Paulus, gedaagde.
R 115

fol 267

15-11-1724

Schepenen van Asten verklaren - dat de huizen en landerijen "van welcke Haar
Ho. mo. bij resolutie van den ...... ter occasie dat de selve desert en ongecultiveert waren blijven leggen mitsgaders afgebroken of weggeraakt ons de
verpondinge en bede gelieven te remitteeren".
Deze huizen liggen nog steeds onopgebouwd en desert als destijds bij het verlenen van de voormelde resolutie.
R 115

fol. 268vo

01-12-724

Magriet - weduwe Jan Paulus Cremers, geass. met Jan, haar zoon, geeft in huur
aan Petronella en Wilhelmina Vermeer:
- huis, schuur en hof - aant Mercktvelt - int Dorp.
1. Francis Saris
2. de Poel
3-4. de straten
Huurtermijn: 10 jaar.
Alle lasten: Verhuurster.
Huursom: ƒ 28,-/jaar.
R 115

fol. 269vo

11-12-1724

Michiel Willems - weduwnaar Peternel Jansse, maakt t.b.v. zijn vier minderj.
kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Catalijn Peeter Meulendijcx.
Onroerende goederen
- huis en hof - ontrent 't Dorp
╜ l.

1. de pad
2. Jan Janssen Bruystens
Roerende goederen
- een halve bedkoets, een veren bed met toebehoren,
- een eiken kast en een kist, vier stoelen,
- twee ketels, een "struyfpan" , vier tinnen lepels.
R 93

fol. 40

22-12-1724

Lens Peeters en Marcelis Dircx van Hugten verkopen aan Dries Peeters, hun 2/3e
deel in:
- huis, schop en aangelag - in de Wolfsberg
geheel 1 cops.
1. Tomas Hoefnagels
2. kn Jelis van Weert
3. de straat
- land
de Witte
1╜ l.
1. kn Dries Tomas
2. kn Jelis van Weert
3. kn Jan van Helmont
4. de straat
- land
den Buckumsman
7 cops.
1-3. kn Jelis van Weert
2. kn Gerit Aarts
4. kn Jan van Hugten
- land
den IJserman
2 l.
1. weduwe Lamert Fransse
2. kn Flips Tomas
3. Jan Lintermans
4. de straat
- land
't Breekxke
2╜ l.
1. Tijs Dircx
2-3. kn Flips Fransse c.s.
4. de straat
- land/groes
den Berg
1╜ l.
1-3. Jacob Bosbremer
2. de mistweg
4. kn Jelis van Weert
- groes
4╜ l.
1. weduwe Lamert Franssen
2. kn Teunis Franssen c.s.
3. Frans van Weert
4. kn Jan van Helmont
- groes
int Linder
╜ l.
1-3. weduwe Lamert Franssen
2. Goort Jan Hoefnagels
4. Rijnier van Geldrop
Alles zoals de eerste verkoper het bij erfenis van zijn ouders heeft verkregen
en de tweede verkoper van zijn schoonouders.
Belast met: ƒ 8,-/jr. geestelijke pacht, te 's Bosch.
- ƒ 3,-/jr.
"
" , te 's Bosch - in een meerdere rente.
- 3 vat rogge/jr. aan Juffr. Lovens.
- ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 10,Lasten : ƒ 239,06╝
R 115
fol. 270
22-12-1724
Lens Peeters - wonende t.h.v. Dries Peeters, aan de Wolfsberg, testeert.

- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Zijn erfgenamen worden:
- Dries Peeters - en Jenneke Gerits, zijn vrouw - dit omdat zij hem, testa
teur, tot nu toe hebben onderhouden en dit ook in zijn verdere dagen zullen
doen.
R 115

fol. 271

22-12-1724

Dries Peeters - en Jenneke Gerits, zijn vrouw, nemen aan, om Lens Peeters gedurende zijn verdere leven te verzorgen en hem na zijn dood - "naar sijnen
staat te sullen begraven".
R 162

27-12-1724

Taxatie van de onroerende goederen van Arnoldus Conincx - begraven - 3-12-1724.
De taxatie is gedaan o.v.v. Francis Conincx, zijn broeder.
Waarde:
- een klein huiske en hof
12 r.
ƒ 50,1. weduwe Jacob van de Cruys
2. de straat
- land
2╜ l.
hihil
1. Jan van de Cruys
2. Hendrik Thopoel
- land
7 cops.
ƒ 70,1-3-4. 't gewezen Convent
- groes
4╜ l.
ƒ 80,1. 't gewezen Convent
2. Francis Conincx
- groes
2╜ l.
ƒ 45,1. Cornelis Manders
2. Jan van Rest de jonge
ƒ 245,De goederen zijn belast met:
- ƒ 0-15-0/jr. geestelijke pacht - in kapitaal
ƒ 18-15-0
- ƒ 200,- aan weduwe Hendrik Vervorreldonck
in kapitaal
ƒ 200-00-0
ƒ
218,75
ƒ 26,25
20e penning is ƒ 1-6-4.
R 115

fol 271vo

30-12-1724

Mattijs Timmermans - weduwnaar Hendrien Franssen van Weert - maakt t.b.v. zijn
minderjarige kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Catolijn Aarts.
Onroerende goederen
- his, hof en aangelag - int Dorp
1. Jan Willems Verbeeck
2-3-4. de straat
- land
3╜ l.
1. Peeter Smits
2. Hendrik Jan Hoefnagels
3. de straat
4. Joost van Bussel
- land
2 l.
1. Goort Jan Hoefnagels
2. Teunis Peeters

3. de straat
4. weduwe Tonis Coolen
- land

- land

- land

- groes

- groes

- groes

-

1 l.
1. Jacob Joosten van Hugten
2. Paulus Tomas Hoefnagels
3-4. de straat
3 l.
1. Jan Aalbers
2. Willem Aarts
3-4. de straat
2 l.
1. Dirck Flips Timmermans
2. Paulus van de Loo
3-4. Willem Aarts
3 l.
1. Jan Driessen
2. een volgend stuk
3. Goort Jan Hoefnagels
4. Willem Aarts
1╜ l.
1. een vorig veld
2. de mistweg
3. Goort Jan Hoefnagels
4. Willem Aarts
3 l.
1. Jan Aarts
2-3-4. de straat

Roerende goederen
drie koeien,
een hoge en een lage kar, paardgetuig,
twee bedden met toebehoren, vijf paar slaaplakens,
diverse ketels,
vuurgerei,
enig tin en aardewerk,
twee kisten, een kastje, een tafel, zes stoelen,
enig landbouwgereedschap
vrouwenkleren.

R 162

30-12-1724

Taxatie van de onroerende goederen van Arnoldus Janssen van den Wildenberg overleden, 4-12-1724, te Oudenaarde.
De taxatie is gedaan o.v.v. Willem van Weert - g.m. Hendrina Aart Klemans,
welke eerder gehuwd is geweest met Jan Janse van den Wildenberg - en waaruit
Arnoldus geboren is.
De helft van:
Waarde:
- huis, hof, aangelag en land - int Dorp
2 l.
ƒ 105,1. kn Jan Michiel Coolen
2. kn Willem Graats
- groes
int Root
4 l.
ƒ 60,1. kn Aart Tielen
2. Willem Loomans
- land
in de Wolfsberg
1╜ l.
ƒ
6,1. kn Daniel Janssen
2. Jan Lintermans
- een huisplaats - te Ommel
╜ l.
nihil

- groes/land

20e penning is ƒ 9-1-0.

1. Johan Draak
2. Goort Kanters
te Ommel
1. Frans van Rut
2. kn Frans Hoefnagels

3 l.

ƒ

10,-

ƒ 181,-

R 14

fol. 170

15-01-1725

- Goortje Goorts - als moeder van Daandel Francis Verrijt, aanlegger - contra Francis Verrijt, gedaagde.
R 14

fol. 177

29-01-1725

1/4

- Johannes Overhof, aanlegger, namens deze Idelet, procureur - contra - Willem
van Weert - g.m. Hendrina Clemans, gedaagde, namens deze Donker, procureur.
fol. 321 - 1-7-1726 - zij mogen "pro deo" verder procederen - dit ingevolge
de rekesten - 25-2-1726 - van aanlegger - en
25-3-1726 - van gedaagde.
R 33 - 52
25-02-1726
2/4
Johannes Overhoff dient een verzoek in om pro deo verder te mogen procederen.
Hij is onvermogend geworden omdat hij zijn vaste goederen heeft moeten verkopen vanwege de collecte der verponding.
05-03-1725
3/4
Johannes Overhoff, aanlegger,
- contra
Willem van Weert - g.m. Hendrina Clemans, gedaagde.
o.a.
1. Aanlegger was in 1707, wanneer het leger van de Ho. Mo. Staten Generaal en
van de Geallieerden in Vlaanderen was "gekampeert" - omtrent twee uur van
Kortrijk.
2. Dat aanlegger, in de tent van Hendrina Clemans, toen de vrouw van Jan Janssen van den Wildenbergh, aan haar - ƒ 200,- (120 patacons in een zak) aan
haar in bewaring heeft gegeven.
20. Zij, of haar gewezen man en ook haar tegenwoordige man heeft deze - ƒ 200,nooit teruggegeven. Hoewel dit herhaaldelijk is beloofd.
Reden om in "recht" te gaan.
19-03-1725
4/4
Gedaagde "slaat" den gehelen inhoud af.
R 93

fol. 42vo

01-02-1725

Fyke Joost Vrijnse - weduwe Jan Joosten is schuldig aan Francis van de Loverbosch - ƒ 50,- α 4%.
R 93

fol 43

01-02-1725

Fyke Joost Vrijnse - weduwe Jan Joosten is schuldig aan Antoniske - weduwe Jan
Fransse van de Loverbosch - ƒ 100,- α 4%.
R 115

fol. 273vo

03-02-1725

Bartel Kerkels - weduwnaar Magriet Hendrix, maakt t.b..v. zijn zoon, Hendrik
Kerkels - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Geertruy Peeters.
Roerende goederen
- een veren bed met toebehoren,
- twee eiken kisten, een "brootschaap", vijf stoelen,
- diverse bakken en troggen,
- diverse ketels, potten en pannen,

- enig tin,
- "ettelijcke eerde schotelen dog van geen werdij",
- enige vrouwenkleren.
R 107b.

fol. 79vo

07-02-725

Willem van Weert - g.m. Hendrina Aart Clemans - weduwe Jan Jansse van den Wildenberg.
Zij verkopen aan Petronella Peeters van den Herckstap, te Vlierden - al hun
"have erffelijcke goederen" te Asten - t.w.:
- land
in de Wolsberg
1╜ l.
1. kn Daniel Jansse
2. Jan Lintermans
3. Andries Tomas
4. de straat
- groes
3╜ l.
1. Willem Loomans
2. kn Aart Tielen
3. de Aa
4. kn Michiel Colen
- huis, hof, aangelag en land - in het Dorp
2 l.
1. kn Jan Michiel Colen e.a.
2. kn Mr. Gerard Graats en Francis Doensen
3-4. de straten
- een hofstad - te Ommel
1. Goort Kanters
2. Frans van Rut
3. de straat
4. de weg
- land/groes
te Ommel
3╜ l.
1. Frans Hoefnagels
2. Frans van Rut
3. de straat
4. Jan van de Loverbosch
Belast met: 3 gl. 15 st./jr. aan rentmeester des Tombes - uit het laatste perceel.
Koopsom: ƒ 406-05-00
Lasten : ƒ 93-15-00
ƒ 500-00-00
Schepenen Helmont.
R 115

fol. 275

07-02-1725

Jan van de Cruys - weduwnaar Lysbet Gerits - maakt t.b.v. zijn twee minderj.
kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Maria Franssen.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag
5 l.
1. Marcelis Peeters
2. advocaat Swinkels
- groes/land
4 l.
1-2. Hendrik Kanters
- groes
1╜ l.
1. erven Arnoldus Conincx
2. het Broeck
- groes/land
7 l.
1. erven Frans Hoefnagels

2. de weg
- land

3 l.
1. adv. Swinkels
2. Marcelis Peeters

Roerende goederen
- een eiken beddekoets, een veren bed met toebehoren, een kinderbed, vijf paar
slaaplakens,, enig linnengoed,
- twee "osluynen" ??
- acht tinnen schotels en vijf tinnen borden, nog enig tinwerk,
- diverse ketels, potten en pannen,
- een eiken kast, zes stoelen, twee eiken kisten,
- een spinnewiel,
- de helft van een ploeg - samen met Joost IJsbouts,
- een slagkar.
R 16

10-02-1725

Marten Cornelis van Berensteyn, Heer van Maurik, verpacht zijn "groove en smalle thienden" te Asten en Liessel gelegen.
Pachter: Francis van de Loverbosch.
Pachttermijn: 8 jaar.
Pachtsom: 115 zak rogge/jr. Bosse maat, te leveren te Helmont of Eynthoven volgens de "pegge" van Lichtmis.
De "Braselsche thienden" zijn belast met 9 vat rogge/jr. aan rentmeester des
Tombe.
Borg: Jan Lomans.
's Bosch - Florentius van Woerkom, notaris.
R 14

fol. 178

20-02-1725

1/2

- Mr. Arnoldus Swinkels, aanlegger - contra - Peeter Aalbers en Jan Meuwisse g.m. Maria, dr. Aalbert Peeters, als erfgenamen van Aalbert.
R 33 - 52
30-04-1725
2/2
Mr Arnoldus Swinckels, aanlegger.
- contra
Peter Alberts en Jan Meeussen - g.m. Maria, dr. wijlen Albert Peters - als erven van Albert Peters.
o.a.
6. Albert Peters is, sinds 12-4-1702, in de vorm van een obligatie - ƒ 500,α 5% aan aanlegger schuldig.
16. De erfgenamen hebben, na het overlijden van Albert Peters, de betaling van
de intrest overgenomen.
Sinds 1723 is er echter niet meer betaald.
De achterstand is - ƒ 53,50 totaal.
R 162

20-02-1725

Taxatie van de roerende goederen vn Elisabet Peeters - begraven - 17-2-1725.
De taxatie is gedaan o.v.v. Wilbert Peeter van Lijssel, als vader van Petronella, zijn dochter - verwekt bij Mary Peeters, zijn overleden vrouw en alzo
"een der naaste vrinden".
2/3e deel van
Waarde
- huis, hof en aangelag
9 l.
ƒ 105,1. erven Jacob Aarts
2. weduwe Willem Hendriks
- land
1╜ l.
nihil

1. de weg
2. Antonis Jelis
- land

2╜ l.

nihil

3 l.

ƒ

1. Cornelis Manders
2. de "gemeyne" berg
- groes
1. 't gemeene land
2. 't gemeen broek
De goederen zijn voor het geheel belast met:
- aan den Armen van Asten - 2/3e van ƒ 100,- aan de Kerk van Asten
- 2/3e van ƒ 0-5-0/jr.
in kapitaal
- aan het Huis van Asten - 2/3e van ƒ 0-2-8/jr.
in kapitaal
20e penning is ƒ 2-7-2.
R 115

fol. 276

15,-

ƒ 120,ƒ 66-13-00
ƒ

4-03-04

ƒ 2-01-10
ƒ 72-17-14 afgerond ƒ
ƒ

72,90
47,10

27-02-1725

Compareerde voor Jan van Helmont en Peeter van de Vorst, schepenen deze heerljkheyt Asten en Ommel - Jan Jacquet, inwoonder tot Budel, baronnye van Cranendonck, alhier, ter instantie van Johannes Overhof, inwoonder, alhier, gerigtelijck gearresteert sijnde omme der getuygenisse te geven heeft onder selemneele
eede afgelegt verclaart waar ende waaragtig te wesen en aan hem deponent nog
seer wel kennelijck te sijn - dat hij dep.t in den jare 1707, als wanneer het
Hollants leger stont gecampeert, ontrent twee uren van Kortrijck, in selve leger doentertijd verscheyde malen van den voors. Johannes Overhof te hebben gecogt jenever en als doen, sonder den presisen dag onthouden te hebben voor den
selve voors. gecogte jenever aan den selven Jan Overhof te hebben betaalt en
getelt in de tente van Hendrien Clemans, doentertijt vrouwe van Jan Jansse van
den Wildenberg, de somme van tweehondert gld., of ontrent de taggentig pattacons, die hij deponent verclaart gesien te hebben dat de voors. Johannes Overhof alsdoen (sijnde ontrent savonts als het taptoe al was geslagen) in eenen
sack dede waarinne nog meer gelt naar uyterlijcken schijn in toonden te sijn,
als den voors. ingeleyde somme van ontrent taggentig pattacons. En naar dat de
voors. somme door den voors. Johannes Overhof daarinne waren gedaan en den
voors. sak toe gebonden of gedaan sijnde, gesien te hebben dat den selven Jan
Overhof dien sak met gelt overhandigde aan de voors. Hendrina Clemans om die te
bewaren. Die den selve aannam om te bewaren en aanstonts in een kistje leyde,
welk kistje zij toesloot met een sleutel staande vast aant midden van haar
tentpaal vast.
Verclarende, hij, comparant, verders dat des sanderen daags vroeg den voors.
Johannes Overhof met den voors. Jan Janssen van den Wildenberg naar Kortrijck
waren gereden. En als die vertrocken waren dien dag des voordemiddags de voors.
Hendrien Clemans, huysvrouwe van den voors. Jan Jansse van den Wildenberg,
seyde ende seggende: "Og Jan Tijsse (denoterende daarmede den voors. Johannes Overhof) sijn gelt is weg en het is uyt mijn kistje gestolen en sijn gelt
is weg en het is uyt mijn tent gestolen" en die en diergelijcke woorden sonder
op een woort bevangen te willen sijn.
Eyndigende hiermede sijne verclaringe enz. enz.
Na "prelecture" bevestigd hij deze onder eede.

R 115

fol. 277vo

03-03-1725

Catalijn van den Wildenberg - weduwe Antony Peeter Maas, te Someren, verklaart
ter instantie van Jan Overhof - dat het waar is dat, nu omtrent twee maanden
geleden, Hendrina Clemans, de vrouw van Willem van Weert, tegen haar klaagde
over "het afsterven" van haar zoon en tegelijk zeggende, zij Hendrien: "Nu
word ik oock aangesprooken van Jan Jan Tijsse over dat gelt".
Waarop zij, deponente, vroeg aan Hendrien Clemans of haar broeder, Aalbert
Janse van den Wildenberg "daar oock met dat gelt beschuldigt connen worden".
Waarop Hendrien zei: Neen, die weet daar niet van".
Zij bevestigd haar verklaring onder eede.
R 93

fol 43vo

06-03-1725

- Jan van de Cruys, vader en voogd van twee minderj. kinderen uit zijn huwelijk
met Elisabet Gerit Claasen.
- Michiel van de Cruys, president, als vaderljke bloedoom,
- Gerit Claassen, als moederlijke grootvader.
Zij belenen aan Johannes van der Linden:
- een korenpacht van 13╜ vat rogge - bij uitkoop van zijn "halve zusters en
broeders" verkregen en staande t.l.v. Peeter Rijnder Colen.
Beleentijd: 3 jaar.
Beleensom: ƒ 200,-.
R 33 - 52

09-03-1725

T.v.v. Gerit Hanewinkel, president, Deurne, namens Pero de Cassamajor, drost,
te Deurne, te verhoren Andries Antony Verrijt, 36 jaar, wonende en "gequetst
liggende" te Asten.
Door fragmentering slechts deels leesbaar.
2. Of hij, deponent, op dinsdag 6 maart l.l. tegen den avond is geweest te
Mijl, t.h.v. Jacob van der Steen en daarna t.h.v. diens moeder, de weduwe
Lijn Bartels en of hij daar ook niet heeft gezien o.m. Gerit Nojen en Adriaan Lamberts, beiden uit Deursen ?
3. Of hij niet gezien heeft dat Gerit Nojen en Adriaan Lamberts "verschil en
woorden" hebben gehad en waaruit dit bestond ?
4. Of hij, deponent, toen niet met Gerit Nojen uit Mijl naar de Moosdijck is
gegaan. En of Ariaen Lamberts met Jan Dirck Hensen niet mee is gegaan, of
kort achter hen is gevolgd.
Of hij, deponent, tussen Mijl en de Moosdijck niet gezien heeft dat Ariaan
Lamberts een bedelaarster aansprak en haar "kurf" afnam of wilde visiteren.
Dat Gerit Nojen toen tegen Adriaan zei: "Laat de vrouw gaan, gij seyt een
brootgeus en gij leeft oock van den Armen of het Gegeef en gij soeckt nu
vrouw en kindt oock te dwingen om Geus te worden".
En of Adriaan daarop niet zei: "En gij leeft oock vanden Armen, sowel als
ik".
5. Of hij toen niet heeft gezien dat Gerit Nojen met "een stock of hout"
Adriaan Lamberts heeft geslagen ?
6. Of Gerit Nojen niet
aan hem kort daarop
"stavast" en meteen
aarden neerviel" en
is geworden ?
Dat Ariaan en Gerit

kort daarop is weggegaan van Adriaan Lamberts. Of Adriniet is gevolgd met een "snaphaan" en geroepen heeft
op Gerit Nojen heeft geschoten, dat deze "gequest ter
of hij, deponent, door dien "schoot" ook niet gekwetst
"hantgemeen" sijn geworden, waarbij Gerit op de grond

lag en Ariaan boven hem stond met een mes in zijn hand en daarmee Gerit in
zijn gezicht heeft "gesneden".
Deponent is op die datum en tijd bij de weduwe Lijn Bartels geweest, waar binnen kwamen Jan Hense, alias Jan Putjens, Gerit Nojen, en Ariaan Lamberts, allen
uit Deurse.
Ariaan had een "snaphaan" bij zich, met enige kogels in de loop.
Ze zijn samen op weg gegaan naar de Moosdijck.
Gekomen zijnde omtrent het huis van de pastoor van Mijl en "aldaar voorbij een
heyligen huyske gegaan sijnde" zei Gerit Nojen: "Als ik in een Geusekerck ben
dan doen ik oock als de Geusen" en wat verder gegaan zijnde, doch nog op "Meylse gront" bij het huis van Frans Doense kwam hun een arme vrouw tegemoet. Ariaan Lamberts hield haar staande en vroeg waar zij vandaan kwam.
Zij antwoordde: "Dat sij daar van die huyse quame". Waarop hij, Adriaan, haar
vroeg: "Waar dat haar mans waren; en soo gij mijn dat niet segt, soo stoot ik
U overhoop".
Gerit Nojen heeft daarop aan Ariaan gevraagd wat hij daarmee te doen had.
Een andere vrouw, daar "pluckum" wassende, zei: "Die vrouw ken ik wel, haar man
is doot".
En dat Gerit Nojen dan nog zei: "Dat gij het mijn vraagde, ik soude U ook soo
bescheyden als die vrouwen ook doen".
Verder gaande kregen Gerit en Ariaan "krakeelagtige woorden" zonder deze precies onthouden te hebben, waarbij Ariaan zei: "Gerit, hout Uwen mont toe, of ik
schiet U allebij overhoop" en tegelijk zijn "snaphaan" schietensgewijs aan zijn
hoofd zettende.
Ariaan bleef voortdurend dreigen dat hij wilde schieten op Gerit, die daarop
nog heeft gezegd: "Dat kunde wel doen, of ik agt dagen eerder doot ben of niet.
Sie daar".
Even verderop zijn zij uit elkaar gegaan, waarna Ariaan, met zijn snaphaan en
een "grommend gemoet" weer is komen lopen, zeggende: "Gerit, swijgt stil of
ik schiet U overhoop".
Waarop Gerit antwoordde: "Ik agt U soveel als een hontshont" enz. enz.
Daarna heb ik, deponent, een "schoot" horen gaan en bemerkt dat Gerit met een
kogel dwars door zijn rechterbeen was geschoten en dat ook in zijn linkerbeen
een kogel was geschoten.
Ik ben ongeveer 10 α 12 meter weggelopen en omziende zag ik dat ze beiden, in
handgemeen, op de grond lagen, dat Ariaan, opstaande, een "blanck mes" in zijn
hand had.
Deponent en Jan Henskens hebben ze beiden gescheiden.
Vermits hij, deponent, aan zijn hand gekwetst was is hij gegaan naar "de huysen, genaamt de Neerkant".
Verder heeft hij geen "kennis".
R 162

31-03-1725

Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Laureijnsse Hicxpors - overleden - 15-3-1725, te Deurne.
Waarde:
- hooiland
ontrent 't Voort - de helft van een half sille ƒ 2,50
R 162

07-04-1725

Taxatie van de onroerende goederen van Luytjen Joosten - begraven - 24-2-1725.
Jan van Rest is ΘΘn van de naaste vrienden van de overledene.
de helft van
Waarde:
- een huiske of schaapskooi en land/groes
3 l.
ƒ 12,1. Hendrik Kanters

2. Jan van Rest de jonge
- land

2 l.
1. Hendrik Kanters
2. Jan van Rest de jonge

- groes

2 l.
1. kn Dirck Peeters
2. de Heer Verstralen

20e penning is ƒ 1-1-0.
R 162

ƒ

4,-

ƒ

5,-

ƒ 21.-

05-05-1725

Taxatie van de onroerende goederen van Aart Slaats - begraven - 15-4-1724, te
Vlierden.
Jan Dircx van Hugten is mede-erfgenaam van de overledene.
Waarde:
- hooibeemd
de gemeyne bemd
5 l.
ƒ 4,1. kn Marcelis Slaats
2. Reynder Jansse - waarvan de overledene
het derde jaar heeft mogen gebruiken.
- hooibeemd
de gemeyne bemd
2 l.
ƒ 2,1. Gevert van Doorne
2. weduwe Gerit van der Renne - ook hiervan heeft hij het derde jaar mogen gebruiken.
- hooibeemdje
aan Ostappen
1 l.
ƒ 2,1-2. Peeter Driessen - ook voor het
derde jaar mogen gebruiken
ƒ 8,20e penning is ƒ 0-8-0.
R 115

fol. 278vo

07-05-1725

Willem de With junior, deurwaarder, neemt, uit kracht van een executoriaal van
de Raad van Brabant - op een acte van taxatie - d.d. 5-9-1724 - t.b.v. Jan van
Riet, in arrest.
- huis, hof en aangelag - aant Mercktvelt
1. Jan Verhosen
2. Willem Jan Aarts
3. Jan Smits
4. 't Mercktvelt
Dit t.l.v. Joost soone Joost Roefs - om daaraan te verhalen - de inhoud van
de voors. taxatie - ƒ 128-3-0.
R 115

fol. 279

12-05-1725

Laureys de Roy, deurwaarder, neemt, met procuratie van Alert Johan Gansenneb
gent. Tengnagel, Raad en Rentmeester der Episcopale Goederen - d.d. 8-5-1725 in arrest - de goederen van Peter Martens:
- huis, hof, landerijen - te Bussel
Om daaraan te verhalen - twee renten van - ƒ 9,-/jr.
R 115

fol. 279

16-05-1725

Hendrik Hendrix - en Antonet Willem Slaats, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Al hun goederen gaan naar de langstlevende van hen beiden.

R 115

fol. 280

18-05-1725

- Jan Marten Doensen, coopman - en
- Maria, dr. Peeter Roefs.
Zij stellen zich borg voor:
- Odilia van der Weerden - weduwe Peeter Guns - geass. met Joseph Petit - voor
de restitutie van de koopgelden - die aan Peeter Guns, in 1725, bij schepenvonnis "in cas van preferentie en concurentie" over de koopgelden, gekomen van
de goederen van Joost, Jacob en Hendrik Linders van Hugten - ter instantie van
Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielens, als collecteurs van 's lands
lasten, verkocht geworden.
Joseph Petit zal de borgen kost- en schadeloos houden.
Tot meerder zekerheid stelt de derde comparante:
- een restant obligatie van - ƒ 200,- α 5 gl. 7 st./jr. t.b.v. Tomas Hermans en
t.l.v. Aart Jan Tomas - d.d. 20-12-1661 - schepenen Asten.
- een obligatie van - ƒ 300,- α 5% - t.l.v. Frans Goorts van den Heuvel, te
Asten - d.d. 20-11-1671 - schepenen Asten.
Zijnde deze obligaties en nog veel meer goederen, in april 1725, te Maarheese,
door Peter Guns aan de derde comparante, bij testament vermaakt.
Marge: 4-7-1737 - copie gemaakt t.b.v. Willem Clomp, armmeester, te Helmont.
R 93

fol. 43vo

22-05-1725

Mattijs Tony Kanters, met toestemming van zijn oom, Hendrik Canters, verkoopt
aan Antony Voermans:
- hofstad met opstaand huiske - in 't Dorp
1 l.
en beginnende met het een einde van huis en hof van de koper tot aan de weg.
1. Aart Willems Smits
2. de verkoper
Volgen allerlei condities.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 162

23-05-1725

Taxatie van de onroerende goederen van Peeter Janssen Colen - begraven 12 mei 1725.
Frans Jan Colen is broeder van de overledene.
Waarde:
- de helft in huis, hof, aangelag en akker - in het Dorp
1╜ l.
ƒ 50,1. Hendrik Hoefnagels
2. de weg
20e penning is ƒ 2-10-0.
R 115

fol. 218vo

25-05-1725

- Jan Peeters "gemeyns" timmerman - en
- Peeter Jansse Verlensdonck, timmerman - zijn door Willem Raymakers, als
aannemer, verzocht om de capelle van Ommel te visiteren.
Zij hebben samen met Mr. Hendrik de Weyer, namens Martinus des Tombes, rentmeester der Geestelijke Goederen, deze visitatie gedaan en bevonden dat de
kapel volgens bestek is gerepareerd en weer in goede sufficante staat is.
R 107b.

fol. 8

30-05-1725

Mr. Arnoldus Swinckels, advocaat, te Ommel, heeft verkocht aan Francis van de
Loverbos:
- een restant van een rente van - ƒ 4000,- (in rijksdaalders van 48 stuivers en
ducatons van 3 gulden) t.l.v. het Corpus van Asten en t.b.v. Mr. Wolfert

Idelet, stadhouder en secretaris, te Someren - d.d. 12-10-1643.
Op 19-1-1686 is door het Corpus aan Tomas Idelet, advocaat:
- de helft van de rente afgelost.
Op 14-11-1703 is aan Mr. Swinckels:
- nog - ƒ 1000,- afgelost.
Het verkochte restant bedraagt, inclusief twee jaar intrest - ƒ 1080,-.
Schepenen Helmont.
R 115

fol. 282

30-05-1725

Hendrik de Bye; notaris en procureur, te 's Bosch - namens:
- Maria van der Meyden - weduwe Bartel Marijne, te Boxtel - en van
- Paulus van Overbeek, te Boxtel - procuratie - d.d. 2-5-l.l. voor notaris
van Woercum, te Boxtel - heeft ontvangen van Johan Draak, secretaris en Frans
Cornelis van Weert - ƒ 336,- terzake van - ƒ 300,- en drie jaar intrest - als
preferente crediteuren uit de bij executie verkochte goederen van Joost, Jacob
en Hendrik Linders van Hugten - volgens de sententie - d.d. 17-1-1725 - schepenen Asten.
Mede compareerde, Mr. Antony Molemakers, advocaat, te Aarle - welke verklaart
Hendrik Thopoel - en Elisabet van de Cruys, zijn vrouw, kost- en schadeloos
te houden van hun borgtocht.
Marge: 6-11-1736 - extract gemaakt voor Michiel van de Cruys.
R 115

fol. 283

15-06-1725

- Jacobus Bosbremer, leyendecker en glasenmaker - en
- Jan Bosmans, "gemeyns" timmerman, hebben t.v.v. Willem Raymakers, als aannemer, de capel van Ommel, nauwkeurig ge∩nspecteerd en bevonden dat het gehele
werk volgens bestek - d.d. 31-10-1724 - is uitgevoerd.
R 14

fol. 196

18-06-1725

1/2

- Francis Saris, te Tongelre, aanlegger - contra - Mattijs Hendrik Canters,
gedaagde.
fol. 275 - d.d. 13-12-1728 - wordt een schepenobligatie van - ƒ 300,d.d. 18-2-1717 - gedeponeert alsmede een transportacte t.b.v. aanlegger - d.d. 30-03-1724.
R 33 - 52
13-12-1728
2/2
Francois Saris, aanlegger.
- contra
Mattijs Hendrik Canters, gedaagde.
o.a.
1. Matijs Hendrik Canters is, sinds 18-2-1717, schuldig aan Jan Joosten Doensen - ƒ 300,- α 4% - te lossen binnen twintig jaar.
13. Op 30-03-1724 heeft Jan Doensen, voor schepenen Eyndhoven, aan Francis Saris, president te Tongelre en aanlegger - o.m. de voors. obligatie verkocht.
24. Sinds die tijd is de rente niet meer betaald geworden.
Reden om in "recht" te gaan.
R 107b.

fol. 83

23-06-1725

Jan Vervorreldonck, schepen (te Vlierden) en Pieter de Cort, als curatoren van
de verlaten goederen, eertijds geweest van de kinderen Joseph Hendrix Verdueseldonck, wonende te Helden, in het land van Kessel - procuratie 3-1-1725 schepenen Vlierden.

Zij verkopen aan Dierck Franssen, te Vlierden
- een beemd
ontrent de Spleeten
3 l.
1. Francis Willems
2. .....
3. Jan Vervorreldonck c.s.
4. de gemeente
De verkoopcedulle is van d.d. 15-5-1725.
Schepenen Helmont.
R 115

fol. 283vo

23-06-1725

Jan Janssen van Rest de jonge - en Jenneke Joosten Janssen, zijn vrouw, hebben
ontvangen van Antonis Goorts van Bussel - ƒ 50,-, in 1721.
En op heden - ƒ 75,- van Willem Willems van den Eynden en Goort Antonis van
Bussel - zijnde de helft van de cijns van - ƒ 15,-/jr. t.l.v. Goort Peeter Jacobx - en t.b.v. Daandel Anchem Daandels - schepenen Asten - d.d. 4-3-1638.
Met deze - ƒ 125,- is de helft van de cijns voldaan.
De ontvangers beloven niets meer te verhalen op de voorn. personen - doch de
andere helft te verhalen op de erven Antony Tonissen van den Ekelcamp.
R 145

24-06-1725

Ook: R 136
18-7-1725
R 93 - fol. 44 - 27-8-1725.
Johanna Govers - weduwe Matteus Tijsse, te Leende, na vonnis d.d. 26-4-1723,
schepenen Asten, t.l.v. Peeter Hendrick Canters - "gedaagde, gecondemneerde en
geδxecuteerde, mitsgaaders naar gedrevene executien en panthalinge ende becomen
van vier creppen op de gehaelde panden".
Laat op 28-6-1725 door Mr. W. Idelet, als curator, "publiek" verkopen:
Aan Joost Verberne:
- de helft van het "nieuwhuys" in het Dorp,
bestaande uit de kamer, opkamer en de halve kelder - de helft van het aangelag en hof
deze helft is 1╜ l.
1. Cornelis Beckers
(R 136 vermeld 1 l.)
2. Peeter Biemans
3. de straat
4. kn Joris Allons
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. geestelijke pacht.
Koopsom: ƒ 80,-.
Aan Johan Draak:
- de voorste helft van - het
1.
2.
3.
4.
(Deze koop wordt (als enige)
- land

Eusel - in de Steege
deze helft 2 l.
Jan Dirck Coolen
Jan Goorts
Jan Joris van Hooff
Peeter Biemans
vermeld in: R 93 - fol. 44 - 27-8-1725)
Koopsom: ƒ 62,-.
de Langeakker - aant Keske
2╜ l.
1. weduwe Willem Hendricx
2. Frans Cornelis
3. de weg
4. Wilbert Peeters
Koopsom: ƒ 57,-.

Aan Martinus Jan Paulus:
- land
de Cortenacker - ontrent de Pastory 7 cops.
1. Jan Peeter Smits
2. Jan Hoeffnagels c.s.
3. de weg
4. Tony Jan Lisen
Koopsom: ƒ 18,-.
R 115

fol. 284

26-06-1725

Joost Antonis van Bussel, wonende t.h.v. Arnoldus Meulendijcx, in het Dorp,
testeert.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Aan Anneke Jelis van Bussel, dochter van zijn overleden broeder - ƒ 5,-.
- Aan Antony Arnoldus Molendijcx - waarover hij, testateur, peter is - ƒ 25,voor een "pillegift" (doopgeschenk).
- Zijn erfgenaam wordt Marcelis van Bussel, zijn broeder - dit wegens gedane
en nog dagelijks te doene diensten.
R 14

fol. 198

02-07-1725

1/2

Mr. Arnoldus Swinkels, aanlegger - contra - Heer en Meester Wilhelmus van
Stralen, gedaagde.
R 33 - 52
03-09-1725
2/2
Mr. Arnoldus Swinckels, advocaat, aanlegger.
- contra
Hr. en Mr. Wilhelmus van Stralen, gedaagde.
o.a.
3. Aanlegger heeft gedaagde bijgestaan in zijn zaak tegen joost Linders van
Heughten - tot de uitspraak ten voordele van gedaagde op 18-5-1722.
11. Zijn salaris bedraagt volgens specificatie - ƒ 31,-.
13. Aanlegger heeft dit bedrag in de "minne" en met civiele aanmaningen tot nu
toe niet kunnen bekomen.
Opmerking: Joost Linders van Heughten was aan gedaagde - ƒ 300,- α 5% schuldig
d.d. 28-02-1693 - schepenen Asten.
De goederen van Joost Linders van Heughten zijn, op 15-6-1724, te
Helmont, definitief verkocht geworden door de collecteurs der verponding en terzake van de invordering van de - ƒ 300,-.
R 115

fol. 285vo

11-07-1725

Schepenen van Asten hebben gevisiteerd, op verzoek van Willem de With junior,
deurwaarder, als hoogste inzetter van de door hem verkochte erfelijke goederen
van Hendrik Hoefnagels - g.m. Hendrien - weduwe Jan Colen, al de graangwassen
en grassen staande te velde en die aan hem toebehoord hebben (uitgezonderd de
goederen die Hendrik Hoefnagels van zijn vader en broeder Jan Hoefnagels bij
erfenis heeft verkregen).
De granen en gewassen hebben een waarde van - ƒ 100,- en zijn gekocht door
Gerrit van Riet, vorster.
R 107b.

fol. 82vo

13-07-1725

Johannes de Lauwen, te Oirschot, verkoopt aan Peeter Molemakers, oud president,
alhier (St. Oedenrode ?)
- een obligatie van - ƒ 900,- uit een meerdere van ƒ 2500,- t.l.v. het Corpus
van Asten - d.d. ..... t.b.v. .......

de verkoper is ze "verstorven" van zijn oom, Andreas de Lauwe, in leven landdeken en pastoor te Nuenen.
De koper is in het bezit van de andere helft der rente.
Schepenen St. Oedenroede.
R 162

21-07-1725

Taxatie van de onroerende goederen van Johannes Verhees - overleden 17 mei 1725 te Hilverenbeek.
╝e deel in
Waarde:
- gros
het Grootvelt - aan de Voort
12 l.
ƒ 15,1. Joost Peeters
2. Dirck Fransse
3. Rijnder Jansse
4. Teunis Colen
- groes
ter plaatse voors.
4 l.
ƒ 2,1-2. Marcelis van de Voort
3. Gerit van den Boome
4. weduwe Teunis Colen
- groes
aan Ostappen
2 l.
nihil
1-2-3. Peeter Driesse
4. de Aa
- groes
aan de Ommelsebos
2 l.
ƒ 1,1. de kerkesille van Deurne
2. Gerit van Doorne
3. de gemeyne bergen
4. de Aa
nog 1/3e deel in
- groes
aan de Voort
2 l.
ƒ 1,1. Jan Meuwisse
2. de kerk van Deurse
3-4. de Aa
ƒ 19,20e penning is ƒ 0-19-0.
R 162

27-07-1725

Taxatie van de onroerende goederen van Maria, dr. Antony van den Eeckelcamp begraven - 27 mei 1725.
Lauwereyns Jan Everts is haar momboir (?).
1/5e deel van
Waarde
- huis, hof en aangelag, wei en hei
11 l.
ƒ 30,1. de Heer van Asten
2. de straat
- land
de Voorstenacker
4 l.
ƒ 5,1. Peter Martens
2. Joost van Bussel
- land
den Bergh
2 l.
ƒ 1,50
1-2. Jan Willems
- land
den Agtersten acker
2╜ l.
ƒ 2,1. de straat
2. Peter Martens
- land
het Heytvelt
1╜ l.
ƒ 1,25
1. de straat
2. Teunis van Bussel
- land
den Heycamp
2╜ l.
ƒ 1,50
1. weduwe Willem Abrahams

2. de straat
- land

ƒ

0,75

l.

ƒ

1,-

l.

ƒ

2,-

l.

ƒ

2,-

l.

ƒ

4,-

l.

ƒ

2,50

cops.

nihil

1 l.
1. Hendrick Aerts
2. de straat

- land
- land
- hooiveld
- hooiveld
- land
- een eeckelhoff

1
1-2. Willem van den Eynden
de Willigenacker
3
1. IJsbout Hendrix
2. Jan Willems
2
1. de Aa
2. Willem van den Eynden
6
1. Peter Martens
2. Joost van Bussel
2
1. de straat
2. Antonis van Bussel
1
1. Jenneke Peter Colen
2. de weg

De goederen zijn voor het geheel belast:
- aan den Armen van Asten
ƒ 1-02-8
- aan den Armen van Asten
ƒ 4-10-0
ƒ 5-12-0
In kapitaal is dit - ƒ 140-12-8
1/5e deel hiervan is
20e penning is ƒ 1-5-0.
R 115

fol. 286

10-08-1725

ƒ 53,50

ƒ 28,12╜
ƒ 25,37╜

dag fictief

- Mattijs Antony Canters - mede voor
- de onm. kinderen Godefridus Raymakers - en
- de verdere erfgenamen van Antony Kanters - geeft in verhuring aan Jan Verhoosen:
- land
de Logte
1. Goort Buckums
2-3. de verhuurder
4. Willem Jan Loomans
Huurtermijn: 10 jaar.
Lasten: voor de verhuurder.
Huursom: ƒ 3,-/jr.
R 33 - 52

14-08-1725

Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren:
1. Michiel van de Cruys, president,
2. Martinus Jan Paulus,
3. Willem Jan Lomans,
4. Peeter van Riet, kerkmeester.
A. Of zij, op zondag 5 aug. l.l., niet hebben gezien, bij elkaar, Francis van
de Loverbosch, Jan Goort Lomans en Mattijs Willems, in de Steegen ?
Michiel - heeft ze gezien t.h.v. Jan van Riet.
Peeter heeft ze gezien.

B. Of, op die 5e aug., Jan van de Loverbosch en Mattijs Willems niet vechtende
en haartrekkende waren en of dan niet is komen lopen Francis van de Loverbosch met en groot stuk hout in de hand en daarmee Mattijs Willems dreigde
te slaan ?
Michiel en Peeter - hebben gezien dat deze vechtende en "haarpluckende" waren, dat Mattijs Willems onder lag en Jan van de Loverbosch boven op hem.
Dit t.h.v. Jan van Riet.
C. En of toen niet Jan Goort Lomans - Mattijs Lomans, die op de grond lag, met
de benen heeft vastgehouden en hem met zijn voeten gestoten ?
Michiel en Peeter - ja.
D. Hoe is die kwestie begonnen en waar over, wat hebt "gij" gezien, gehoord en
verstaan enz. enz.
Michiel en Peeter - zij refereren zich aan hun voorgaande verklaring.
R 93

fol. 47vo

13-09-1725

Jan Doense verkoopt aan Francis van de Loverbosch:
- groes
de Karis
3 l.
1. weduwe Willem Hendrix
2. weduwe Jan Peter Kanters e.a.
3. het gewezen Convent van Ommel
4. Jan Joris van Hoof
Bij erfenis van zijn ouders verkregen.
Koopsom: ƒ 150,-.
R 115

fol. 287

19-09-1725

- Heylke - weduwe Wouter Hoefnagels en Willem Jan Loomans, haar schoonzoon ter
eenre - en
- Elisabet - weduwe Hendrik Jan Hoefnagels - ter andere zijde.
Zij verklaren - dat hun overleden mannen collecteurs van de gemene landsmiddelen 1-10-1723 t/m 30-9-1724 zijn geweest.
Heylke voors. neemt alle collecteboeken op zich en zal daarvan Elisabet voors.
vrijwaren - deze betaald dan - ƒ 70,-.
Marge: 5-3-1726 - ƒ 70,- betaald.
R 115
fol. 288
25-09-1725
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van:
- Johan Draak, secretaris,
- Frans Cornelis van Weert - en
- Hendrik Aart Tielen, oud collecteurs der verponding.
Dat Jan Marten Doensen - geen huizen of andere onroerende goederen in eigendom
heeft als het huis waarin hij woont.
Als hij zijn schulden betaald heeft zal hij nog ƒ 100,- over hebben.
Zijn onroerende goederen zijn ongeveer - ƒ 100,- waard.
Hem is gevraagd, indien hij zo onmachtig is, waarom hij dan borg is gebleven
de weduwe Guns.
Dit was hem aangeraden door Swinkels, advocaat - die hem gezegd had: "Al hadde
maer een gulden in de werelt aen gelt, dat is genogh".
Hij is een eerlijk man, die zijn kost verdient met slachten en vlees verkopen.
Hij staat op de hoofdlijst - october 1722 - '23 voor Arm en Onvermogend.

R 115

fol. 288vo

25-09-1725

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van:
- Jan Draak, secretaris,
- Frans Cornelis van Weert - en
- Hendrik Aart Tielen - oud collecteurs der verponding.
Dat voor ons is verschenen, Gerard van Riet, vorster, welke verklaarde - dat
hij, op 15 juni l.l., van Odilia - weduwe Peter Guns - geass. met advocaat
Swinkels, had ontvangen - een insinuatie van protest - om deze te overhandigen
aan de secretaris en de collecteurs voors. en hen moest aanzeggen dat zij de
"penningen" gekomen uit de verkochte goederen van Joost, Jacob en Hendrik, znn
Lindert Joosten van Hugten - zouden overdragen, wegens "preferentie" aan hen.
Enz. enz.
Frans Cornelis van Weert heeft gezegd - dat hij de penningen wel aan Juffr.
Guns wilde overdragen doch dat hij niet tevreden was met de door haar gestelde
borgen m.n. Jan Marten Doensen en Maria Roefs, mede omdat hij nog een vordering
op Jan M. Doensen had lopen.
Ook Johan Draak wil de koopgelden best verstrekken, mits maar goede borgen worden gesteld - en niet een die vorig jaar nog op de Arme hoofdlijst heeft gestaan en de ander ook "insuffisant" is.
Enz. enz.
R 115

fol. 290

25-09-1725

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van:
- Johan Draak, secretaris,
- Frans Cornelis van Weert - en
- Hendrik Aart Tielen - gewezen collecteurs der verponding.
Dat zij kennen - Maria, dr. wijlen Peter Roefs, dienstmeyt, bij advocaat
Swinkels, te Ommel.
Dat de moeder van Maria Roefs, de vaderlijke goederen, die gering zijn, bezit.
Voor zover wij weten bezit Maria Roefs geen onroerende goederen.
Wel hebben wij horen zeggen - dat ter instantie van Jan Doensen c.s. gewezen
borgemeesters, de erfelijke goederen van Jan Arts den Coopman, bij executie,
in 1718, zijn verkocht en welke waren "gevest" aan advocaat Swinkels, Agnes weduwe Jacob van de Cruys en de voors. Maria Roefs. Doch dat over enige percelen van die verkoping een proces is ontstaan voor de Raad van Brabant, te
's Hage - tussen Francis van de Loverbosch en Hendrik Thopoell, als impetranten
van mandement - contra - de voors. verkopers, alsook tegen de meergemelde adv.
Swinkels. "En welcke vercooping bij welgemelten Haar Ed. Mo. is verclaert voor
null en van onwaarde".
R 116

fol. 1

30-09-1725

Schepenen van Asten zijn ter instantie van het officie geweest t.h.v. Marten
Willem Slaets en dat op "de gerigte dag" dat deze "gequest" zou zijn.
Wij hebben hem "te bedde" zien liggen en hem gesproken, waarbij hij ook zei
"gequest" te zijn.
Namens het officie hebben wij hem verschillende "reysen" gevraagd - hoe en
waar en door wie hij deze kwetsure had bekomen ?
En indien hij daarvan kwam te sterven aan wie hij dan de "dootslag" wijtte ?
Waarop hij, in volle verstand, antwoordde: "Dat hij inden gepasseerde nagt
die had becomen hadde edogh dat hij niet en wist waer of op wat plaetse hij
die quetsure, of door wie hij die become hadde".
Hij heeft verder niemand genoemd.

R 116

fol. 1vo

30-09-1724

Schepenen van Asten zijn ter instantie van Pieter de Cort, drost, samen met
Johan de Grootenacker, med. doctor, te Helmont, en Hendrik Halbersmit, chirurgijn, geweest t.h.v. Marten Willem Slaets om het dode lichaam van Marten Willem
Slaets te schouwen.
De wonde was bestaande "in een steeck aende regtersijde bij de navel doorgaende
waerdoor de meeste dunne darmen waren buyten hangende".
En ook bevonden "dat den darm colon door twee doorgaende wonden was geledeert".
De voors. wonde was "een halff vinger breet" en is de oorzaak van de opgevolgde
dood - 's middags ca. 5 uur.
R 14

fol. 202

01-10-1725

- Peeter Daams, te Someren, als erfgenaam van wijlen Dirck, zijn vader, aanlegger - contra - Jan Jansse Verasdonck.
R 33 - 52

01-10-1725

Francis Saris, oud president te Tongelre, aanlegger.
- contra
Matthijs Hendrick Canters.
Gedaagde heeft in 1717 een paard gekocht van aanlegger - voor ƒ 54,-.
Tot nog toe is dit niet betaald.
R 116

fol. 2

05-10-1725

Heylke - weduwe Wouter Hoefnagels - geass. met Willem Jan Loomans, haar schoonzoon, draagt over aan Jan van Riet - het collecteboek van Hoofdgeld etc. - ingegaan 1-10-1723, dat zij voor de helft moest collecteren, alsmede de andere
helft die door Lijske - weduwe Hendrik Jan Hoefnagels gecollecteerd zou worden.
(zie acte R 115 - fol. 287 - 19-09-1725).
Jan van Riet zal deze collecten verder innen en ontvangen - en zal de "overdragers" daarvan kost- en schadeloos houden.
Het beurloon is 6%.
R 116

fol. 3

06-10-1723

Schepenen van Asten verklaren dat Jan Hendrix en Lamert Mattijssen "insolvent
sijn geworden om hare lasten en schulden te connen betalen - veroorsaakt door
het misgewas der granen van het jaar 1723 en het geheel bederf der granen vant
jaar 1724 - mitsgaders het afsterven van vee - als andere rampen" en daardoor
niet in staat zijn om de achterstallige 's lands- dorps- als andere lasten te
betalen.
R 116

fol. 3vo

21-10-1725

Johan Draak, secretaris, geeft procuratie aan Bastiaan van Nederberg,
procureur, om namens hem, als gedaagde, voor de Raad van Brabant op te treden
tegen Odilia
van der Weerden - weduwe Peeter Guns.
R 93

fol. 48

10-11-1725

Jan Casperstijns verkoopt aan Antony Voermans:
- huis en hof - in het Dorp
1. de koper

1 cops.

2. kn Aart de Smit

3. de straat

R 14

fol. 207

12-11-1725

- IJsbout Wouters, aanlegger - contra - Peter van de Vorst, zoon wijlen Dirck
Janssen, gedaagde.
Gedaagde verzoekt om "exhibitie" van de originele obligatie - door zijn vader
getekend.
Als deze deugdelijk is zal hij het restant voldoen.
R 33 - 52

12-11-1725

IJsbout Wouter Isbout, te Vlierden, aanlegger.
- contra
Peter van de Vorst, zn wijlen Dirck Janssen, te Ommel, gedaagde.
o.a.
2. wijlen Dirck Janssen is, sinds 8-5-1697, schuldig aan aanlegger - ƒ 100,α 5% en de hoofdsom in drie jaar te lossen.
16. De intrest is nu vier jaar verachterd.
19. Reden om de zoon, als erfgenaam, te dagvaarden.
R 93

fol. 48vo

16-11-1725

Ook: R 148 - 21-10-1725.

Jenneke IJsbout Conincx - weduwe Jan Symons van den Boomen, te Deurne, verkoopt aan aan Jan Jan Verberne:
- de helft van een akker
geheel 4╜ l.
1. Jan van Riet
2. Willem Goort Loomans
3.Peter Bimans
4. de Rootsestraat
Zijnde de helft naast Willem Loomans.
Koopsom: ƒ 68,-.
- de helft van een akker
geheel 4╜ l.
1. Jan van Riet
2. Willem Goort Loomans
3.Peter Bimans
4. de Rootsestraat
Zijnde de helft naast Jan van Riet.
Koopsom: ƒ 68,-.
R 116

fol. 4vo

22-11-1725

- Magriet - weduwe Jan Paulus, 80 jaar,
- Heylke - weduwe Wouter Hoefnagels,
- Marcelis Antonis van Bussel, oud armmeester en borgemeester.
Zij verklaren ter instantie van Johannes Linders, te Weert - g.m. Maria, dr.
Jan Houtappels - en Willemyn Volders.
De twee eerste comparanten, dat zij zeer wel weten, dat "eenen" Willem Volders,
heeft nagelaten een zoon, die stom en doof is geweest en de natuurlijke en
wettige broeder van de voors. Willemyn Volders, die beide kinderen waren van
Laurijns Volders - en Ariaentje, zijn vrouw, die hier gewoond hebben.
De derde deponent verklaart - dat Willem Volders heeft nagelaten een zoon die
stom en doof is. En verder, dat Ariaantje, de vrouw van Laurijns Volders, tijdens haar leven, verschillende keren tegen hem heeft gezegd dat zij de grootmoeder was van dit kind.
R 107b.
84vo
26-11-1725
Frans Cornelis
pondingen 1722
Jacob Linderts
Zij verklaren,

van Weert en Hendrick Aart Tielen, collecteurs van 's landsver- en verkopers van de onroerende goederen van Joost, Hendrick en
van Heugten - ter inning van hun achterstallige lasten.
dat zij onderstaande acte van borgtocht en gelofte, op 24-11-

l.l., niet ten protocolle te Asten hebben willen laten passeren, omdat de secretaris en de vier voornaamste schepenen van Asten - "die welcke wel conden
schrijven waren weygerende dese acte van borghtochte tot Asten te prothocolleren" enz. enz.
Het betreft een opvordering van de verkoopgelden van de voors. goederen door
Odilia van der Weerden - weduwe Petrus Guns als "pantcrediteuren".
Schepenen Helmont.
R 93

fol. 49vo

05-12-1725

Alegonda Frans Hoefnagels, te Eyndhoven, verkoopt aan Joost Hoeben, te Leende:
- een erfrente van - ƒ 10,-/jr. t.l.v. Jacob Tomas en t.b.v. Jan Antonis Canters - Asten - d.d. 28-2-1668.
Haar aangekomen van haar ouders.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 33 - 53

10-12-1725

Gijsbert Carmans, rentmeester van de Prins van Zulsbach - g.m. Prinses Henriδtte de Latour 'd Auvergne, Marquis van Bergen op Soom, impetrant van executien
en onwillig decreet. "Die voor ons in het selven las in regten doen roepen en
daghvaarden hadden Hendrick Frans Hoeffnagels, geexecuteerde, mitsgaders Willem
de With als koper van:"
- een klein huiske, hof en aangelag - aan de Markt, te Asten
- groes
int Liender
1 l. 15 r.
1. weduwe Willem Willems
2. kn Claes van der Linden
- land
int Liender
2 l.
1. Willem Aerts
2. de pad
- de helft van een huis, hof en aangelag
1╜ l.
1. Pieter Biemans
2. Hendrik Frans Hoeffnagels
- groes
int Root
de helft van 6 l.
1. Jan Loymans
2. Marten Ceelen
- groes
in de Haseldonck
de helft van 4 l.
1. Willem Loymans
2. Pieter Hoeffnagels
- groes
aan de Kuylkenswegh
de helft van 3 l.
1. Pieter Hoeffnagels - Jan Aerts
2. Paulus Hoeffnagels
- land
te Ostaden
de helft van 2 l.
1. Frans Doensen
2. kn van [
] Cornelis
- groes
int Liender
de helft van 3 l.
1. erven Philips Timmermans
2. Joost Joosten
- land
ontrent het Dorp
de helft van 2 l.
1. Anthony Franssen
2. Willem van Weert
- land
op de Locht
de helft van 5 l.

- land
- land
- land
- land
- land
- land
Belast

1. Lysbeth Thielens
2. Mathijs Canters
bij de Molen
de helft
1. Marten Andriessen
2. Cornelis Manders
onder Ostaden
de helft
1. Aert Smolders
2. Aert Thielen
int Bergslant
de helft
1. Jan Goort Verberne
2. Peeter Verbeek
aan de Kruyswegh
de helft
1. Jan van Riet
2. kn Mathijs Muynes
aan de Wege
de helft
1. kn Antony Verrijt
2. Joost Timmermans
int Liender
de helft
met: de helft van 1/3e deel van 2 vat rogge/jr. aan
Tombe.
- de helft van 7 st. 8 penn./jr. aan de Kerk van

van 3 l. 23 r.
van 4 l.
van 1 l.
van

l. 25 r.

van 2 l. 25 r.
van 1╜ l.
rentmeester des
Asten.

En Johan Draak als koper van 1/5e deel van:
- huis, hof en aangelag - te Ommel
geheel 11 l.
1. Willem van Weert
2. erven Frans Conings
- land
de Wetert
1/5e van 4 l.
1. kn Pieter [Benders]
2. Jan Frans Muyters
- land
1/5e van 7 l.
1. Goort Canters
2. Wilbert Peeters
- land
1/5e van 1╜ l.
1. het Convent van Ommel
2. Joost Jan [Meusse]
- land
1/5e van 1╝ l.
1. als voornoemd
- land
1/5e van 3 l.
1. Jan Peters van Rest
2. Jan van de Cruys
- land
den Bergh
1/5e van 1 l. 10 r.
1. Peeter Dircx
2. weduwe Peeter Roefs
- groes
1/5e van 6 l.
1. weduwe Jan Peter Canters
2. weduwe Jan Franssen
Alles zoals geδxecuteerdes vader heeft nagelaten - en gelegen te Ommel.
Belast met: 1/5e deel van 15 stuiver/jr. aan den Armen van Asten.
- 1/5e deel van 12 st. 8 penn./jr. aan de Kerk van Asten.
- groes
aan den Ommelschebosch
1/5e van 4 l.
1. Hendrik Thopoel
2. weduwe Jan van den Broek
Zoals Jan Hoefnagels, broeder van de geδxecuteerde heeft nagelaten
Nog dezelfde Hendrik Frans Hoeffnagels, geδxecuteerde, als koper t.b.v.
zijn zoon Jan - 1/5e deel in:
- huis, hof en aangelag, te Someren
7 l.

1. Goort van der Lith
2. Arnoldus Swinckels
- land
ontrent het Meulenhuys
1/5e
1. de Heer van Aldegaar
2. weduwe Goort Hoefnagels
3. de Berrelstraat
- land
bij Hendrik Mathijssen
1/5e
1. Dirck van Driel
2. Jan Dirck Leenen
- groes
aan de Keyserdijck
1/5e
1. Goort van den Eynden
2. den Baxen Bierens
- dries
ontrent den Ellenburgh
1/5e
Belast met: 1 gl. 7st. aan de Kerk aldaar (Someren)
R 107b.

fol. 86vo

van 5 l.

van 3 l.
van 3 l.
van 3 l.

11-12-1725

Aan ons, schepenen van Asten, is getoond een opdracht - van notaris Hendrik de
Bie, te 's Bosch - namens Gerardus Assuerius Ludowicus Baron de Horion Colonster, Heer van Colonster, Angeleur, Goor, Buggenum, Grand Manior van Luyck, gedeputeerde van het land van Luyck en Graafschap Loon enz. enz.
om overgave te doen van de "tocht" in de volgende leengoederen t.w.:
- de hoge en middelbare jurisdictie van de heerlijkheid Asten, met het recht
van aanstelling van drossard, secretaris en vorster.
- de gerechtigdheid van de jacht, houtschat, lenen, gruit, cijnsboek.
Alsmede:
- het Huis van Asten met de neerhuizingen, stallen, schuur, poort, singels,
hof en boomgaard
10 l.
- hooiland
het Hijveltie
6 l.
1. de Dreef
2. de Loop
- hooiland
over de Loop
4 l.
1. de Loop
2. een teuland
- wei - met een heihorst daarin
25 l.
1. den Oudenhof
2. de dreef
- hei/wei/biezen
aan het einde van den boomgaart
- hei/wei
den Borghbeemt
35 l.
1. een loopje
2. Marten Jansen
- land/groes
16 l.
1. een dreef
2. Frans Cornelis
- land/groes
waarop een hop-eest heeft gestaan
9 l.
1-2. de dreven
de Nieuwecamp
8 l.
1. de straat
2. de pad
- land
8 l.
1. de straat
2. het weiveld
- hei/groes/bos/land en twee vijvers aan elkaar gelegen
60 l.
1. de dreef
2. de hei
- een warande
2 l.
1. Marselis Antonis

2. Jan Lintermans
- een hout- of ekelboske met een hooiveltje
4 l.
1. ..... Jansen
2. Joost Linders
- groes
ontrent de Weyer
3 l.
1-2. de dreven
- de korenwindmolen,
- de Loverbosche tienden,
- de Heusdense tienden,
- de Noval1e tienden
- de Middelclamptienden.
Alles gelegen te Asten en leenroerig aan het Leenhof van Brabant.
Nog in vol eigendom - de allodiale goederen - t.w.:
- huis, hof en aangelag, land en groes - te Heusden
- hui, hof, aangelag, schuur en schop - op den Brant
7 l.
- land
langs de straet
14 l.
1. de hei
2. een weiveltje
- land
3 l.
1. een weiveltje
2. het Broeck
Uit de drie naaste bovenstaande percelen moet worden gegolden aan rentmeester
Tengnagel - ƒ 15,-/jr.
- huis, schuur, hof en land - de Polder
14 l.
- hei/groes
3 l.
1. NN. Lintermans
2. Frans Goorts
- huis, schuur, schop, hof en aangelag
21 l.
1. de straat
- land
op Heusden
24 l.
1. Jan Hendrix
2. de gemeente
- land
op Heusden
9 l.
1. Philip Dircx
2. de beemden
- groes met een heihorst
30 l.
1. Willem Reynders
2. IJsbout Hendrix
- huis, schuur, schop en aangelag - te Heusden
2 l.
- hei/wei
24 l.
1. Jacob Linders
2. de Behelpse hegge
Belast met: 13 vat rogge/jr. aan den Armen van Helmont.
- 17 st./jr. aan de Heer van Helmont.
- 109 gl. 10 st. t.l.v. de goederen van Philips Dircx en Marcelis
Daniels
De "overgave" wordt gedaan aan Johannes Christofforus Baron de Bertholff,
Heer van Baalen etc.
De goederen zijn de constiuant aangekomen bij testament van wijlen zijn vrouw,
Anna Wilhelmina Baronnesse de Doerne - notaris de Bie - d.d. ..... 17.. te
Asten gepasseert.
Schepenen 's Bosch.

R 116

fol 5

20-12-1725

Benedictus Paulus Neels, zoon van Lysbet Peeter Maas - die nu g.m. is met Claas
Flips Voermans, wonende t.h.v. Claas Flips Voermans, ziek, testeert.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Al zijn goederen gaan, na zijn dood, naar Claas Flips Voermans - en Lysbet
Peeter Maas.
- Indien Lysbet, zijn moeder, eerder komt te overlijden dan haar man dan zal
deze de goederen "in togte" blijven bezitten, dit gedurende zijn leven.
Na zijn, Claas, dood komen de goederen dan weer aan het kind(eren) door zijn,
testateurs, moeder na te laten uit dit of een ander huwelijk.

R 93

fol. 52

04-01-1726

- Aart Jan Aarts voor zichzelf - en mede voor zijn broers en zusters te Mierlo,
- Jan Dirx van Hugten n.u. mede voor - Jacobus Verbeeck n.u.
Allen erven van wijlen Aart Slaats, te Vlierden.
Zij verkopen aan Rijnder Jansse van Hugten, schepen, te Vlierden:
- 2/3e deel in een stuk groes - in de Voort
2 l.
"rijdende" met andere.
Koopsom: ƒ 10,-.
R 107b.

fol 85

07-01-1726

Francis van de Loverbosch verkoopt aan Johan van Veltdriel, te 's Bosch:
- een restant obligatie van - ƒ 1080,- t.l.v. het Corpus van Asten.
Schepenen 's. Bosch.
(Zie ook: R 107b. - fol. 81 - 30-05-1725)
R 116

fol. 6

25-01-1726

Anneke Wilbers - weduwe Francis van Bussel - geass. met Joost Franssen van
Bussel, haar zoon, geeft in huur aan Francis Reynders, zoals deze al in "labeur" heeft en voorheen in gebruik waren bij Antonis Verhindert:
- huis, hof en aangelag - aan den Dijck
2 l.
1. kn Jan Wilbers
2. Marten Jansse
- land/groes
9 l.
1. Geef Paulus
2. een pad
- groes/land
9 l.
1. Marten Jansse
2. kn Jan Wilbers
- land/groes
1 l.
- groes
't Weyvelt
5 l.
1. Geef Paulus
2. Marten Janssen
- groes
't Hoyvelt
3 l.
1. weduwe Tijs Martens
2. kn Jan Driessen
- hooiveld
3 l.
1. kn Jan Driessen
2. kn Jan Wilbers
- weiveld
2 l.
1. kn Jan Wilbers
2. de verhuurster
- groes
1 l.
1. de verhuurster
2. kn Jan Wilbers
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 17,-/jr. groespacht.
- 17 vat rogge/jr.
- 2 vim dakstro/jr.
- Lasten voor de huurder - o.a. Verponding - ƒ 17-00-00
Bede
- ƒ 3-10-00
R 116
fol. 8
21-01-1726
Cornelis Manders - weduwnaar Catarina Conincx - maakt t.b.v. zijn drie kinderen
een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Elisabet van der Linden.

Hij verklaart aan de v≤≤r-kinderen van wijlen zijn vrouw - en Goort Jan Hoefnagels een inventaris te hebben geleverd - d.d. 2-11-1716 - alsmede op 14-2-1724
een supplement daarop.
Op 3-3-1724 is met die v≤≤r-kinderen een scheiding en deling van de goederen
gemaakt. Waarbij aan hem, comparant, alsmede aan de drie kinderen van hem - en
Catarina Conincx ten deel was gevallen:
- huis, hof, aangelag en gronden - te Asten.
De voornoemde akten hebben hun recht behouden.
R 116

fol. 9

26-01-1726

- Jan Doenssen - g.m. Josyn Frans Hoefnagels,
- Mattijs Franssen van de Cruys - g.m. Cornelia Frans Hoefnagels - mede voor:
- Alegonda Frans Hoefnagels, te Eyndhoven,
- Hendrik Kiviets - g.m. Jenne Mary Frans Hoefnagels, te Recum, land van Luyck,
Zij verhuren aan Frans Jan Vriens:
- 1/5e deel in huis, hof, aangelag, land en groes - te Ommel.
De goederen zijn nagelaten door Frans Hoefnagels en Jan Frans Hoefnagels, hun
zwager en broeder.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 15,-/jr. groespacht
- 15 vat rogge/jr.
- 2 vim dakstro/jr.
- alle uitgaande lasten.
R 116

fol 10vo

28-01-1726

Wij schepenen der heerlijkheyt van Asten doen conde dat de Heer Pieter de Cort,
in qualitijt als drossard en schout, alhier, naar oudergewoonte en naar dat 't
ordinaare genegt op heden was gelegt in den naam van den hoog Ed. Heere van
Asten de banck hadde gespannen ende dat nimant anders soude hebbe te spreken
als bij maniere van regt op peenen van sestig gaude realen welcke
banckspanninge publieck ter raatcamere ende ter presentie van de Heer advocaat
Swinckels, Peeter Wouters en IJsbout Wouters, welcke twee laatste sijn woonagtig tot Vlierden, is geschiet. Ende verclaren wij, Jan van Helmont, Marcelis Daandels, Bendert Vervorreldonck ende Jan Verberne, schepenen, alhier, gehoort en wel deugdelijck verstaan te hebben dat den gemelten IJsbout Wouters in de voors. gebanne vierschaar ter raatcamere tegens Peeter Dircx van de Vorst, een der schepenen, alhier, seyde" "Gij liget" over welcke woorden den Heere drossard en
schout, alhier, tegens de voors. IJsbout Wouters heeft geprotesteert en gearresteert.
Aldus verclaart ter instantie van den voors. Heer drossard en schout en hebben
wij naar prelecture gepersisteert en voor redene van welwetentheijt geallegeert
als getuygt staat. Op heden in gebannen vierschare ter raatcamere den 28 january 1726.
R 93

fol. 53

18-02-1726

Mattijs Jansse Somers en zijn kinderen verkopen aan Hendrik Rijnier van Geldrop:
- ee huiske en hof - in 't Dorp
1 cops.
1. kn Aart Aarts

2. ..... g.m. Francyn Jansse
3. de straat
4. 't onm. kind van Gerit Jan Lisen
Verkregen bij erfenis van zijn vrouws ouders.
Belast met: ƒ 0-4-12/jr., in een meerdere rente, aan het Huis van Asten samen met de kn Aart Aarts en ........ g.m. Francyn Jansse.
Koopsom: ƒ 85,Lasten : ƒ 5,94
R 116

fol. 11vo

23-02-1726

Francis Graats - weduwnaar van Hendrina Verschout, maakt t.b.v. zijn twee onm.
kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Maria van Mierlo.
- "Den schurrurgijnen medicijnenwinkel, bestaande in medecijnen, instrumenten
en boeken in twee kassen" zoals hij, comparant, die van zijn overleden
broer, Willem Graats, of van de momboiren van diens kinderen heeft overgenomen voor ƒ 80,-.
- een eiken kast, een kist en een klein glazenkstje,
- een bed en toebehoren,
- vijf stoelen, een spiegel,
- 16 "aarde" schotels en borden - en nog enig aardewerk, met een waarde van
ƒ 1,25,
- een tinnen schotel, diverse ketels, potten en pannen.
- divers koperwerk. enige lampen.
R 116

fol. 13

25-02-1726

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Joost Jan Hoefnagels, geboren
en wonende, alhier, dat deze hier verscheidene jaren op de Arme en Onvermogende
hoofdlijst heeft gestaan en nu nog met vrouw en kinderen hierop staat.
Wegens zijn armoedige staat staan wij hem toe "eenige proceduuren" voor ons gerecht, pro deo, te voeren.
R 116

fol. 3vo

02-03-1726

Paulus Jelis van den Berg - weduwnaar Prijn Jacobx - en eerder weduwnaar van
Peternel Dircx - waarbij twee kinderen nog in leven.
T.b.v. die twee onm. kinderen heeft hij, op 29-4-1721, een staat en inventaris
gemaakt.
Hij wil nu in zijn derde huwelijk treden, met Gubbel Linders "beproefde jonge
dochter", geboren te Mijl.
De vorige inventaris wordt nu aangevuld met:
- een koe en twee ossen.
- een "ralploeg".
R 116

fol. 14vo

15-03-1726

Tielen Tilissen - g.m. Jenneke Hendrik Peeters geeft in huur aan Johannes
Overhof:
- een klein huiske en hof - staande tegenover de Kerk.
Zoals hij nu al in bewoning heeft en door Hendrik Peeter Smits - aan verhuurders vrouw, in 1714, is verkocht.
Huurtermijn: 10 jaar.
Huursom: ƒ 6,50/jaar.
Lasten: voor de verhuurder.

R 116

fol. 16

21-03-1726

Schepenen van Asten verklaren t.b.v. Jan Rijkers, te Velthoven - welke door
zijn broeder Donier Rijkers - g.m. Helena Dirck Schippers is verzocht om een
extract uit het protocol, alhier, van een obligatie t.l.v. het Corpus van ƒ 1000,- α 4% t.n.v. Willem Jan Sanders - en waarvan nog aan zijn broeder n.u.
competeren - ƒ 500,-.
De brief is door brand en oorlogen verloren geraakt.
Wij hebben de borgemeestersrekeningen, St. Jan 1724 - '25, nagezien en bevonden
dat hierin t.b.v. wijlen Dirck Schippers in "uitgaven" is geboekt - ƒ 20,- intrest.
Verder hebben we in de rekeningen van St. Jan 1693 - '94 gevonden dat daar ƒ 40,- intrest - is betaald aan Willem Jan Sanders.
Wij erkennen deze obligatie als deugdelijk.
R 116

fol. 16vo

22-03-1726

- Goort Jan Hoeffnagels en Louis Jan Hoeffnagels - als beδdigde voogden over de
twee onm. kinderen van wijlen hun broeder, Hendrik Jan Hoeffnagels - en Mary
Paulus Cremers - ter eenre - en
- Lysbet Antonis Voermans - laatste weduwe Hendrik Jan Hoeffnagels - ter andere
zijde.
Partijen maken, om excessieve kosten te voorkomen die wegens afdeling van goederen, effecten, schulden, maar voornamelijk over de collecteboeken der Gemene
Landsmiddelen kunnen ontstaan, met toestemming van drost en schepenen, een
overeenkomst.
- De tweede comparante zal aan de eerste comparante overdragen - al de "meubelen" goederen en effecten die op de inventaris voor de aanvang van het huwelijk van wijlen de voors. Hendrik Jansse Hoeffnagels met de tweede comparante op ...... is gemaakt.
Dat zij, tweede comparante, voor alle actiδn en pretentiδn, die aan haar man
open en onbetaald waren gebleven daarvoor ook aanneemt te betalen de borgemeesters en collecteurs van 's landslasten en verder zodanige schulden die
onbetaald zijn en die in 1725 zijn verschenen.
Des zullen de twee eerste comparanten in hun kwaliteit moeten betalen:
- de helft van de schulden aan de molder wegens "aangeveerde penningen"
uit het collecteboek met de verponding - de helft van ƒ 21-10-00.
Echter zo na dato enige pretentiδn mochten voorkomen onder de ingezetenen
van Asten, die Hendrik Jan Hoeffnagels gemaakt en onbetaald heeft gelaten,
waarvan men nu niet weet, zullen door de partijen half/half gedragen moeten
worden.
Marge: 10-3-1727 - Ariaan van Kreel - g.m. Lysbet Voermans en alzo n.u. heeft
van Louwies Goort Hoefnagels - de helft van ƒ 21-10-00 ontvangen.
R 116

fol. 18

26-03-1726

- Hendrik Thopoel, oud president, - g.m. Elisabeth Antonisse van de Cruys mede voor:
- de verdere kinderen en erfgenamen van Antony van de Cruys,
- Jan Doense - g.m. Josyn Hoefnagels - mede voor:
- de verdere kinderen en erfgenamen van Frans Hoefnagels,
- Michiel Jacobx van de Cruys.
Voor zover het [hen/hem] aangaat erfgenamen van Heer Johan van de Cruys, toen
hij leefde inwoner, alhier, die t.l.v. het Corpus van Asten, onder andere, voor
1695, had staan - een restant van - ƒ 760,- dat met "penningen" van Willem
Goort Loomans is gelost.

Bij weten van de comparanten is daarvan geen cassatie gedaan.
Zij zien nu af van het eigendom van dit kapitaal en indien de originele brief
(die zij verklaren niet te hebben) te voorschijn komt kan deze gehouden worden
voor gecasseert.
R 116

fol. 19

28-03-1726

Jacobus Ignatius Guns, als oudste zoon van wijlen Peeter Guns, met procuratie
van zijn moeder - schepenen Someren - d.d. 20-10-1725 - heeft ontvangen van
Johan Draak - ƒ 194-15-6 welke, wijlen zijn vader, bij vonnis van preferentie
uit de geδxecuteerde goederen van Joost Linders - d.d. 17-1-1725 - waren toegewezen.
Marge: Vermits de onwilligheid van Guns niet gepasseert.
R 93

fol. 54vo

03-04-1726

Peter Dirck Andriessen, te Someren, verkoopt aan Jan Willem Hasen zijn 1/6e
deel in:
- huis, hof en aangelag, teul- en weilanden - aan de Wolsberg.
Zoals hij van zijn vader bij erfenis heeft gekregen en daarvoor waren van
zij grootvader, Dries Tomas. Geen van die erfgoederen uitgezonderd. Het resterende deel is nog in het onbedeelde bezit van de overige erfgenamen.
Belast met: 1/6e van ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 116

fol. 19vo

11-04-1726

Willem de Wit junior, deurwaarder, neemt, uit kracht van een executorie d.d. 23-10-1725 - Raad van Brabant - op een sententie - d.d. 14-9-1725 t.b.v. Gijsbert Karmans, rentmeester van Prinses Henrite de Latoir 'd Auvergne Merquese van Bergen op de Soom - en t.l.v.:
- Hendrik Frans Hoefnagels,
- Jan Doensse,
- Mattijs van de Cruys - en
- Allegonda Hoefnagels - geδxecuteerden
in arrest alle vaste goederen die competeren aan:
- Jan Doense - g.m. Josyn Hoefnagels,
- Mattijs van de Cruys - g.m. Cornelia Hoefnagels,
- Alegonda Hoefnagels
om daaraan de inhoud van de voors. sententie te verhalen.
R 116

fol. 20

20-04-1726

Schepenen van Asten verklaren - dat de huizen en landerijen - die ten tijde
van de resolutie - d.d. 22-10-1722 "desert en ongecultiveert" waren blijven
liggen of afgebroken of weggeraakt zijn - en waarvan ons de bede zijn geremitteert geworden. Dat deze op heden "nogh soodanich desert en onopgebout sijn"
als die waren t.t.v. de resolutie en onze verklaring daarop gegeven.
Verder dat Mr. Jan van Huern, namens het comptoir der bede, ons over 1725
heeft laten valideren - ƒ 67-7-0.
R 107b

fol. 89vo

04-05-1726

Johan Chritophorus Baron Berthoff Belver, Heer van Ruyff, Balen, Asten, Belveren enz. enz.
Volgt en beschrijving van de goederen die deze bezit te St. Michiels Gestel.
Schepenen 's Bosch.

R 107b.

fol. 93

04-05-1726

Johan Christophorus Baron Bertholt Belver, Heer van Ruyff, Balen, Asten, Belveren enz. enz.
Deze heeft een cijnsboekje betreffende Vught en Cromvoirt.
De helft van deze cijns heeft "voor desen gecompeteert aan" Everard de Dorne g.g.m. Anna Constantia de Boecop.
Enz. enz.
Schepenen 's Bosch.
R 107b.

fol. 94

04-05-1726

Johan Christophorus Baron Bertholt Belver, Heer van Ruyss, Balen, Asten, Belveren enz. enz.
Deze bezit 3/4e deel in een clamptiende, zo grove als smalle, te Roosmalen,
voor deze geweest van Everard de Doorne, in zijn leven Heer van Asten.
Enz. enz.
Schepenen 's Bosch.
R 107b.

fol 94vo

04-05-1726

Johan Christophorus Baron Bertholt Belver, Heer van Ruys, Balen, Asten,
Belveren enz. enz.
Hij bezit een clamptiende te St. Michiels Gestel - de helft hiervan is voor
deze geweest van Everard de Doorne.
De andere helft is hem aangekomen vanwege de drie onm. kinderen van Johan
Philip Bertholt de Ruys - g.g.m. Catharina Charlotte van Boecop enz. enz.
Schepenen 's Bosch.
R 107b.

fol. 95vo

04-05-1726

Johan Christophorus Baron Bertolt Belver, Heer van Ruys, Balen, Asten, Belveren enz. enz.
Hij bezit een clamptiende te Gemonde - als 94vo.
Schepenen 's Bosch.
R 20

fol. 118

10-05-1726

1/2

- Den drossard, aanlegger - contra - Johannes Heyligers, 29 jaar, gewezen
koetsier van de Heer van Asten, gevangene.
Vraag: Of hij geboortig is van Heurstrajen, in Keulsland ?
Antw.: Ja.
V. - Of hij is getrouwd en zijn vrouw in Maastrigt woont ?
A. - Hij is niet getrouwd.
V. - Of hij heeft gewoond bij Baron van Frens, Heer van Hellenberg en bij de
Markies van Westerloo ?
A. - Neen.
V. - Of hij, Johannes Bairs, slootmaker, bij Baron van Frens, niet kent ? Hier
tegenwoordig en die heeft verklaart dat zij samen acht maanden bij de
Baron van Frens gewoond hebben ?
A. - Neen.
V. - Of hij van Jan Bair, in april 1725, niet een pak kleren, zijnde blauw van
kleur en bestaande uit een rok, broek, kousen en schoenen heeft ontvangen

en beloofd heeft dit te brengen naar Aken bij Juffr. Meurs - in de Klock ?
A. - Neen.
V. - Of hij, op 12 april 1725, 's nachts, door de "weyer of graften" van het
kasteel van Heer van Hellenberg niets is weggevlucht met de "liverije"
van den Heer, bestaande uit "een groenen rock met root voeder root lakens
camesool en broeck" ?
A. - Neen - en zegt de groene rok, die hem is getoond, evenals de andere kleren
in 1722 in Amsterdam gekocht te hebben voor - ƒ 5,-. Hij heeft de rok,
hier, te Asten, laten vermaken. Het "kalminke camisooltje" heeft hij te
's Bosch, bij de kleermaker, in de Kerckstraat, laten maken, die voor
overste Schults werkte en dat, ten tijde, dat hij bij deze overste woonde.
V. - Of hij de "gietkerpers" van de vijvers en grachten van de Markies van
Westerloo heeft gevangen en verkocht ?
N. - Neen.
V. - Of hij gisteren, 9 mei, rond de middag, zijn goederen niet in een reiszak
heeft gepakt en daarmee het kasteel van Asten wilde verlaten en dan teruggeroepen is ?
A. - Dat hij de reiszak, zoals hij van 's Bosch, is gekomen heeft gepakt en deze heeft willen brengen naar het Dorp, om bij Joostje NN. het lijnwaad te
laten repareren en wassen.
Dat zijn scheermes en haarpoeder in de reiszak zat wist hij niet, maar hij
zou ook niet weten waar hij het anders moest laten.
Met de "sokolade" zou hij zijn afscheid hebben willen nemen "als hij naar
Rues vertrock".
Verder was hij van plan om, na het lijnwaad in het Dorp gebracht te hebben, weer terug te komen naar het kasteel.
fol. 124ev. 13-05-1726
2/2
Den drossard - contra - Johannes Heyligers, gevangene.
De gevangene wordt, buiten boeien en banden, opnieuw verhoord - er zijn enige
nieuwe punten te voorschijn gekomen.
Hij zegt nu - getrouwd te zijn met Catarina van den Broeck, wonende op de
klijnen Gragt - in de drie Hoefijsers - te Mastrigt.
Hij schaamde zich om te zeggen dat hij getrouwd was en dat hij haar door armoede en op haar verzoek had verlaten
Hij heeft haar beloofd om regelmatig te schrijven, doch is hierin nalatig gebleven en heeft haar sedert ΘΘn jaar niet gezien.
Hij heeft, met zijn vrouw, bij de Marquis van Westerloo, op Pitersom, bij Mastrigt, gewoond, dit ca. 2╜ jaar, als boswachter en jager.
Hij is daar, zonder afscheid te nemen, vertrokken omdat hij zijn bedongen loon
niet kreeg. De Heer van Kesselaar heeft hem wel beloofd te zullen betalen doch
tot nu toe is dit niet gedaan.
Door recommandatie van postmeester Peterdorf, te Aken, is hij gekomen als
koetsier bij Baron Frens - dit voor de tijd van ca. acht maanden.
Johan Bair zou samen met hem en Peeter Enken, ook knecht bij Baron Frens een
pak kleren, als voorschreven, naar Juffr. Meurs brengen.
In plaats van het daar te brengen hebben zij het mee terug genomen en gebracht
t.h.v. de dochter van de meester "bouwknegt" van de Heer van Hellenberg.
Thuis gekomen heeft de Baron gevraagd of hij het pak kleren had besteld.
Hij heeft hierop ontkennend geantwoord doch weet niet niet meer wat Baron van
Frens gezegd heeft.
Door de "benautheyt" van het kasteel is hij 's nachts vertrokken na het pak met

kleren bij de voors. dochter opgehaald te hebben.
Hij is de volgende dag, 's avonds, thuis bij zijn vrouw gekomen, deze heeft een
deel van de kleren naar de "lombert van Mastrigt" gebracht en daarop twee
rijksdaalders ontvangen.
Een ander deel van de kleren heeft hij zelf gedragen, deze zijn nu bijna versleten - en het "caleminke camisooltje" te Asten verkocht aan ["den Hoek"]
voor 9 schellingen.
Verder heeft hij van de Heer van Hellenberg geen geld gevraagd - of is hem gegeven. Bij zijn weten heeft hij niet meer ontvangen dan twee rijksdaalders,
doch waren hem 16 rijksdaalders/jaar beloofd.
Hij heeft nooit op de visvijvers van Marquis van Westerloo gevist - dan op order van de rentmeester Hennes Heym, in presentie van schepenen Hendrik en Johannes Henckens.
Evenmin heeft hij zeker niet de gierkerper gevangen en verkocht of ooit daarvan
een portie voor zijn vrouw behouden.
Hij heeft geen afscheid van de dienst bij de Markies van Westerloo "becomen"
doch de heer Kesselaar, drossard, te Steyn, heeft gezegd, dat als hij loon
geeft ook "afscheyt" zal geven.
Verder blijft hij bij zijn antwoorden, op 10 mei gegeven, er aan toevoegende dat hij niet meer weet aan wie de linnen korenzak toebehoord en dat de "silveren snuftabackdoos" te St. Michiels Gestel, in de herberg, waar een "tol- of
weggeltbort" uithangt, aan hem "vereert" is door twee jongeheren. De doos is
nu bij Juffr. Somers, te 's Bosch, "verset" voor 20 permissie-schellingen.
fol. 131 - 14-5-1726 - De gevangene zal ten voorbeeld van andere - driemaal
om de kaak worden geleidt - daarna zal hij geknield
om vergiffenis bidden en voor altijd uit dit dorp worden gebannen.
R 162a

13-05-1726

Taxatie van de onroerende goederen van Francis Janssen - overleden 20-4-1726,
te Asten.
Peeter Janssen heeft een verklaring afgegeven dat niets is achtergehouden.
Waarde:
- ╝e in de helft van - huis, hof, schuur, schaapsstal, bakhuis,
land, groes, hei etc. etc.
100 l.
ƒ 375,1 de gemeente
2. Goort Paulus e.a.
- ╝e in de helft van - land, groes, hei - de Lensdonck
25 l.
ƒ 87,50
1. de Aa
2. Aart Tielen e.a.
- ╝e in de helft van - een heiveld
10 l.
nihil
3. weduwe Hendrik Bollen
4. Molemakers
ƒ 462,50
Belast met: ƒ 1800,voor dit ╝e deel
ƒ 450,ƒ 12,10
- ╝e deel in huis, hof en aangelag
3. Jacob Martens
4. Mathijs Jan Paulus
- ╝e deel in - een groesveld
3. Aart Sterken
4. de straat
- een akker

3 l.

ƒ

26,25

3 cops.

ƒ

2,-

2 l.

ƒ

1,50

- ╝e deel in - een

1. de straat
4. Bendert Vervorreldonck
akker
2 l.
3. weduwe Jacob Tomas
4. Jan Peeters
akker
3 l.
3. weduwe Hendrik Bollen
4. Peeter Janssen c.s.
weiveld
1 l.
3. weduwe Hendrik Bollen
4. Aart Tielen
groesveld
3 l.
1. Aart Sterken
2. Jan Aalbers
groesveld
1╜ l.
3. Bendert Vervorreldonck
4. Antony Willem Hasen
groesveld
1╜ l.
3. Aart Tielen

- ╝e deel in - een
- ╝e deel in - een
- ╝e deel in - een
- ╝e deel in - een
- ╝e deel in - een

De laatste negen percelen zijn belast met:
- 3 peters/jr. (54 stuiver) aan de Kerk van Asten
in kapitaal: ƒ 67-10-00
- ƒ 1-10-00/jr. aan den Armen van Asten
in kapitaal: ƒ 37-10-00
ƒ 105-00-00
╝e deel is
ƒ
20e penning is ƒ 1-12-8.
R 93

fol. 55

rest

ƒ

2,-

ƒ

3,-

ƒ

1,25

ƒ

4,50

ƒ

3,75

ƒ

2,-

ƒ

58,75

ƒ

26,25
32,50

24-05-1726

Tony Peeter Slaats is schuldig aan Francis van de Loverbosch - ƒ 250,- α 4%.
R 116

fol. 20vo

24-05-1726

- Adriaan van Krijl - weduwnaar van Catalijn van Trigt, te Helmont - geass.
met Willem van Liemd - a.s. bruidegom - en
- Elisabet Tony Voermans - weduwe Hendrik Jan Hoefnagels - a.s. bruid - geass.
met Antony Voermans, haar halfbroeder.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen elk, al hun "gerede en ongerede" goederen in.
Indien ΘΘn van hen komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit a.s. huwelijk na te laten dan zullen de ingebrachte goederen weer gaan naar de zijde
vanwaar deze gekomen zijn.
- De geconquesteerde goederen, winst of verlies, zullen dan elk voor de helft
gedeeld of gedragen worden.
- Indien enig kind(eren) uit dit a.s. huwelijk geboren wordt dan zal die erven
volgens de "costuymen locaal".
R 116

fol. 21vo

27-05-1726

Jan van Riet, als impetrant van executie en onwillig decreet - contra - Joost
soone Joost Roefs - geeft procuratie aan Mr. N. Kervel, procureur, te 's Hage,
om de begonnen executie, voor de Raad van Brabant, namens hem voort te zetten.
R 116
fol. 22vo
11-06-1726

Johanna Govers - weduwe Matteus Tijssen, te Leende, is voldaan met - ƒ 100,met intrest - t.l.v. Peeter Canters en t.b.v. Matteus Tijssen.
De betaling is gedaan door Peeter Coopmans, Peeter Bimans en Josyn Coopmans.
De "hantobligatie" is gecasseert.
R 116

fol 23

14-06-1726

Wij, schepenen van Asten, verklaren, dat Johan Casper Nobel, secretaris van
Hees en Leend, ons namens Antony de Heer, coopman, te 's Bosch, een obligatie
heeft vertoond van - ƒ 4000,- α 4% - t.l.v. de gemeente Asten - d.d. 2-9-1699.
Verder verklaren wij dat van deze obligatie "sedert altijt" de jaarlijkse intrest is betaald geworden door de borgemeesters en ook geboekt zijn in de rekeningen.
R 116

fol. 25

16-06-1726

- Dirck Jaspers, timmerman, te Helmont - en
- Jan Peeters, timmerman, alhier (?)
verklaren dat zij op verzoek van Johan van Projen - d.d. 14-6-1726 - van de
Geestelijke Goederen van Kempelant, zijn geweest te Someren en dat aan hen door
Caspers Eymers, als aannemer van de "optimmeringe" van de molen van Someren is
vertoond al het hout dat nodig is tot opbouw van de afgebrande molen.
Wij hebben bevonden dat alles overeenkomt met het bestek en condities - d.d.
6-12-1725 - waarop Finco Lycklama α Nijholt, rentmeester der Geestelijke Goederen van Kempelant - de opbouw van de voors. molen gegunt heeft.
R 116

fol. 25vo

16-06-1726

Jan IJsbouts en Dirck Lambers, timmerlieden, te Someren, hebben ter instantie
van Casper Eymers, timmerman, te 's Bosch en op verzoek van Finco Lijclama α
Nijholt, rentmeester der Geestelijke Goederen van Kempelant - de reparatie en
de vernieuwingen van de kap op het huis van "slantshoeve" te Someren, in bewoning bij Jan Willems - die de requirant in deze bij publieke aanbesteding van
't land, op 6-12-1725, had aangenomen.
De hoeve is volgens bestek gerepareerd en opgemaakt.
R 162a

18-06-1726

Taxatie van de onroerende goederen van Geertruy Peeters - overleden te Asten en
op 21-5-1726 begraven.
Bartel Kerkels is weduwnaar van de overledene.
1/3e deel in
Waarde:
- huis, hof, schop, en aangelag
3 l.
ƒ 20,1. Jacob Martens
2. de weg
- een schuur, land en wei
4 l.
ƒ 7,1-2. de gemeente
- groes
2 l.
ƒ 3,1. Joost Joosten
2. de gemeente
ƒ 30,20e penning is ƒ 1-10-0.

R 93

fol 56

21-06-1726

Jan van Riet is schuldig aan Antony Jan Meujen - ƒ 200,- α 4%.
Marge: 7-12-1736 - Gelost door weduwe Jan van Riet.
R 116

fol. 26vo

06-07-1726

Lijneke Wouters - weduwe Luycas van der Loo, in het Dorp, ziek, testeert.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Haar nalatenschap zal gaan naar:
- Flips Wouters - 1/5e deel,
- Lijs Tilens
- 1/5e deel,
- Eyke Wouters - de vrouw van Peeter Dries - 1/5e deel - haar broeder en zusters,
- de kinderen van Teunis Wouters - en Willemyn Goorts Verheyden - en
- Elske Hendrik Aarts - als representante van haar vader - samen 1/5e deel en
- de vijf kinderen van haar zuster, Jenneke Wouters - em Willem Abrahams 1/5e deel.
R 116

fol. 27vo

10-07-1726

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van:
- Frans Cornelis van Weert - en
- Hendrik Aart Tielen, collecteurs der verponding, 1722, dat zij verscheidene
malen present zijn geweest en gezien hebben dat Johan Draak, als secretaris,
onder wie de koopgelden van de verkochte goederen van Joost Linders van Hugten
berusten, aan Jacobus Ignatius Guns, met procuratie van zijn moeder, al de "geadjudiceerde penningen" volgens vonnis onder cautie getracht heeft deze aan
hem te voldoen.
Verder verklaren zij - dat zij ter instantie van de voors. Guns, op 28-3-1726,
zijn gekomen in de raadkamer en aldaar gehoord en gezien hebben dat Johan Draak
op de tafel telde - ƒ 194-15-6 ter voldoening van de in het vonnis vermelde som.
"en welcke som de voors. Guns, als gemachtigde van sijne moeder, oock heeft nagetelt, opgetrocken en in eenen sack gedaanen alsoo alsdoen getoont voldaan en
vernoegt te sijn".
Maar toen door Draak de kwitantie, conform het vonnis, werd verzocht heeft hij
die niet willen geven "en alsoo vrugteloos vertrocken".
R 116

fol. 29

10-07-1726

Hendrik Aart Tielen verklaart te ratificeren en te approberen - de procuratie
die - Maria Peters van de Barschott, zijn vrouw - en Frans Cornelis van Weert
voor notaris de Cort, te Helmont - d.d. ........ aan Bastiaan Nederburgh hebben gegeven.
R 116

fol. 29vo

10-07-1726

Wij, Peter Dircx van de Vorst en Jan Verberne, schepenen, verklaren dat voor
ons zijn verschenen:
- Michiel van de Cruys - en
- Jan van Helmont, schepenen - alsmede
- Gerit van Riet, vorster, welke verklaren ter instantie van Johan Draak,
secretaris - dat de eerste en derde comparant gezien hebben, dat in 1725, zonder de preciese dag te weten, deurwaarder Maccalla die wegens ....... Guns, aan
hem, requirant, een insinuatie deed om enige documenten over te dragen.
Dat de secretaris daar op antwoordde:

"Daer is ider documente int particulier tgeen gij van mij vraegt en oock mijn
specificatie en quitantie, ik heb aen U versoeck voldaen, nu vraeg ick gelt".
Maccalla heeft hierop gezegd dat zijn meester hem geen geld had meegegeven.
De tweede deponent verklaart in de jaren 1723 - '24 en '25 gezien te hebben
dat wanneer Peeter Guns van Draeck "pampieren" requireerde - de secretaris daar
telkens op antwoordde: "Ick sal aen U versoeck voldoen, geeft mij tijt om alles
te vervaerdigen".
Toen de "pampieren" klaar waren en Draak deze wilde overhandigen heeft Guns,
i.p.v. deze aan te pakken, zich omgekeerd en is weggegaan.
R 162a

10-07-1726

Taxatie van de onroerende goederen van Willemyna, dr. Aert van der Meulen overleden 2-6-1726, te Lierop.
- groes
de Sleep - in de Voort
1 l.
ƒ 6,R 116

fol. 31

19-07-1726

Peeter Hoogerlinden, deurwaarder, neemt, uit kracht van een executorie d.d. 1-6-1726 - van de Raad van Brabant - verstrekt door dezelfde Raad op een
acte van taxatie - d.d. 23-11-1725 - t.b.v. Peter Guns, impetrant van executie
en t.l.v. Johan Draeck, secretaris, in arrest - al diens vaste goederen, gelegen te Asten - om daaraan te verhalen de inhoud van de voormelde taxatie - ter
somme van ƒ 1065-14-0.
R 116

fol. 3vo

05-08-1726

- Dirck Jaspers, timmerman, te Helmont - en
- Jan Peeters, timmerman, alhier (?)
verklaren dat zij op 15 juni l.l. namens Johan van Projen, als waarnemer van
het comptoir der Geestelijke Goederen van Kempelant, zijn geweest te Someren
om "een schouwinge" te doen aan al het hout dat tot opbouw van de "corenwintmo
len" dient.
Zij zijn heden, op verzoek van Finco Lijclama ß Nijholt, rentmeester der Geestelijke Goederen van Kempelant, geweest te Someren en hebben daar een visitatie gedaan van al het timmerhout dat aan de opgebouwde molen is gebruikt en
bevonden "dat alle tselve hout daartoe wel en naar behooren, volgens den bestecke daarvan sijnde, is wel in een gewerckt ende gemaakt".
R 116

fol. 32vo

18-08-1726

- Lijneke Aarts - weduwe Jan Jansse Hoefnagels - en
- Paulus Hoefnagels - als geδde momboiren over de onm. kinderen van Jan Jansse
Hoefnagels - en Lijneke Aarts.
Zij verklaren na rijp onderzoek en rijpe examinatie van de staat der goederen
en effecten - achtergelaten bij het overlijden van Jan Jansse Hoefnagels - dat
zij deze goederen verlaten t.b.v. de v≤≤r-kinderen van wijlen Jan Janssen Hoefnagels - en Jenneke Jan Paulus - m.n. Jan, Ariaan, Joost en Maria.
(Maria - geass. met Paulus Jan Paulus is hier ook present) mits dat deze v≤≤rkinderen van Jan Jansse Hoefnagels alle dorps- en andere lasten over deze goederen betalen.
R 116

fol. 33vo

15-08-1726

Wilbert Aalbert Peeters verklaart dat hij zich nooit als erfgenaam van de nagelaten goederen van wijlen zijn ouders, Aalbert Peeters - en Hendrien Wilbers
gesteld heeft. Hij heeft deze dan ook nooit aangenomen doch geheel overgelaten

aan Peeter Aalbers en Jan Meuwisse qq. als erfgenamen van zijn ouders.
R 116
fol. 34
16-08-1726
- Mattijs Antony Kanters - en
- Godefridus Raymakers - g.g.m. Anna Maria Kanters - namens Johanna en Antony
zijn minderj. kinderen.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Antony Kanters, president, hun vader en grootvader.
1e lot: Mattijs
- het voorste deel van het huis - bestaande uit keuken, opkamer, kelder, est strekkende van de gevel van de straat tot de eerste schouw - genaamd "de
aukeucken"
Deze brandmuren samen te onderhouden.
- de helft van de hof - en
- de achterste helft van het drieske.
1. Antony Voermans
2. erven Claas van der Linden
3. de weg
- de helft van een akker - op de Logte
4╜ l.
de zijde naast Willem Jan Loomans
1. Jeuris Alons
2. Willem Jan Loomans e.a.
3. de pad
4. de delers
- de helft van een akker - op de Logte
5 l.
de zijde van Raymakers
1. erven Flips Timmermans
2. Raymakers
3. Jeuris alons c.s.
4. de bempt
- land
op de Logte
3 cops.
1. Jan Goorts
2. de mistweg
3. de weg
4. de pad
- land
op de Logte
1╜ l.
1. Goort Buckums
2. de ontvanger
3. Godefridus Raymakers
4. Willem Jan Loomans
- de helft van een rente van - ƒ 300,- α 5% - t.l.v. Willem Rijnders van Hoof,
op Heusden.
2e lot: Godefridus Raymakers
- de twee kamers, beginnende van de keukenschouw dwars tot aan den hof.
- de andere helft van den hof - tot naast de kinderen van der Linden.
- de helft van een akker - op de Logte
geheel 4╜ l.
de zijde van Joris Alons
1. Joris Alons
2. Mattijs Canters
3. de pad
4. de delers
- de helft van een akker - op de Logte
geheel 5 l.
1. erven Flips Timmermans
2. Godefridus Raymakers
3. Jeuris Alons

4.
op de
1.
2-3.
4.
- de helft van een rente van
Hoof, op Heusden.
- land

R 116

fol. 37

de bempt
Logte
2 l.
Goort Buckums
Mattijs Canters
de bempt
- ƒ 300,- α 5% - t.l.v. Willem Rijnders van

17-08-1726

Mattijs Antony Canters geeft in huur aan Antony Voermans:
- de helft van een akker - op de Logte
geheel 4╜ l.
1. Jeuris Alons
2. Willem Jan Loomans
3. de pad
4. de verhuurder en Godefridus Raymakers
- land
op de Logte
3 cops.
1. Jan Goorts
2. de mistweg
3. de pad
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 3,-/jaar + de lasten.
Verponding: 8 stuiver/jr. dorpsverponding
- 8 stuiver/jr. landsverponding - uit het gehele land.
Bede: ......
R 116

fol. 38

28-08-1726

Laurijns de Roy, deurwaarder, neemt namens Alerd Johan Gansneb gen.t Tengnagel, rentmeester der Episcopale en andere Geestelijke Goederen, in arrest:
- de onroerende goederen van Hendrik Peeter Martens en Wilbert Willems Verberne, of nu, diens erfgenamen - om daaraan te verhalen - ƒ 25-10-00/jr. in
drie verschillende renten.
R 116

fol. 38vo

02-09-1726

Johan Vermeulen, te Leende, heeft ons vertoond:
- een obligatie van - ƒ 1000,- α 3╝% - d.d. 2-9-1699 - staande t.b.v. hem,
toonder en t.l.v. de gemeente Asten.
De obligatie wordt nu ingeschreven.
R 116

fol. 40

02-09-1726

Bartholomeus Vermeulen, te Leenderstrijp, heeft ons vertoond:
- een obligatie van - ƒ 2000,- α 3╝% staande t.b.v. hem, toonder en t.l.v.
de gemeente Asten.
De obligatie wordt nu ingeschreven.
R 116

fol. 43

09-09-1726

- Dirck Jaspers, timmerman, te Helmont - en
- Jan Peters, timmerman, alhier (?) - alsmede
- Willem Maas, molenmeester, te Someren.
Zij verklaren ter instantie van Casper Eymers, te 's Bosch - dat zij op order
van Finco Lijclama α Nijholt, rentmeester der Geestelijke goederen over Kempenlant op d.d. "hebben geexamineert en opgenomen" de nieuw opge+ouwde wind-

molen, te Someren.
De molen is bevonden, in conformiteit van bestek en condities, zoals aangenomen.
R 107b.

fol. 96

18-09-1726

Hendrick de Bye, notaris, te 's Bosch, namens Gerardus Assueris Ludowycus
Baron de Horyon, Heer van Colonster, Angleur enz. enz.
draagt over aan:
Johannes Christoforus Baron de Bertholt enz. enz.
- het Clooster, te Ommel - t.w. huis, schuur, schop, stallen, bleekveld, hof
en lege plaats.
- land
9 l.
- land
de hooge Loo
4 l.
1. Jan Aarts
2. weduwe van de Cruys
- land
de Strijphoeck
1 l.
1. Frans Hoefnagels
2. de weg
- land
de Schoone
2 l.
1. Frans Hoefnagels
2. .......
3. de weg
- land
de Meeracker
9 l.
1. weduwe van de Cruys
2. Marcelis Peeters
- land
5 l.
1. Jan Frijnse
2. Frans van Ruth
- land
de Horst
6 l.
1. Hendrick Jan Deynen
2. Hendrick Canters
- land
de Cant of Dorperacker
1 l.
1. weduwe van de Cruys
2. Willem Hendricx
- land
den Vosselenacker
4 l.
1. Teunis ......
2. Symon van Velsen ?
- groes
de Kolcken
3 l.
1. weduwe van de Cruys
2. kn Antony Josephs
- hooiland
den Hoogendries
2 l.
1. Mattijs Canters
2. Jan Damen
- groes
den Engelsenbempt
1. weduwe van de Cruys
2. Jan Freynsen
- groes
de Crayenstart
10 l.
1. Peeter Dircx
2. Hendrick van Ruth
- een heiveld - onder de Leensel
Alles zoals de "constituant" heeft verkregen, bij testament, van Anna Wilhelmina de Dorne, wijlen zijn vrouw.
Belast met: ƒ 1000,- aan rentmeester des Tombes - nu Calemette.
- ƒ 3,-/jr. aan rentmeester den Tombes.
- ƒ 1,-/jr. aan rentmeester des Tombes.
- 15 st./jr. aan rentmeester des Tombes.

- ƒ 2,-/jr. aan het comptoir der Domijnen.
Schepenen 's Bosch.
Nog wordt overgedragen:
- een huis met toebehoren.
Westwaarts - de kn Nicolaas van der Linden.
Zuidoostwaarts - de straat.
R 162a

21-09-1726

Taxatie van de onroerende goederen van Engel Hoefnagels - g.g.m. Jan Crol overleden 19-8-1726 - te Middelrode onder Berlicum.
- 1/5e deel van de helft in - de Kolck - te Ommel
3 l.
ƒ 7,-.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Hendrik Canters
3. Jan Kersius
4. erven Frans Hoefnagels
R 4

fol. 14

23-09-1726

- Hendrik Antony Canters, aanlegger - contra - Jan Janssen van Rest, gedaagde.
R 33 - 52

23-09-1726

Hendrick Antoni Canters, aanlegger.
- contra
Jan Janssen van Rest, te Ommel, gedaagde.
Aanlegger heeft, op 29-9-1710, aan gedaagde verkocht:
- huis, hof, aangelag, groes en land - te Ommel.
Koopsom: ƒ 800,- α 4%.
De goederen zijn tegenwoordig nog in bezit en gebruik van gedaagde.
De renteachterstand is inmiddels - ƒ 244,05, die ondanks aanmaningen, nog
steeds niet voldaan zijn.
Redenen om hem te "dagen".
R 107b.

fol. 98vo

28-10-1726

Hendrick Albert Baron de Dongelbergh, Heer van Blorthem etc. verkoopt aan
Jan Canters:
- een hoeve, bestaande uit - huis, schuur, hof, aangelag, wei en land "de oude Hoeve" - op Busselt
70 l.
tussen haar "reengenoten"
De hoeve is voor het laatst, in 1719, in gebruik geweest bij Frans Maas.
Belast met: 15 st./jr. aan de Heer van Asten.
- 13 gl. 10 st./jr. aan rentmeester Tengnagel, te 's Bosch.
Koopsom: ƒ 125,Lasten in kap.: ƒ 350,25
Hij verkoopt alnog aan Peter van Bussel:
- de nieuwe hoeve - huis, schuur, stal, hof en aangelag, land en groes
op het Bussele
70 l.
Zoals voor het laatst, in 1719, in gebruik geweest bij Dierck Meulendijck.
Belast met: 11 st./jr. aan de Heer van Asten.
- 13 gl. 10 st./jr. aan rentmeester Tengnagel, te 's Bosch.
Koopsom: ƒ 125-0-0
Lasten in kap.: ƒ 351-4-6
Schepenen Eyndhoven.

R 116

fol 42vo

29-10-1726

Schepenen van Asten verklaren dat de huizen en landerijen, welke t.t.v. resolutie - d.d. 12-5-1722 en 22-10-1722 "desert en ongecultiveert" waren blijven
liggen, enz. enz.
Nog "desert en onopgebouwt" zijn.
Mr. Jan van Heurn, namens het comptoir der beden, heeft ons, over 1723, laten
valideren - ƒ 67-7-0.
R 116

fol. 44

29-10-1726

- Gabriel van Swanenbergh, schoolmeester en coster, als koper van:
de helft van huis, hof, land en groes - geweest zijnde van Hendrik Hoefnagels - ter eenre - en
- Andries Verrijt, als momboir van Michiel, onm. zoon Jan Colen - en Hendrien
Willems.
Zij maken en scheiding en deling van de goederen die de eerste comparant voor
de helft heeft gekocht en voor de andere helft aan den onmondige toekomen.
1e lot: Gabriel
- het woonhuis, hof en aangelag - aan de Torenstraat - in het Dorp
1. Peeter Bimans
2......
3. Jan Aarts
4. de straat
- de helft van een groesveld - int Root
6 l.
naast Marten Ceelen
1-4. Jan Loomans
2. Marten Ceelen
3. de Aa
- de helft van een groesveld - in de Haseldonck
4 l.
naast Willem van Weert
1. Willem Loomans
2. Peeter Hoefnagels
- de helft van een groesveld - aan Kruyskensweg
3 l.
naast Jan Peeter Smits
1. Peeter Jan Aarts
2. Paulus Hoefnagels
- groes
te Ostaden
2 l.
1. Frans Doensen
2. kn Eren Cornelis
- de helft van een groesveld - int Linder
3 l.
naast de Loop
1. erven Flips Timmermans
2. Joost Joosten
- de helft van een akker - op de Logte
5 l.
naast Lijs Tilens
1. Lysbet Tilens
2. Mattijs Kanters
- de helft van een akker - aan de Molen
3╜ l.
naast Cornelis Manders
1. Maarten Andriessen
2. Cornelis Manders
- de helft van een akker - tot Ostaden
4 l.
naast Aart Tilen
1. Aart Smolders
2. Aart Tilen

1╜ l.

- de helft van een akker - aan de Wegen
2╜ l.
naast de kn Antonis Verrijt
1. kn Antony Verrijt
2. Joost Timmermans
- land
int Bergslant
1 l.
1. Jan Joost Verberne
2. Peeter Verbeek
- land
aan Kruyskensweg
1╜ l.
1. Jan van Riet
2. kn Joost den Kuyper
Belast met: de helft van 2/3e deel van 2 vat rogge/jr. aan ??
- de helft van ƒ 1-7-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- de helft van de cijns.
2e lot: Michiel
- de gehele "timmer" van de schuur en schop op het aangelag van het eerste
lot - alles zal weg moeten voor Pasen e.k.
- land
int Dorp
2 l.
1. Antony Franssen
2. Willem van Weert
- land
int Linder
1╜ l.
1. Hendrik Hoefnagels
2. Willem Aart Smits
- de helft van een groesveld - int Root
6 l.
de zijde van de Somersedijck
1. Jan Loomans
2. Marten Ceelen
3. de Aa
4. Jan Loomans
- de helft van een groesveld - in de Haseldonck
4 l.
1. Willem Loomans
2. Peeter Hoefnagels
- de helft van een groesveld - aan Kruyskensweg
3 l.
1. Peeter Jan Aarts
2. Paulus Hoefnagels
- de helft van een groesveld - tot Ostaden
2 l.
1. Frans Doensen
2. kn Eren Cornelis
- de helft van een groesveld - int Linder
3 l.
1. erven Flips Timmermans
2. Joost Joosten
- de helft van een akker - op de Logte
5 l.
de zijde van Mattijs Kanters
1. Lysbet Tilens
2. Mattijs Canters
- de helft van een akker - aan de Molen
3╜ l.
de zijde naast Marten Andriessen
1. Marten Andriessen
2. Cornelis Manders
- de helft van een akker - aan de Wegen
2╜ l.
de zijde naast Joost Timmermans
1. kn Antony Verrijt
2. Joost Timmermans
Belast met: de helft van 2/3e deel in 2 vat rogge/jr. aan ??
- de helft van ƒ 1-7-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- de helft van de cijns.

R 107b.

fol. 100vo

10-11-1726

Hendrik de Bie, notaris, te 's Bosch, met procuratie van Johan Christophorus
Baron van Bertolf de Belver enz. enz. - d.d. 5-9-1726 - notaris Pieter de Cort,
te Asten, aan hem gepasseert - verkoopt aan Jan Goyarts Meulenbroeck, wonende
in de Dungen:
- de oude Nuneveltse hoeve, te Berlicum - Middelrode.
Volgt beschrijving.
Koopsom: ƒ 2960,-.
Schepenen 's Bosch.
R 93

fol. 57

11-11-1726

Matijs Antony Canters verkoopt aan Antony Voermans:
- land
in de Logte
3 l. 2 cops
Zoals bij erfenis van zijn ouders verkregen en hem bij scheiding en deling
(16-8726) met Godefridus Raymakers is toegevallen.
1. Willem Jan Loomans en de verkoper
2. Godefridus Raymakers
3. de verkoper
4. de straat
Koopsom: ƒ 80,-.
R 116

fol. 48vo

15-11-1726

- Anneke - weduwe Jacob van der Loo,
- Anneke - weduwe Marten Slaats,
- Francis, meerderj. zoon Jan Janssen Timmermans - alias Jan van Gijsenroy.
Zij geven procuratie aan Bastiaan Nederburg, procureur, om namens hen, voor
de Raad van Brabant, te ageren en te vervolgen de procedure als de twee eerste
comparantens man en de derde comparants vader - tegen Peeter Guns, nu zijn weduwe, te Maarheese, voor de Raad van Brabant, hebben over de verkoop van de
goederen van Wendelina - weduwe Aart Berkers c.s.
R 162a

18-11-1726

Taxatie van de onroerende goederen van Lijneke - weduwe Luycas van der Loo overleden 22-9-1726.
Philips Wouters, alhier, is ΘΘn der erfgenamen.
Waarde
- groes
3 l.
ƒ 110,1. Willem Goort Loomans
2. weduwe Tile Franssen
3. de kleyne Aa
4. kn Flips Franse
- groes
1 l.
ƒ 10,1. Peeter Driesse
2-3-4. de mistweg
- land
1 l.
ƒ
8,1. Jan Vriens
2. Peeter Driesse e.a.
3. de straat
4. Peeter Tony Fransse
-land
1 l.
ƒ
5,1. Willem Loomans
2. kn Mattijs Cuypers
3. Paulus van der Loo

4. Jan Vriens
20e penning ƒ 6-13-0.
R 93

fol 57vo

ƒ 133,-

04-12-1726

- Jan Flips Voermans, te Leende,
- Tony Flips Voermans,
- Lijneke Flips Voermans.
Zij verkopen aan Claas Flips Voermans ieder hun 1/5e deel in:
- huis, hof, teul- en weilanden - in de Wolfsberg
22 l.
Zoals hen bij erfenis van hun ouders is aangekomen.
In vewoning en gebruik bij Claas Flips Voermans.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 116

fol. 49vo

13-12-1726

- Joost Hendrik Aart Tielen, 35 jaar, gewezen dienstbode Aart van der Beeck en
- Maria, dr. Silvester Michiels, 20 jaar, gewezen dienstbode van Joseph Petit.
verklaren ter instantie van Jan Smits, Hendrik van Rut en Marten Janse c.s.,
collecteurs en borgemeester geweest, dat zij, comparanten, op verzoek van Peeter Guns, in leven gewoond hebbende te Maris, rond de 20e juli 1720, de eerste,
heeft afgemaaid en de tweede opgebonden, het koren, gestaan hebbende op een
akker, alhier, ontrent de Molen en geweest zijnde van Meuwis Peeter Roymans.
Welke akker door Peeter Guns, bij evictie is verkocht - waarover tussen de
voors. requiranten en Peeter Guns een proces loopt voor de Raad van Brabant.
Het door hen afgemaaide en opgebonden koren is door de knecht en verdere
dienstboden van Peeter Guns, in presentie van de vrouw, nu weduwe Peeter Guns,
weggevoerd.
R 116

fol. 50

21-12-1726

- Peeter Jansse van Dijck - en
- Hendrik Jan Maas, timmerlieden, te Someren, verklaren ter instantie van
Mevrouw de weduwe Martinus de Tombe, in leven geweest rentmeester der Geestelijke Goederen, dat zij geweest zijn te Beek, in de Beecksedonck en aldaar hebben bezien de reparatie aan een "slantshuys" in bewoning bij Hendrik Hermans en bevonden dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn volgens bestek en condities d.d. 19-7-1726 - van de Raad van Staten, te 's Bosch.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Hendrik van de Weyer.
R 116
fol. 50vo
08-01-1727
Heylke Claassen - weduwe Jan Martens, doet afstand van de in haar bezit zijnde
goederen, roerend en onroerend, t.b.v.:
- Peeter Jan Aarts - g.m. Maria, dr. Jan Martens - en Jenneke Rijkers - en
- Jan Rijniers van Geldrop - g.m. Jenneke Jan Martens, haar dochter.
Jan Rijniers van Geldrop zal, in ruil hiervoor, haar, comparante, haar verdere
leven onderhouden in kost, drank, kleren alsmede haar begrafenis verzorgen.
R 116

fol. 51vo

08-01-1727

- Peeter Jan Aarts - g.m. Maria, dr. Jan Martens - en Jenneke Rijkers - en
- Jan Rijniers van Geldrop - g.m. Jenneke, dr. Jan Martens - en Heylke Claassen.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Peeter
- een hofstad, genaamd - 't Bergslant - in het Dorp
╜ l.
1. Huybert Abrahams
2. de delers
3. Johan Draak
4. de straat
- land
ter plaatse voors.
5 cops.
1-2-3-4. de wegen en Berg
- de helft van een akker - ter plaatse voors.
deze helft 1 l.
1. de mededeler
2. den Helmontse voetpat
3. erven Wouter Hoefnagels
4. de wegen
- de helft van een groesveld - agter Ostaden
de helft is 1 l.
1. Claas Verhees
2. de mededelers
3. de mistweg
4. Aart Tielen
Belast met: de helft van ƒ 3,-/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 100,- die betaald zijn door het tweede lot voor "haaftogt en
meubilaire goederen".
2e lot: Jan
- huis, hof en aangelag - int Bergslant - in het Dorp
╜ l.
1. Jacob Baassen
2. het 1e lot
3. de straat
4. Johan Draak
- land
de Beckers
1 l.
1. Jan Paulus
2. Marten Marcelis
3-4. de gemeente
- de helft van
den Hoogenacker
deze helft 1 l.
1. het 1e lot
2. de Molenweg
3. de gemeente
4. erven Wouter Hoefnagels
- de helft van een groesveld - agter Ostaden
1 l.
1. het 1e lot
2-4. het dijkje
3. Joost Verberne
Belast met: de helft van ƒ 3,-/jr.aan de Kerk van Asten.
- 2 st. 8 penn./jr. aan de Kerk van Asten.
En heeft dit lot alle roerende goederen ontvangen, waarvoor hij aan het 1e lot
- ƒ 100,- heeft betaald.
R 116

fol. 54

09-01-1727

Hendrik Thopoel en Tielen Peeters, collecteurs der ordinare landsverponding,
1726, hebben een verdeling gemaakt van hun collectelijst en zij zullen ieder
hun deel op eigen kosten - ontvangen, verantwoorden en te 's Bosch betalen.
Hendrik Thopoel collecteert:
- Ostaden, Dijck, Diesdoncken, Ostappen, Ommel, Laarbroeck, Stegen en een deel
van Vorreldonck - met de gehele buitenverponding.
Tielen Peeters collecteert:
- het resterende deel van Vorreldonck, Heusden, Wolsberg en Dorp.

R 116

fol. 55vo

13-01-1727

Mattijs Antony Kanters geeft in huur aan Willem Aart Smits:
- de helft van een akker - op de Logte
geheel 5 l.
1. Godefridus Raymakers
2-3. de bempt of de erven Hendrik Hoefnagels
4. Tony Voermans
Waarvan de andere helft is van Godefridus Raymakers - deling d.d. 6-8-1726.
Huurtermijn: 11 jaar
Lasten: verhuurder.
Huursom: 1 gl. 10 st./jr.
R 93

fol. 59

18-01-1727

Francis van de Loverbosch verkoopt aan Jan Verhosen:
- de helft van
het voorste Weyvelt - te Ostaden
deze helft is 2 l. 1 cops.
1. Willem Hompis en Marcelis Peters
2. de verkoper
3-4. Marcelis Peters
Bij koop verkregen van de weduwe en kinderen van Jonker Stockheym - Asten 1723.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 116

fol. 56vo

23-01-1727

Mary Willem Jacobx - weduwe Aart Kerckhof maakt t.b.v. haar vijf onm. kinderen
- een staat en inventaris.
Zij wil hertrouwen met Jan Claassen van Beugum, geboren te Velthoven en wonende
te Asten.
Roerende goederen
- een hoge en een lage kar, een ploeg, een eg, een kruiwagen, twee rieken,
twee schoppen, een bijl, een mesthak,
- enig koren, boekweit, hooi, stro,
- drie melkkoeien, een trekos, een kalf,
- diverse ketels, potten, emmers,
- een tafel, twee kisten, vier stoelen,
- een eiken beddekoets, een veren bed, twee paar lakens,
- een spinnewiel, een waag, een punder,
- enige tobben, teilen, korven, trog, bakken.

R 93

fol. 59vo

31-01-1727

Mattijs Antony Canters verkoopt aan Arnoldus, zn. Willem Aart Smits, wonende
bij zijn vader:
- de helft van een akker - op de Logten
geheel 5 l.
De andere helft is van Godefridus Raymakers of zijn onm. kinderen - verwekt
bij verkopers zuster.
1-2. Godefridus Raymakers
3. de bempt of erven Hendrik Hoefnagels
4. Tony Voermans
Verponding: 6 stuiver/jaar.
De akker is vanaf 13-1-1727 al in huur bij de koper.
Koopsom: ƒ 50,-.
R 93

fol. 61

07-02-1727

Mattijs Antony Canters verkoopt aan Jacobus Jan Verhoosen:
- land
de Logte
1╜ l.
1. Antony Voermans
2. Goort Buckums
3. Willem Jan Loomans
4. kn Godefridus Raymakers
Bij erfenis van zijn ouders verkregen.
Verponding: 4 stuiver/jaar.
R 93

fol. 62

07-02-1727

Catolijn Willem Loomans verkoopt aan Jan Willem Loomans, haar broeder, haar
1/5e kindsdeel in:
- huis, hof, land en groes - te Heusden
geheel 14 l.
Koopsom: ƒ 20,-.
R 116

fol. 58

10-02-1727

Willem Raymakers, broeder van Godefridus Raymakers, wonende te EGT, verhuurt
namens zijn broeder - missive van Godefridus Raymakers - d.d. 27-1-1727 Brussel - aan Antony Voermans:
- de helft van huis, hof, land - alsmede:
- de helft van een rente van - ƒ 15,-/jr. t.l.v. Willem Rijnders van Hoof, op
Heusden.
Zoals Godefridus Raymakers e.e.a. verkregen heeft bij deling - d.d. 16-8-1726.
Huurtermijn: 0 jaar.
Huursom: ƒ 3,-/jr. exclusief de lasten.
Onderhoud: rekening huurder.
R 116

fol. 59vo

12-02-1727

-

Hendrik Jan Willems,
Dirck Lamers - g.m. Mary Jan Willems,
Steven Antonis - g.m. Anna Jan Willems,
Francis Willem Loomans - g.m. Mechel Jan Willems,
Vrijns Jan Evers - als geδde momboir over Antony, zn. van Jan Jan Willems en Dirs Antonis Goorts.
Allen kinderen van Jan Willems - en Jenneke Jan Dielis, op Heusden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e (blinde) lot: Antony zn. Jan Jan Willems

- een deel van het aangelag
2 l.
1. Joost Antonis van Bussel e.a.
2. Hendrik Jansse - ΘΘn der delers
3. de straat
4. den Ekelhof
- land
de Kuylkensacker
1╜ l.
1. kn Jan de Roy
2. kn Antonis van den Ekelkamp
3. Jan Willem Loomans
4. de pad
- de helft van een hooiveld
geheel 3 l.
1-3. de Heer van Asten
2. Hendrik Janssen
4. IJsbout Hendrix
- de helft van
het agterste Weyvelt
geheel 3 l.
1. Dirck Andriessen
2. Hendrik Janssen
3. Dirck Driessen
4. Wouter Antonis
- ƒ 50,- te betalen door Hendrik Jansse - als ontvanger van het 2e lot.
2e (blinde) lot: Hendrik Jan Willems
- het woonhuis en en deel van het aangelag
2 l.
1. Vreyns Antonis - voor de onmondige
2. Dirck Lamers
3. de straat
4. de Ekelhof
- land
den Eyckacker
1╜ l.
1. kn Antonis van den Ekelkamp
2. weduwe Peeter Colen
3. de weg
4. een pad
- de helft van een hooiveld
1. Dirck Andriessen
2. de onm. deler
3. de Heer van Asten
4. IJsbout Hendrix
- de helft van
het agterste Weyvelt
geheel 3 l.
1. Wouter Antonis
2. de onm. deler
3-4. Jan Teunis
Belast met: 7 st. 8 penn./jr. aan de Geestelijke Goederen.
- 18 st. 12 penn./jr. aan de Geestelijke Goederen.
- 18 st./jr.
aan de Geestelijke Goederen.
Dit lot zal - ƒ 50,- betalen aan het 1e lot.
3e (blinde) lot: Dirck Lamers
- de schuur en de schaapskooi alsmede een deel van het aangelag
1. het 2e lot
2. Steven Antonis
3. de straat
4. den Ekelhof
- land - de helft van - den Hoydries
geheel 3 l.
1. weduwe Peeter Colen
2. Steven Antonis
3. Jan Teunis
4. de pad

2 l.

- groes

de Schilmeren
2 l.
1. de Heer van Asten
2. weuwe Flips van Hugten
3. IJsbout Hendrix
4. Francis Willems
- ƒ 32,50 te ontvangen van Steven Antonis.
4e (blinde) lot: Steven Antonis
- een deel van het aangelag
1. Dirck Lambers
2. Francis Timmermans
3. de straat
4. den Ekelhof
- land - de helft van - den Hoydries
1. Dirck Lambers
2. een straatje
3. Jan Teunis
4. de pad
- groes
't voorste Hoyvelt
1. Dirck Driessen
2. weduwe Peeter Colen
3. IJsbout Hendrix
4. de mistweg
- groes
de Weyen
1. Jelis van Helmont
2. Jan Benders
3. het Broeck
4. IJsbout Hendrix
- ƒ 32,50 te ontvangen van Dirck Lambers.

2 l.

geheel 3 l.

1╜ l.

1╜ l.

5e (blinde) lot: Francis Willem Loomans
- een deel van het aangelag
2 l.
1. Steven antonis
2-3-4. de gemeente
- land
in 'd acker
1╜ l.
1. weduwe Peeter Daandels
2. Marcelis Daandels
3. de mistweg
4. Wouter Antonis
- groes
de agtertse Schilmeer
1╜ l.
1-3. de Heer van Asten
2. Dirck Lambers
4. de onmondige deler
- groes
het Aavelt
1╜ l.
1. Dirck Driessen
2. Goort Antonis
3. Wouter Antonis
4. de Aa
- drie eikenbomen, staande op de grond van het 4e lot.
- enige "timmerrages" staande op de gronden van de andere loten.
R 116

fol. 65

28-02-1727

Maria Hoefnagels - g.m. Gijsbert Kuppens wil te Eyndhoven gaan wonen.
Het Corpus van Asten staat, tot een som van - ƒ 150,-, borg voor hßßr en de
helft van haar kinderen.
R 93
fol. 62vo
04-03-1727

Hendrik Rijniers van Geldrop verkoopt aan Bernardus Brunas:
- huiske en hof - in het Dorp
1 cops.
1. kn Aart Aarts
2. de koper
3. de straat
4. het onm. kind van Gerit Jan Liesen
Bij koop verkregen van Mattijs Jansse Somers - d.d. 18-2-1726.
Belast met: ƒ 0-4-12/jr. aan het Huis van Asten - in een meerdere cijns samen te betalen met de kn Aart Aarts en de koper.
Koopsom: ƒ 100,Lasten : ƒ
5,94.
R 116

fol. 65vo

14-03-1727

Antoniske Martens - weduwe Jan Franssen van de Loverbosch, te Ommel, ziek,
testeert.
- Aan Martinis, haar oudste zoon, welke haar altijd trouw heeft bijgestaan en
het "coopmanschap" t.b.v. het huishouden altijd alleen heeft gedreven, zonder
zich hierbij particulier te bevoordelen zal, na haar dood, v≤≤r-uit als "een
erkentenisse" ontvangen - ƒ 1500,-.
Zij wil ook niet dat haar andere kinderen hiervoor enig bewijs of reliqua
zullen verlangen.
- Haar enige erfgenamen worden haar kinderen:
- Martinus,
- Francis,
- Maria - en
- Jan - om alles egaal te delen.
- Indien toch iemand van de drie andere kinderen tegen het prelegaat van Martinus of tegen dit testament "woude quereleren" dan zal deze niet meer dan
de legitieme portie "naar scherpheyt van regt" ontvangen.
R 116

fol. 68

19-03-1727

Pieter de Cort, drossard, heeft drie "briefkens" vertoond, die volgens getuigenis van Michiel van de Cruys, president, Jan van Helmont en Jan Verberne, schepenen, 's morgens, op 11 maart l.l. op de deuren van hun huizen "gepleckt of
vastgemaakt" zijn, luidende:
"Dese dient tot een waerschouwinge dat de schepenen van Asten passen op hun
hoy bij avont en ontije, verstaet dat wel."
"Noota beene: op het latijn of het geen ΘΘn hant en is alle drie deese briefkens qusavero het is qulijck gespelt".
Op de deuren van Jan van Helmont en Jan Verberne hingen identieke briefkens.
Allen verklaren niet te weten wie dit heeft gedaan.
De president verklaart nog "dat met eenen steen, savonts tussen negen en tien
uren, op den 10e meert l.l., door het glase rondeel boven sijn deure, naar dat
veel persoonen in huys waren de Heeren Francis van de Cruys en Hendrik van de
Cruys alsoock Jan soone Jan Peeter Smits, alsoock NN van der Sanden knegt van
de mulder van Someren, is geworpen."
R 33 - 52

10-04-1727

Pieter de Cort, drost, verzoekt aan schepenen, om namens hem te verhoren:
- Willem Goort Loomans - en
- Joost Joosten - collecteurs van 's landslasten.
o.a.:

2. Of zij geweest zijn t.h.v. Joost Joost Roefs - en zijn vrouw Antonetta,
o.a., op donderdag, 10 april l.l., om 's landslasten te ontvangen.
Of zij, Antonetta, toen niet "geweygert" heeft te betalen, maar ook "gescholden" heeft.
2. Zij heeft haar "collectueren" geweigerd te betalen, omdat zij niet getapt
zou hebben.
3. Of zij op heden, 10 april 1727, niet hebben gestaan in de buurt van het
huis van Antonet Roefs en gezien hebben dat Antonet uit haar huis is gekomen
en den drost, president en Marcelis Daendels, schepen, komende uit de raadkamer, aangesproken heeft over de lasten.
Dat haar gezegd is, dat zij daarvoor in de raadkamer moest zijn "en dat het
lelijck stont op straet dat men soo schreuwt. Wat soude de menschen dencken
- daer soude te carnalieus trecken."
Dat daarop Antonet, de drost en schepenen, heeft gezegd dat zij "schelmen
waren, dorpsvreters en carnalie."
3. Zij verklaren dat e.e.a. zo geweest is.
R 93

fol 64

01-05-1727

Jan Janssen verkoopt aan Adriaan Janse zijn 1/6e deel in:
-huiske en hof - in het Dorp
Nagelaten door zijn ouders.
1. de straat
2. kn Hendrik Hoefnagels
3. erven Jan Antonis
4. kn Cornelis Hendrix
Koopsom: ƒ 20,-.
R 33 - 52

05-05-1727

Johan Kerstens, schepen, te Venray, is, in 1711, op huwelijksvoorwaarden getrouwd met Cristina van de Cruys.
In de voorwaarden komt o.m. voor, dat:
- de kinderen uit dit huwelijk geboren wordende gelijkelijk zullen delen met
zijn twee v≤≤r-kinderen.
Cristina van de Cruys is nu overleden en hij, suppliant, heeft om haar goederen
van "capitalen" te ontlasten, waarmee ze voor het aangaan van hun huwelijk waren belast, zijn goederen, gelegen in het overquartier van Gelderlandt, bezwaard met twee kapitalen, samen - ƒ 600,-.
Suppliant wordt nu genoodzaakt zijn goederen te Venray en elders te verkopen,
ter voorkoming van executie. Hij heeft voor deze verkoop reeds "octroie".
Het "goet" te Asten is echter nog belast met - ƒ 200,- t.b.v. de weduwe Jan
van den Looverenbosch - die ook haar geld terugbetaald wil hebben, doch waartoe
hij suppliant, niet in staat is.
De goederen zouden dus aangesproken worden.
Om kosten te besparen en om niet voor goed van de eigendommen "gefrustreert"
te raken heeft de suppliant met goedvinden van:
- de Heer Franciscus van de Cruys, broeder van wijlen zijn vrouw,
- Govert van Dorne, preisdent, te Vlierden - g.m. Maria van de Cruys - en dus
"naeste bloetoomen" van het minderj. kind van hem, suppliant - en Cristina van
de Cruys - een provisionele verkoop aangegaan met Martinus van de Looverenbosch
c.s. waarbij bedongen is:
- dat de goederen van zijn overleden vrouw, gelegen te Asten, worden overgedragen voor - ƒ 850,- dit met inbegrip van de - ƒ 200,- aan zijn moeder -

met conditie: Dat als deze - ƒ 850,-, met kosten, binnen tien jaar na "veste"
gelost worden, de goederen weer afgestaan worden.
Suppliant verzoekt aan het College hiermee accoord te gaan.
R 14

fol. 247

05-05-1727

Gezien het request aan U, schepenen, van Johan Kerstens, schepen, te Venray als vader van het onmondig kind van hem - en Cristina van de Cruys, namens:
- Kersten, zelf,
- Heer Francis van de Cruys - en
- Gerard van Dorne, president van Vlierden, als naaste "bloetvrienden" van
het onm. kind en waarin zij verzoeken - de erfelijke goederen door Cristina
van de Cruys achtergelaten te mogen transporteren aan Martinus van de Loverbosch c.s. - voor ƒ 850,- te betalen binnen tien jaar.
Naschrift: Schepenen "fiateren" mits de opbrengsten "ten nutte en profijt van
den boedel en vervolgens vant onmundig kint werden geemployeert".
R 116

fol 69

09-05-1727

Schepenen verklaren dat de vorster, namens Gabriell Swanenbergh, schoolmeester,
de drossard en ons schepenen, op woensdag, 7 mei l.l., heeft verzocht hem, Swanenbergh, met de sterke hand te assisteren in het uitzetten en uitruimen van
het door hem gekochte huis - en geweest van Hendrik Hoefnagels n.u.
De drossard en wij, schepenen, zijn na visie van opdracht, gepasseert voor
de Raad van Brabant, te 's Hage, met de dienaren van justitie gegaan naar het
voors. huis, waar o.v.v. Swanenbergh, dr drossard door de dienaren van justitie "de vrouw heeft gestelt uyt den huyse en de goederen doen ruymen" en daarna Swanenbergh in de possessie gesteld.
R 93

fol. 64vo

13-05-1727

Johan Kerstens,schepen, te Venray, weduwnaar van Cristina van de Cruys - geass.
met Francis van de Cruys en Gevard van Dorne, als naaste bloedvrienden van zijn
onm. kind.
Hij verkoopt aan Martinus van de Loverbosch c.s.:
- de erfelijke goederen van wijlen zijn vrouw - gelegen aan den Ommelsen Bosch
voor - ƒ 850,-.
- Hierin begrepen de - ƒ 200,- welke de weduwe Jan van de Loverbosch, moeder
van Marten voors. pretendeert van de goederen.
- Te betalen binnen 10 jaar.
- De goederen bestaan uit:
huis, schuur, schop, hooi- teul- en weilanden en worden bewoond en gebruikt
door Hendrick Aart de Zeger.
- Belast met: 5 duiten/jr. cijns aan de Heer van Helmont.
- ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Helmont. - samen in kapitaal
ƒ 113,52╜.
R 148

15-05-1727

- Elske van de Cruys - weduwe Hendrick Tho poel, te Asten,
- Francois van de Cruys, priester, te Asten,
- Gevard van Doerne, president, te Vlierden,
- Francis van de Loverbosch, te Asten.
Zij verbinden zich, om elk jaar - ƒ 150,- uit te keren aan Antony Tho poel
"haar eerste comparants soone swager en neeff."
Vlierden - notaris P. de Cort.

R 93

fol. 63vo

19-05-1727

Cornelis Manders verkoopt aan Jan Cornelisse van de Mortel, te Deurne:
- groes
de Voort
4 l.
Bij koop verkregen van Antony Peeters van den Bogert.
1. Antony Peters van den Bogert
2. de gemeente
3. de Aa
4. Gerit Flipse
Belast met: 11 duyten/jr. cijns aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 48,-.
R 107b.

fol 105

05-06-1727

Johan Lowies Versterren - namens Alard Gansneb genaamd Tengnagel, raad- en
rentmeester der Episcopale en andere Geestelijke Goederen, te 's Bosch,
verkoopt aan Thonis Frans van Bussel:
De geδxecuteerde goederen van Hendrick Peter Martens en Wilbert Willems
Verberne t.w.:
- huis hof en aangelag - aan 't Bussel
6 l.
1. Frans Teunis
2. Teunis Peters
3. Marcelis .....
4. Baron Dongelbergen
- hooiveld
6 l.
1. Frans Teunis
2-3. Dongelbergen
4. weduwe Jan Smits
- groes/land
7 l.
1-2-3. Dongelbergen
4. Jan Driessen
- land
3 l.
1-2-3. Dongelbergen
4. Geeff Paulus
- land
3 l.
1-3. Dongelbergen
2. Frans Teunis
4. kn Jan Wilberts
Koopsom: ƒ 94,-.
Om daaraan te verhalen 25 gl. 10 st./jr. in drie posten.
Koopcondities - d.d. 22-0-1726.
Schepenen 's Bosch.
R 116

fol. 69vo

09-06-1727

Willem de With junior, deurwaarder, verklaart, uit kracht van mandement van
arrest, d.d. 30-4-1727, van de Raad van Brabant, namens Catrina van de Gevel - weduwe Cornelis Bogers, te Eyndhoven - in arrest te nemen:
De onroerende goederen van de kinderen en erven Antony Josephs Verduyseldonck t.w.:
- twee huizen, hoven, aangelagen, groes en land - te Asten.
Om daaraan te verhalen de inhoud van het voors. mandement.
R 93

fol. 65vo

14-06-1727

Juffr. Odilia van der Weerden - weduwe en boedelhoudster van Peter Guns, te
Maarheeze, verklaart, dat zij, na vonnis - d.d. 9-5-1719 - te Asten, "geobti-

neert" t.l.v. Wendelina - weduwe Aart Berkers c.s. en Meuwis Peeter Roymans:
- twee schepenrentebrieven - welke executabel zijn verklaard.
Na pandstekinge op de hypotheken en onderpanden en naar "vier kreppen op de
gestekene panden op vier volgende gerechte dagen in judicio binnen Asten becomen" alsmede na drie achtervolgende zondagse publicaties te 's Bosch en Asten
gedaan enz. enz. - heeft laten verkopen:
Alle volgende huizen, hoven, aangelagen, driessen, groes en landerijen - aan
het Laarbroeck gelegen en behorende aan de voors. schuldenaren om daaruit te
verhalen:
- een schepenbrief van ƒ 200,- d.d. 20-12-1661, Asten.
- een schepenbrief van ƒ 300,- d.d. 20-11-1671, Asten.
Ten lasten "van Berkers" worden verkocht:
- een gedeelte van huis, hof en "getimmerte"
╜ l.
in bewoning bij weduwe Aart Berkers.
1. een weg
2. groes
3. Jan Peter Roymans
4. een dries
- land
6 l.
1. de weg
2. Meuwis Peter Roymans
3. de Bergen
4. een dries hierna (3 l.)
- dries
3 l.
1. een straatje
2. Meuwis Peter Roymans
3. een akker (6 l.) hiervoor
4. een hooiveld (2 l.) hierna
- hooiveld
2 l.
1. het straatje
2. Meuwis Peter Roymans
3. het gemene Broek
4. een dries (3 l.) hiervoor
Belast met: ƒ 0-3-4/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 1,-/jr. aan rentmeester de La Calmette van het gemene land.
Ten laste van "Roymans" wordt verkocht:
- een vervallen huis en hof
╜ l.
1. een weg gaande van 't gemeene broek
naar den Berg.
- land
aan de Molen
2 l.
1. Cornelis Manders
2. Jan Peeter Loomans
3. de weg
4. de kerckpat
- land
6 l.
1. de mistweg
2. Francis Canters
3. de Bergen
4. den dries - hierna
- land
6 l.
1. de mistweg
2. weduwe Aart Berkers
3. de gemeene Bergen
4. den dries - hierna

- hooiveld

agter
1.
2.
3.
4.

de schuur van 't huis
Willem Franssen
een straatje
't Broek
't huis

3 l.

- dries

2 l.
Francis Canters
een weg
een akker (6 l.) hiervoor
Peter Jan Aarts
- dries
2 l.
1. weduwe Aart Berkers
2. een straatje
3. een akker (6 l.) hiervoor
4. hooiveld (2 l.) hierna
- hooiveld
2 l.
1. het gemeen broek
2. weduwe Aart Berkers
3. een straatje
4. een dries (2 l.) hiervoor
- hooiland
1 l.
1-2. Antonis Verhindert
3. Francis Canters
4. een straatje
Belast met: ƒ 1,-/jr. aan den Armen van Asten.
1.
2.
3.
4.

Koper: Bernard Guns, haar zoon.
R 93

fol 69

Koopsom: ƒ 80,Lasten : ƒ 54,06╜

16-06-1727

Hendrik Jan Willems verkoopt aan Francis Willem Loomans:
- huis en aangelag - te Heusden
2 l.
1. het onm. kind van Jan Willems
2. Dirck Lamers
3. de straat
4. den Ekelhof
- land
de Eyckacker
1╜ l.
1. kn Antonis van den Ekelcamp
2. weduwe Peter Colen
3. de weg
4. de voetpad
- de helft van een hooiveld
ongemeten
de zijde van Dirck Andriesse
1. Dirck Andriesse
2. het onm. kind van Jan Willems
3. de Heer van Asten
4. IJsbout Hendrix
- de helft van
het agterste Weyvelt
geheel 3 l.
de zijde naast Wouter Antonis
1. Wouter Antonis
2. het onm. kind van Jan Willems
3-4. Jan Antonis
Bij scheiding en deling - d.d. 12-2-1727, Asten, verkregen.
Belast met: ƒ 0-07-08/jr. geestelijke pacht.
- ƒ 0-18-12/jr. geestelijke pacht.
- ƒ 0-18-00/jr. geestelijke pacht.

- ƒ 50,- aan Antony, het onm. kind van Jan Willems.
Koopsom: ƒ 15,Lasten : ƒ 105,31╝.
R 116

fol. 70

30-06-1727

Jan van Helmont en Jan Verberne, schepenen, verklaren ter instantie van Johan
Draak, secretaris - dat zij als schepenen, op 14 juni l.l., hebben "gestaan"
over het transport van de verkochte goederen van Wendelina - weduwe Aart Berkers c.s. en Meuwis Peter Roymans - die door Odilia van Weerden - weduwe Peeter Guns, als evictrice, publiek werden verkocht - en dat zij deze aan Bernardus Guns, haar zoon, transporteerde, doch ten haare behoeve, welk passeren van
het transport, eerstens door het grote aantal percelen en tweedens, omdat de
advocaat Swinkels, die de weduwe asssisteerde veel op- en aanmerkingen maakte
welke veel tijd vergde en het laat in de avond werd, ca. negen uur, eer dit
transport werd getekend en gepasseert.
Na het tekenen en passeren hebben zij, deponenten, gehoord en gezien dat Johan
Draak Juffr. Guns aansprak en zei: "Sie daar, Juffr. Guns, daar is de copy van
de vercoopsconditie van dese goederen die gij als coopperse moet hebben en
versoecke als dat gij mijn den salaris daarvan belieft te betalen, sie daar,
het staat er agter op de copy wat ick moet hebben."
De secretaris heeft dan deze copie op tafel aan Juffr. Guns voorgelegd - daarop
zeggende: "Juffr. Guns, gelieft oock soo goet te sijn en betaalt mijn ook
schrijven en passeren van dese opdragte."
Waarop Juffr. Guns zei: "Ik sal U daarnaar wel betalen, als de reekeninge en
preferentie wort gedaan."
Hierop heeft de secretaris aangedrongen en gezegd: "Juffr. Guns, ick versoeck
vrindelijck dat gij mijn desen salaris gelieft te betalen, want dat is nu verdient en ick behoef daar niet na te wagten en ick versoeck het nog vrindelijck
want ick heb nog wel meer voor Uwen manen voor U, als secretaris geschreven en
gij geeft mij daarvoor geen gelt. Maar als ick voor U en Uwen hadde geschreven
dan heeft hij mijn die papieren laten houden en in plaatse van die af te halen
en betalen den salaris mij beactioneerde voor haar Ed. Mo. Rade van Brabant in
schijn of ik niet wilde afleveren de actens die gij van mijn requireerde."
En zei de secretaris verder: "Juffr. Guns, kom, wagt, ick sal dese opdragte soo
aanstonts oock uytmaken en dan kond gij deselve ook mede nemen, mits dat gij
mijn dan daarvoor betaalt."
Juffr. Guns zei daarop: "Die sal ick wel krijgen, dat is geen hooft en ick sal
U daarnaar daar van wel betalen."
Advocaat Swinkels heeft hierop gezegd: "Ja, dan is het nog tijts genog."
De secretaris heeft daarna weer de copie van de conditie aangeboden en verscheidene malen, minnelijk, verzocht om te betalen en de copie aan te nemen,
want dat hij haar niet tot Maarheese kon of behoefde te volgen.
De Juffrouw is hierop, zonder te antwoorden en zonder te betalen, weggegaan en
de secretaris met zijn copie laten zitten.
R 107b.
fol 104vo
04-07-1727
Jan Crol - g.g.m. Engelina Hoefnagels, molenaar, te Middelroode, draagt over
aan:
- Jan Hoefnagels,
- Gijsbert Coppens - g.m. Maria Hoefnagels,
- Alegonda - en
- Jenneke Hoefnagels - zijn zwager en schoonzusters,
zijn 1/10e deel in - een stuk groes, te Asten
1╜ mergen
Hem aangekomen bij scheiding en deling.
Schepenen 's Bosch.
R 116
fol. 71vo
14-07-1727

Godefridus Hoefnagels, te Egt, verklaart mits "sijne verre afwooninge" zijn
broeder Willem Raymakers te hebben verzocht, om de goederen, competerende aan
zijn onmondige kinderen en gelegen te Asten, te verhuren.
Op 10-2-1727, zijn deze goederen verhuurt aan Antony Voermans.
Comparant als vaderlijk voogd van zijn kinderen "approbeert" deze verhuring.
R 116

fol. 72vo

14-07-1727

Schepenen van Asten zijn met de drossard en dienaren van justitie geweest naar
het huis dat door de schoolmeester, Gabriel Swanenberg, op 31-7-1726, voor de
Raad van Brabant, is ingekocht.
Wij hebben bevonden dat er geen personen in huis waren "maer eenige geringe
meubelen" deze zijn door de drossard en dienaren van justitie het huis uitgedragen. Ze zijn door niemand aangenomen.
Hierna heeft Swanenberg gezegd dat het "nu wel" was.
Ook heeft Swanenberg geconsenteert "dat de schuer die den drossard woude bestellen om af te breecken nog eenige dagen conde staen, seggende aan Andries
Verrijt, als voogt van den minderj. soon van Haerske Colen: "Begint en vrijdagh met het afbreecken van de schuer, dan ben ik content als gij dat belooft."
Van Rijt heeft dit ook gedaan.
R 93

fol. 70

22-07-1727

Maria Jansse Sporenbergh verkoopt aan Elske - weduwe Hendrik Tho poel:
- land
de lange Loo
2 l.
1. Hendrik Canters
2. weduwe Frans Jansse Verrijt
3. Frans van Rut
4. Peter Roefs
- land
den Berg
1╜ l.
- drieske
╜ l.
- groes
in 't Ven
1 l.
De verkoopster aangekomen van de, in 1720, bij evictie verkochte goederen van
de nß-kinderen van Tonis Frijnssen - g.m. Jenneke Huybers.
Koopsom: ƒ 25,-.
R 33 - 52

30-07-1727

Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren:
1. Andries Antonis van Rijt, 36 jaar,
2. Catarina - g.m. Martinus van Hoeck, 57 jaar,
3. Jan Marten Doensen, absent,
4. Hendrien - g.m. Jan Marten Doensen, 50 jaar.
o.a.:
B. Of U niet weet dat Gabriel Swanebergh, schoolmeester, op 4 jan. l.l. met
Hendrik Hoefnagels en Harske, zijn vrouw, in gesprek zijn geweest ovder
de koop en verkoop van de goederen die Swanebergh "bij aftrecken vant segel in den Hage hadde gecogt en voor desen toebehoort gehadt aen den voors.
Hoeffnagels." En of Swanenbergh 't zelfde land en huis door hem gekocht toen
weer niet heeft verkocht aan Hoeffnagels, onder conditie dat de verkoopgelden, in termijnen betaald zouden worden.
Of, gij lieden, toen bij "de wijncoop" niet mee hebt helpen drinken ?
B. Andries Verrijt - verklaart, dat hij in die tijd, 's avonds, rond acht uur,
door Coenraat, de zoon van Gabriel Swanenberg, is geroepen om bij zijn,

Coenraats, vader te komen. Daar gekomen zijnde, vertelde Swanenbergh dat hij
aan Hendrik Hoefnagels het huis en land had verkocht (waarvan in de tekst
sprake is).
Hij heeft ze "geluk gewenst" en is verzocht om "de wijncoop" mee te drinken.
Hij is daar gebleven tot 's avonds elf α twaalf uur en in welke tijd zij de
voorn. koop en verkoop menigmaal hebben besproken en laten blijken dat zij
beide "vergenoegt" waren
Catryn Martinus van Hoeck - verklaart, dit
er aan toe, dat Swanenberg vroeg: "Wanneer
den tijt lang genog, want geen gelt geenen
Waarop Hendrik Hoefnagels antwoordde: "Dat
den eenen termijn en 't oicx den anderen."
Zij verklaart verder - dat men tot laat in

artikel waar te zijn. Zij voegt
sulde gij mijn gelt geven, neempt
coop."
spreekt van selfs, nu te Ligtmis,
den avond jenever dronk.

Hendrien Jan Marten Doensse - verklaart, dat zij, rond Nieuwjaar, 's avonds
t.h.v. Gabriel Swanenberg is gekomen en dat daar ook was Hendrik Hoefnagels
en zijn vrouw. Zij waren in "vrintschap" aan het drinken. Ook zij werd uitgenodigd op de "lijcoop".
In dat gezelschap heeft de vrouw van Hendrik Hoefnagels, met stemverheffing
en vreugde, gezegd: "Ik heb een kint gebaart" voegende daarbij: "Ik heb mijn
dinge weer, wij sijn overeengecomen en geaccordeert."
Zij weet niet niet hoeveel "de koop" bedragen heeft doch wel gehoord dat
Hoefnagels met Lichtmis "geld" moest geven
C. Of U weet of door Hendrik Hoefnagels, of zijn vrouw, op deze koop enig geld
is betaald of leverantie gedaan ?
Catryn Martinus van Hoeck - verklaart, gezien te hebben, dat als de mannen
"in handeling" waren dat Harske naar huis is gegaan en een potje boter heeft
gehaald en aan de vrouw van Swanenberg gegeven, zeggende: "Vrouw Swanenberg,
kom. haalt morgen nu ook speck, als U belieft."
Hendrien Jan Marten Doense - verklaart, dat Swanenberg en zijn vrouw haar
hadden gezegd dat Hendrik Hoefnagels hun al "een half beest" had geleverd.
Van Harske, had zij gehoord dat die aan Swanenberg had gegeven - twee hemden en "laken tot een bocx".
R 33 - 52

31-07-1727

1/2

Namens Pieter de Cort worden onder eede verhoord:
1. Johan Draeck, secretaris,
2. Jan Janssen Aerts, ondervorster,
3. Catharina van der Linden, vrouw van Michiel van de Cruys,
4. Jan van Helmont, schepen.
o.a. op:
A. Of zij niet, op maandag, 2 juli l.l., onder andere, zijn geweest, in gezelschap van Pieter Hogerlinden, schoolmeester, koster en deurwaarder, te
Vlierden, in de herberg van Michiel van de Cruys ?
A. Johan Draeck, is daar geweest en heeft daar gezien, advocaat Swinckels en
Pieter Hogerlinden die samen "een tictaxke" speelden om een pintje wijn.
Waarna Pieter Hogerlinden uit de kamer is gekomen, zeggende: "Ik wil bij
dat carnalie en Janhagel niet meer sijn, roep mijn confrater Swanenberg,
dat hij er ook uit komt.
E.e.a. menigmaal repeterende en hiermee doelende op Swinkels en Mattijs
Canters.

B. Te vragen - of Hogerlinden niet gesproken heeft over een "uitzetting" uit
zijn huis van Joost Roefs, die door Antony van Riet was "geregt" en welke
bij hem, als deurwaarder, zou hebben toegekomen.
B. Johan Draeck - Hogerlinden heeft verwijten gemaakt dat de "uitzetting" niet
ordentelijk zou zijn gegaan - m.n. dat dit geen ondervorster zou mogen doen,
maar hij, als dienaar van de Raad van Brabant.
Hij is toen in gesprek gekomen met Piet van Riet en heeft deze na enig "discours" gezegd "dat dese smeelde op de religie" en dit steeds maar weer herhaalde en waarop Piet van Riet dan weer terug zei: "gij liegt het als een
schelm."
Deponent is daarop naar Hogerlinden gegaan en heeft deze een "heuse vermaning" - en gezegd, dat van Riet niet schold op de religie. Enz. enz.
De overige verklaren insgelijks.
Hogerlinden heeft daarna nog "Piet van Riet voor de deur op straat geδist".
R 33 - 52
19-08-1727
2/2
Pieter de Cort, drossard, verzoekt om namens hem te verhoren:
- Jan van Helmont, schepen,
- Johan Draeck, secretaris,
- Catarina - g.m. Michiel van de Cruys,
- Jan Jansse Aerts - op:
A. Of zij persisteren op het interorrgatorium ter instantie van requirant, hier
voor schepenen, op 31-7-1727, gedaan, over het voorgevallene tussen Pieter
Hoogelinde, deurwaarder, koster, voorgelezen en schoolmeester, te Vlierden en Pieter van Riet, kerkmeester, te Asten.
Dit wegens het schelden op de religie der gereformeerden "als anders", op
7-7-1727, t.h.v. Michiel van de Cruys, president, alhier.
A. Zij persisteren.
B. Welke "scheltwoorden" heeft Pieter van Riet toen gesproken en wat is er
voorgevallen.
B. Johan Draeck - verklaart - dat Pieter van Riet geen scheldwoorden op de
religie heeft gesproken. Hij heeft wel gehoord, dat Pieter Hoogelinde zei
tegen Pieter van Riet: "Gij smeelt op de religie." Waarop Pieter van Riet
zei: "Meester Hoogelinde, gij liget als een schelm; en legget in kennis."
Waarop Hoogelinde verscheidene keren herhaalde dat van Riet op de religie
"smeelde".
En van Riet steeds maar terug zei: "Meester, gij lieget als een schelm".
Dit alleen heeft hij ervaren. Hij is voortdurend aanwezig geweest.
Jan van Helmont - verklaart - ad idem.
Catarina van de Cruys - verklaart - ad idem.
Jan Jansse Aerts - weet van dit artikel niets - hij heeft wel gehoord dat
Hoogelinde tegen van Riet zei: "Gij schelt de religie." (hetgeene noyt en
is geschiet).
Waarop van Riet steeds weer terug zei: "Meester Hoogelinde, gij lieght het,
dat ick op de reformeerde religie hebbe gescholden of gesmeelt."

R 162a.

31-07-1727

Taxatie van de onroerende goederen van Maria Jansse Sporenberg - overleden
25 juli 1727.
Elske - weduwe Hendrik Tho poel is de moeder van de overledene.
- groes
de graaf Jan - te Ommel
1 l.
ƒ 8,1. Marie Keysers
2. weduwe Hendrik Tho poel
3. weduwe Jan van den Broeck
4. kn Marten Jan Tonis
20e penning is ƒ 0-8-0.
R 162a.

01-08-1727

Taxatie van de onroerende goederen van Peter Hendrix - overleden 21 juli 1727.
Waarde:
- een heert met een huysplaats en den hof - in de Leensel
╜ l.
ƒ 20,1. Josyna Hoefnagels - voor deze
2-3. kn Joost Dircx
4. de straat
- land
het Hafervelt - met drieske en
ƒ 3,wortelvelt aaneen - op de Leensel
1 l.
1-2. kn Joost Dircx
3. de Heer van Asten
4. de gemeente
- groes
het voorste deel van het Hoyvelt op de Leensel
1╜ l.
ƒ 6,1. kn Joost Dircx
2. Josyna Hoefnagels - voor deze
3. de Heer van Asten
4. de Aa
- nog vier percelen - te Vlierden
ƒ 8,ƒ 37,20e penning is ƒ 1-17-0.
R 116

fol. 73vo

04-08-1727

Bartel Kerkels - g.g.m. Magriet Hendrix en laatst weduwnaar van Geertruy Peeters - maakt t.b.v. zijn zoon Hendrick, uit zijn eerste huwelijk - een staat
en inventaris.
Hij wil in derde huwelijk treden met Anneke Franssen - weduwe Roelof Jansse.
Onroerende goederen
- 1/3e deel van huis, schuur, schop en hof - aan Vorreldonk
geheel 5 l.
- 1/3e deel van een groesveld
geheel 5 l.
- 1/3e deel van een akker
geheel 5 l.
Roerende goederen
- al de goederen die op de inventaris - d.d. 3-2-1725 - voorkomen.
Aangevuld met:
- twee melkkoeien, een trekos,
- een hoge kar, een aardkar, een ploeg en een eg,
- linnengoed en vrouwenkleren,
- twee stoelen.

R 107b.

fol 106

09-08-1727

Hendrik Canters, te Lieshout, verkoopt aan Machiel van de Cruys, president,
te Asten:
- groes/land
de Kolck - te Ommel
4 l.
1. het Convent van Ommel
2. Cornelis Manders - weduwe Jan Symons
3. weduwe Wilbert Peters
4. Marten van de Loverbosch
Koopsom: ƒ 100,Hij verkoopt aan Machiel van de Cruys, "ter togte" en zijn kinderen "ten erfregte":
- groes
int Root
3 l.
1. Martinus Jan Paulus
2. Willem Goort Lomans
3. de Aa
4. ......
Koopsom: ƒ 150,-.
Schepenen Helmont.
R 116

fol. 75

26-08-1727

Arnoldus Molendijcx - erfgenaam van Jan Tonis, heeft ons vertoond:
- een obligatie van - ƒ 150,- α 4╜% t.n.v. Jan Tonis en t.l.v. de gemeente Asten - d.d. 1-7-1694.
Luidende: (samengevat)
Dat Jan Tonis aan onze gemeente heeft voorgeschoten - ƒ 150,- welke som is
gebruikt "tot onderhout van onsen ostagier Flips Dircx van Heusden, als hij tot
Namen was gegijselt."
R 116

fol. 76

29-08-1727

Peeter Antony Voermans - weduwnaar Mary Verberne, maakt t.b.v. zijn onm. kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Mary Janssen.
Onroerende goederen
- land
het Bruckxke
2╝ l.
1. Mattijs Dircx
2. kn Daandel Jansse e.a.
- land
de Langenacker
2 l. 37╜ r.
1. Frans Goorts
2. Francis Antonis Voermans
- land
't Semken
1 l. 37╜ r.
1. kn Mattijs Kuypers
2. weduwe Antonis Colen
- land
de Groenacker
1 cops.
1. Claas Flipse
2. Flips Wouters e.a.
- groes
de Haseldonck
3 l.
1. Tijs Dircx
2. Jan Vrasdonck
- groes
Jan Bosmansvelt
6 l.
1. Tomas Hoefnagels
2. Jan van Helmont e.a.
Alles gelegen aan de Wolfsberg en gekomen van zijn ouders.
- "eenen heert met de neren en de helft van de schuur en aangelag.

-

Roerende goederen
een paard, vier melkkoeien, vier lege beesten, tussen de 50 en 60 schapen,
een hoge en een lage kar, landbouwgereedschap,
vuurgerei, enige ketels, potten en pannen, een stand en twee tobben,
twee eiken kisten, een "schaap", vier stoelen,
drie veren bedden met toebehoren,
zes tinnen schotels.

R 116

fol 77vo

04-09-1727

Martinus Jansse Paulus geeft in huur aan Antony Voermans:
- 1/10e deel van de Braassel tiende - "rijdende" tegen de Wijtveltse tiende.
Zoals hij verhuurder aangekocht heeft van de weduwe de Louw.
Huurtermijn: 4 jaar.
Huursom: ƒ 20,-/jr.
R 93

fol. 71

10-09-1727

Jan Aalberts Loomans verkoopt aan Andries Peeters:
- de helft van een onbedeeld stuk groes - den Bruynenweert
geheel 2╜ l.
De andere helft is van Flips Warsenberg.
1. de Aa
2. Mattijs Dircx
3. Antony Voermans
4. Wouter Antony Wouters
Verkregen bij erfenis van zijn ouders.
Koopsom: ƒ 75,-.
R 93

fol. 72

10-09-1727

Francis Conincx is schuldig aan den Armen van Asten - ƒ 50,- α 4%.
Met deze - ƒ 50,- is een lening aan wijlen Frans Hogers, te Someren, afgelost.
R 14

fol. 252a

15-09-1727

1/2

- Niclaas Verhosen, namens zijn vrouw, aanlegger - contra - Francis van de
Loverbosch, herbergier en coopman, gedaagde.
R 33 - 52
15-09-1727
2/2
Nicolaas Verhoysen - g.m. Maria Peter Michiels, te Someren, aanlegger.
- contra
Francis van de Loverbosch, herbergier en koopman, te Ommel, gedaagde.
o.a.
2. Maria Peter Michiels, aanleggers vrouw, heeft v≤≤r hun huwelijk, in de
jaren 1723 t/m '26, aan gedaagde en zijn vrouw "in veele ende verscheyde
reysen diversche quantiteyten van boter verkocht ende gelevert gehadt."
Welke door gedaagde of zijn vrouw, dienstboden en arbeiders t.h.v. zijn
tegenwoordige vrouw, te Someren, werden afgehaald.
7. De totale waarde heeft bedragen - ƒ 94,50.
9. Door gedaagde en zijn vrouw is in juli l.l. in korting op deze som
- een stoop jenever α 18 stuiver - gezonden geweest.
Resteert - ƒ 93,60.
17. Tot nu toe is gedaagde in gebreke gebleven te betalen.
R 116
fol. 78vo
22-09-1727
Francis Conincx geeft in huur aan Gijsbert Francis Conincx, zijn zoon:

- huis, hof, schuur, schop, aangelag en landerijen - te Ommel
Huurtermijn: 9 jaar.
Huursom: ƒ 9,-/jr. + 9 vat rogge/jr.
Te dekken: twee vim/jr. dakstro.
Lasten: voor de huurder.
R 14

fol. 253

06-10-1727

- Juffr. Anna Peeters van den Boomen - eerst weduwe van Dionisius en laatst van
H. Canters, med. doctor, aanlegger - contra - Jan Peeters en de weduwe Hendrik Peeters, beiden aan de Leensel, gedaagden.
R 16

fol. 79vo

20-10-1727

Joost van Weert - en Mary Dierkx, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Aan Hendrik, hun zoon, een legaat van - ƒ 25,-, te aanvaarden na overlijden
van de langstlevende en de kleren van hem, testateur, te aanvaarden na het
overlijden van hem, testateur.
Ook het "beste bedde" te aanvaarden na de dood van de langstlevende.
- Aan Maryke, dr. van hun zoon Hendrik een legaat van - ƒ 25,-, een gouden
ring en de beste kist - omdat zij, testatrice, daarvan peetje is voor "een
pillegift", te aanvaarden na de dood van de langstlevende.
- Aan de kinderen van Jan en Antonis Dircx, kinderen van de broeder van hem,
testateur, een legaat van - ƒ 30,-, te ontvangen na dood van de langstlevende.
- De testateuren benoemen elkaar tot universele erfgenaam - met de verplichting
dat uit de na te laten goederen de legitieme portie wordt uitgereikt aan de
kinderen en kindskinderen van de testateur uit een eerder huwelijk.
R 116

fol. 81

27-10-1727

Peeter Peeters - weduwnaar Jenneke Willems, maakt t.b.v. zijn minderj. kind een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Prijn Jan Peeter Canters.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - op Heusden
1 l.
1. de straat
2-4. Jan Teunis Tilens
3. Wouter Teunis
- land
6 l.
1. Wouter Teunis
2. Willem Reynders c.s.
3. de Waterlaat
4. de straat
- land
7 cops.
1. Wouter Teunis
2. Jan Peeter Slaats
3. Marcelis Daandels
4. de Waterlaat
- land
1╜ l.
1. Willem Willems de klijne
2. Willem van den Eynde
3. de hei

- groes

2 l.
1.
2.
3.
4.

Jan Teunis
Dirck Driessen
Willem Willems
de kn Willem Loomans

1.
2.
3.
4.

Dirck Driessen
Wouter Teunis
Goort van Bussel
erven Jan Willems

- groes

1 l.

- groes

2 l.
Tijs Reynders e.a.
Jelis Hendrix
de klijne Aa
Willem Willems de klijne
- groes/hei
3 l.
1. Jan Teunis Tielens
2. Jan Peeter Slaats e.a.
3. Willem Willems
4. Daandel Peeter Colen
Zoals het hem aangekomen is van wijlen zijn vrouw ouders.
1.
2.
3.
4.

Met uitzondering van:
- een stuk land
7 cops.
dat hij in zijn huwelijk heeft gekocht.
- 1/3e deel in huis, hof, landerijen - aan Vorreldonck
geheel 9 l.
Zoals hij dit verkregen heeft van zijn ouders en met zijn broer en zwager bezit. Nu in bewoning bij Bartel Kerkels.
Roerende goederen
- vijf melkkoeien, drie lege beesten, twintig schapen,
- een veren bed met toebehoren,
- twee eiken kisten, twee "brootschaapkens", een baktrog, een tafel, zes stoelen,
- enige ketels,
- enige kleren,
- enig landbouwgereedschap, een hoge en een lage kar.
R 116
fol.
- Peeter Peeters - weduwnaar Jenneke Willems, geass. met Willem Willems, als
moederlijke oom en Gerit Peeters, als vaderlijke oom van het onm. kind van
Peeter Peeters - bruidegom - ter eenre - en
- Prijn Jan Peeter Kanters, jonge dochter, geass. met haar moeder - bruid - ter
andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- De bruidegom brengt al zijn goederen in - inventaris 27-10-1727.
- de bruid brengt in: een melkkoe,
- twee vimmen koren,
- een bed met toebehoren,
- een eiken kist.
- Indien uit dit huwelijk geen kind(eren) worden geboren gaan alle "geconquesteerde goederen naar de langstlevende van hen beide.
- Indien de bruidegom eerder komt te sterven dan de bruid dan zal deze de gehele inboedel, zover deze aan de bruidegom competeerde in vol eigendom blijven
bezitten.
Ook zal zij dan gedurende haar verdere leven "in togte" mogen blijven bezitten en gebruiken:

- ╝e deel van de erfgoederen van de bruidegom - zoals in de inventaris opgegegeven.
Na haar dood zullen deze dan weer teruggaan naar de erfgenamen van de bruidegom.
- Indien de bruid komt te overlijden voor de bruidegom, zonder kind(eren) na
te laten, dan zal de bruidgom de gehele inboedel blijven behouden.
Enz. enz.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen deze zijn ΘΘn met
het v≤≤r-kind van de bruidegom.
R 116

fol. 85vo

05-11-1727

Michiel de Gasee, deurwaarder van de Raad van State, neemt namens Bartolt Wentholt, ontvanger der verponding - d.d. 30-10-1727 - in arrest:
- de vaste goederen van Joost Antonis van Bussel en Jan Verasdonck, collecteurs
der verponding, 1725.
Om daaraan te verhalen - ƒ 1597-6-0.
R 116

fol. 86

12-11-1727

-

Flips Wouters,
Peeter Driessen - g.m. Ida Wouters,
Lysbet Wouters - weduwe Tilen Fransse,
Wouter, zn Antonis Wouters - mede voor Goortje Antonis Wouters, zijn zuster,
Jan, zn Willem Loomans - en Jenneke Wouters - mede voor zijn verdere broers
en zusters.
Allen erven van wijlen Lijneke Wouters - weduwe Luycas van der Loo - testament
d.d. 6-7-1726.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Flips
- land

de Wolsberg
1. weduwe Jan Vriens
2. Peeter Driessen
3. de straat
4. Peeter Teunis
Belast met: 5 st./jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: 6 st./jr.
Bede
- 5 st./jr.
2e lot: Peeter
- land

1 l.

de Logte
1 l.
1. weduwe Jan Vriens
2. weduwe Tijs Kuypers
3. Willem Goort Loomans
4. Paulus van der Loo
- groes
de Wolsberg
3 cops.
1. Tijs Dircx
2. een straatje
3. Peeter Driesse
4. de mistweg
Belast met: 1 gl. 7 st./jr. geestelijke pacht, te 's Bosch.
Verponding: 14 st./jr.
Bede
- 15 st./jr.
3e lot: Lysbet
- ƒ 55,-.

4e lot: kn Antonis Wouters
- groes
de Wolsberg
3 l.
1. Willem Goort Loomans
2. weduwe Tielen Franssen
3. de klijne Aa
4. Claas Flipse
Verponding: 1 gl. 8 st./jr.
5e lot: kn Willem Loomans
- ƒ 55,-.
R 162a

28-11-1727

Taxatie van de onroerende goederen van Willem Aart Smits - overleden 7-11-1727.
De taxatie is gedaan o.v.v. Marcelis Andriessen, als voogd over Helena - onm.
dochter Aert Smits, zuster van de overledene.
de helft van
Waarde:
- huis, schuur, schop, smidse, hof en aangelag - in het Dorp
3 l.
ƒ 110,1-2. Tony Voermans
3-4. de weg
- land
op de Logte
2╜ l.
ƒ 12,1-2-4. weduwe Frans Huybers
3. de straat
- land
op de Logte
1 l.
ƒ
5,1-3. weduwe Frans Huibers
2-4. Willem Aart Smits
- land
ontrent 't Molevelt
1 l.
ƒ
5,1. Jan Smits
2. Marte van Deurse
3. Jan Dircx
4. de mistweg
- land
1╜ l.
ƒ
6,1. erven Goort Paulus
2. weduwe Willem Hendrix
3-4. de pad
- land
in de Snijderscamp
╜ l.
ƒ
3,1. het volgende perceel
2. erven Hendrik Hoefnagels
3. Jan Peeter Smits
4. erven Jan Janssen Timmermans
- groes
int Root
5 l.
ƒ 50,1-3-4. de wegen
2. erven Marcelis van Bussel
- groes
ontrent Ostaden
3 cops.
ƒ
5,1. Jan Aart Smits
2. Martinus Jan Paulus
3. Claas Verhees
4. Joost Verberne
- groes
ontrent Ostaden
1 l.
ƒ
5,1. Joost Verberne
2. Marte Marcelis
3. Paulus van der Loo
4. Jan Aarts
- groes
op de Diesdonck
2 l.
ƒ
3,1. Goort Buckums
2-4. weduwe Willem Slaats

3. de Loop
20e penning is ƒ 10-4-0.
R 93

fol. 74

ƒ 204,-

11-12-1727

Jan Jansse van Rest verkoopt aan Laureyns Morees, te Lieshout:
- de helft van een rente van - ƒ 250,- α 6% - d.d. 4-3-1638 - t.l.v. Daendel
Ansem Daendels.
Onderpand:
- huis, hof, hofstad en land - te Heusden
3 l. 1 cops.
1. Gielen de Scheper
2. Jan Vrients e.a.
3. de straat
4. den buschpat
- alnog uit - schuur en aangelegen
6 l.
Gekomen van de erven Frans Peter Colen
1. de gemeente
2. erven Jan Jacob Eeckelkamp
3. de straat
4. Jan Vrients
"gelooft" aan Goort Peter Jacobs, waarvan nu bezitter der onderpanden zijn
de kinderen Antony Tonis van den Eckelcamp - welke rente voor de helft is aangekomen van zijn vrouws moeder.
Marge: 8-8-1749 - Jan Jansse van de Leensel heeft - ƒ 125,- gelost aan Helena
van Moorsel - weduwe Lo. Moorrees.
R 116

fol. 88vo

11-12-1727

Schepenen van Asten verklaren dat de huizen en landerijen - die bij resolutie
- d.d. 22-10-1722 "desert en ongecultiveert" waren blijven liggen, afgebroken
of weggeraakt zijn - en waarvan ons de bede geremitteert zijn - nu nog "desert" en onopgebouwd zijn als t.t.v. onze eerste verklaring daarop gegeven.
Johan van Hurn, waarnemer van het comptoir der bede - heeft ons, over 1727,
laten valideren - ƒ 67-7-0.
R 116

fol. 89vo

10-12-1727

Antonis Blom en Hendrik Gerit Guns, te Maarheese, zijn voldaan, door de regenten van Asten, van - ƒ 944-8-0 in mindering van - ƒ 2500,- t.l.v. het Corpus
van Asten - schepenbrief - d.d. 19-4-1646 - t.n.v. Jan Peters van Luytelaer.
Ten kantore der bede geboekt onder - nr. 2.
Hen aangekomen bij versterf.
R 116

fol. 91

23-12-1727

Willem van Weert - en Hendrina, zijn vrouw, verklaren dat zij aan Francis
Joosten de Smit, tijdens zijn leven wonende te Someren, hebben verkocht:
- "den opstal of huysinge" staande op hun goederen - te Ommel.
Koopsom: ƒ 250,Hiervan moet nog betaald worden - ƒ 200,-.
Zij schenken dit bedrag aan den Armen van Asten.
R 116
fol. 91vo
29-12-1727
Anneke Jan Berkers - weduwe Jacob van de Lo verkoopt aan Huybert en Maria,
haar kinderen:
- al haar roerende goederen.

Koopsom: ƒ 130,Dit in mindernis van vier jaar kostgeld α ƒ 50,-/jr.
De resterende - ƒ 70,- zal zij binnen ΘΘn jaar betalen.
R 116

fol. 93

29-12-1727

Anneke Jan Berkers - weduwe Jacob van de Loo geeft in huur aan Huybert en
Maria van de Loo, haar kinderen:
- huis en hof - in het Dorp
3 cops.
1. kn Peeter Baltis
2. weduwe Claas van Weert
3. de straat
4. kn Jacob Tijssen
Huurtermijn: 11 jaar.
Huursom: ƒ 10,-/jaar + de lasten.
Het huis zal in goed bewoonbare staat worden opgeleverd. De huurders zullen
het, op hun kosten, goed onderhouden.
Op de huursom is reeds drie jaar, ƒ 30,-, vooruit betaald, dit o.v.v. de
verhuurster die deze gelden heeft gebruikt voor de reparatie van de woning.
R 93

fol. 75

31-12-1727

Mechel - weduwe Jan Goorts, met Vrijns en Goort, haar zonen, verkopen aan
Wilbert Aalberts:
- land
2 l.
1. Jacob Martens
2. Peter van den Agterbosch
3. weduwe Hendrik Vervorreldonck
4. de weg
Koopsom: ƒ 58,-.
R 93

fol 75vo

31-12-1727

Jan Peeter op de Leensel verkoopt aan Mechel - weduwe Jan Goorts:
- land
aan 't Rinckvelt
5 cops.
1-3. weduwe Flips van Hugten
2. IJsbout Martens
4. Jan Bosmans
Koopsom: ƒ 20,-.
R 107b

fol. 107vo

31-12-1727

Jenneke Reynders - weduwe Dierck Coppens, te Vlierden, verkoopt aan Dierck
Meulendijck, te Vlierden:
- hooiveld
de Molenbemt - ontrent de Watermolen
2╜ l.
1. de Aa
2. de fundatie van Aleyt van Berckel
3. Francis Bogaerts
4. kn Niclaes Molendijcx
Koopsom: ƒ 2,-.
Schepenen Helmont.

R 116

fol 94vo

05-01-1728

Johan van den Linden, vaderlijke oom en "naaste bloedvriendt" van de minderj. kinderen van wijlen Jan Smits - en Sophia van de Cruys, geeft in huur
aan Antony Antony Cuypers:
- huis, hof, schuur, wei en land
Zoals Jan Smits dit in zijn leven heeft bezeten en gebruikt.
Uitgezonderd zijn:
- de kamer,
- de opkamer,
- ╝e deel van de hof - naast Willem Jan Aarts - en
- de helft van het "verffhuyske"
Huurtermijn: 4 jaar.
De verhuurder zal de gereserveerde kamer enz. - mogen verhuren of door de
kinderen laten gebruiken.
Lasten: voor de huurder.
Huursom: ƒ 23,50/jr.
Te dekken: een vim/jaar dakstro.
R 116

fol. 97

05-01-1728

Gijsbert Conincx verklaart dat zijn zuster en broeders "nae de latenschap van
zijnen en haren vader niet uytsien en tselve genoegsaem abbondonneren" zoals
hij, comparant, deze ook abbandonneert.
Zij laten de nalatenschap over aan de crediteuren.
R 162vo

06-01-1728

Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Peter Driessen - overleden
te Vlierden - 30-11-1728.
Andries Peter Driessen is broeder van de overledene.
1/5e deel in
Waarde:
- een hooiland
1╜ l.
ƒ 6,"rijdende" met de kn Goort Hickspors,
1. Goort van Doirne
2-3. Hendrik Canters
4. de Aa
- hooiland
3 l.
ƒ 12,1. Frans van Rut
2-3. weduwe Frans Keysers
4. de Aa
- weiland
3 l.
ƒ 8,1. Claes Jan Willems
2. Gielis Hendrikx
3. de gemeente
4. Peter Bollen
ƒ 26,20e penning is ƒ 1-6-0.
R 116

fol. 97vo

14-01-1728

Hendrik Hoefnagels - en Hendrina, zijn vrouw, doen afstand van alle erfgoederen welke Michiel Jan Colen, haar, tweede, comparants, zoon - uit haar eerder huwelijk met Jan Colen, heeft nagelaten.
R 162a
15-01-1728
Taxatie van de onroerende goederen van Gilen Jan Colen - overleden 19-10-1728.

Mattijs Frans van de Cruys is momboir van de onm. kinderen van Hendrik Hoefnagels - die erfgenaam zijn van de overledene.
Waarde:
- land
int Dorp
2 l.
ƒ 75,1. Antony Franssen
2. Peternel van de Kerckstappe
3. de straat
4. Peeter Coopmans
- land
int Linder
1╜ l.
ƒ
5,1. Sr. Oldersom
2-3. Willem Smits
4. Joost Joosten
- groes
int Root
3 l.
ƒ 75,1. de Aa
2. Jan Loomans
3. Mr. Swanenberg
4. den Dijck
- groes
in de Haseldonck
2 l.
ƒ 10,1-2. Willem Goort Loomans
3. Peeter Jan Hoefnagels
4. Mr. Swanenberg
- groes
de Kruyskensweg
1╜ l.
ƒ 15,1. weduwe Paulus Hoefnagels
2. Peeter Jan Aarts
3. Willem Goort Loomans
4. Mr. Swanenberg
- groes
te Ostaden
1 l.
ƒ
4,1. Francis Doense
2. kn [
] Cornelis
3. Marten Marcelis
4. Mr. Swanenberg
- groes
int Linder
1╜ l.
ƒ 10,1. Joost Joosten
2. Arnoldus Smits
3. Tony Voermans
4. Mr. Swanenberg
- land
op de Logte
2╜ l.
ƒ 15,1. Mattijs Hendrik Canters
2. Mr. Swanenberg
3. Willem Smits
4. weduwe Frans Huybers
- land
aan de Molen
1 l. 3 cops.
nihil
1. Marten Andriessen
2. Mr. Swanenberg
3-4. de gemeente
- land
aan de Wegen
5 cops.
ƒ 10,1. Joost Timmermans
2. Mr. Swanenberg
3-4. de wegen
ƒ 219,Belast met: de helft van - ƒ 100,- aan den Armen van Asten
ƒ 50-00-00
- de helft van ƒ 0-27-8/jr. aan de Kerk
van Asten
in kapitaal
ƒ 17-17-08

ƒ
20e penning is ƒ 7-11-2.
R 14

fol. 259

67,87╜
ƒ 151,12╜

19-01-1728

- Francis van de Loverbosch, herbergier en coopman, te Ommel, aanlegger - contra - Willem Goort Loomans en Aart Aart Tielen, gedaagde.
R 116

fol. 98

19-01-1728

-

Lauwies Hurckmans - g.m. Alegonda Wouter Hoefnagels, te Deurne,
Willem Jan Loomans - g.m. Engel Wouter Hoefnagels,
Evert Hurckmans - g.m. Josyna Wouter Hoefnagels, te Deurne,
Francis Verrijt - als momboir over het onm. kind van Jan Jansse Verrijt - en
Jenneke Wouter Hoefnagels,
- Maria Wouter Hoefnagels - weduwe Huybert Frans Huybers.
Allen kinderen en erven van Wouter Hoefnagels - en Heylken Doensen.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e en 2e lot samen: Willem Jan Loomans en Louwies Hurckmans.
- huis, hof en aangelag - "de Valck" - ontrent de Kerck - in het Dorp
1. erven Francis van Rijt
2. Arnoldus van den Eynden
3-4. de straat
- groes
agter Ostaden
4 l.
1. Jan Jan Paulus en Aart Tielen
2. Tony Claasen
3. Francis Canters
4. Cornelis Manders
- groes
den Bogt - te Ommel
1 cops.
- land
aan de Molen
1╜ l.
1. weduwe Vester Michiels
2. Jan Reynders
3-4. de weg
- ƒ 140,- t.l.v. Gijsbert Jan Hoefnagels.
3e lot: Evert Hurckmans
- huis, hof en aangelag "'t Authof" - in het Dorp
╜ l.
1. den Armen van Asten
2-3. Dries Verrijt
4. de straat
- de helft van een akker - den Heesacker
geheel 5 l.
de zijde van Dries Verrijt.
1. Dries Verrijt
2. Tomas Hoefnagels
3. de weg
4. Dirck Willems
- de helft van een groesveld - de Pasteryenbempt - te Ostaden
5 l.
de zijde van Francis Saris.
1. Francis Saris
2. Hendrik en Aart Tielen
3. Marten Marcelis
4. weduwe Jan Franssen
4e lot: Maria - weduwe Huybert Frans Huyberts
- huis en hof
in het Dorp
╜ l.

1. Heer Francis van de Cruys
2. de verkrijgster
3. de straat
4. de verkrijgster en Willem Goort Loomans
- de helft van en akker - den Heesacker
geheel 5 l.
de zijde van Tomas Hoefnagels.
1. Dries Verrijt
2. Tomas Hoefnagels
3. de weg
4. erven Dirck Willems
5e lot: het onm. kind van Jan Janssen Verrijt
- land
aan Vosselen
1╜ l.
- land
de Pas
╜ l.
1. Jan Verrijt
2. Jelis Vrijnsse
3. Jan Jan Paulus
4. Willem Goort Loomans
- groes
de Pas
5 cops.
1. Tony Franssen
2-3. weduwe Willem Hendrix
4. de straat
- land
Jan Hompesacker
2╜ l.
1. kn Jan Hoefnagels
2. weduwe Tonis Colen
3. Goort Doense
4. de straat
- groes
Jan Fransmansvelt - int Root
2╜ l.
1. kn Jan van Gijsenroy
2. Willem Goort Loomans
3. het kind van Aart de Smit
4. erven Dirck Willems
Belast met: 9 duyt/jr. cijns aan het Huis van Asten - uit het groesveld
de Pas.
R 116

fol. 102

20-01-1728

Niet gepasseert.

Jan Peeter Claus - weduwnaar Anna Jan Paulus, maakt t.b.v. zijn twee onm.
kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Anna Kuypers.
Onroerende goederen
1/3e deel in huis en hof - in het Dorp
1. weduwe Antony Colen
2. weduwe Jan Franssen
Roerende goederen
drie beddekoetsen, drie bedden met toebehoren,
dries "kassen", twee kisten, een tafel, een "brootschaap", negen stoelen,
enige tobben, zeven potten en ketels,
enig tin, enig aardewerk,
vuurgerei,
enig linnengoed, de kleren van zijn overleden vrouw worden door zijn oudste
dochter aangenomen,
- enig timmergereedschap
-

R 33 - 52

28-01-1728

Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om, namens hem, te verhoren:
- Marie - weduwe Willem Willems, 38 jaar,
- Willemyn Jansse Tonis, 21 jaar, dienstmeyt, bij Mary voors.,
o.a.
2. Of, op nieuwjaarsdag 1728, 's avonds, niet ten hare huize zijn geweest:
- Jan Blommers - alias Jan Wagen - en
- Jan Hoefnagels - alias Jan de mulder.
Wie waren daar nog meer en hoe laat was het ?
2. Marie verklaart, dat, rond elf uur 's avonds, bij haar waren: Francis Willem Loomans, Hendrik Willems Hendrix, Lavrijns Bruystens, Mattijs Tony Meujen, Mary, vrouw van Antony Jan Meujen, Wouter Flips Wouters, Jan Blommers alias Jan Wagen en Jan Hoefnagels - alias Jan de mulder.
Willemyn - beaamt e.e.a.
3. Of er geen "questie" is ontstaan tussen Jan [

] en Jan Wagen ?

3. Maria verklaart, gezien te hebben dat Jan Blommers "met eenen snaphaan hare
agterste deur, naast den hof, uyt hare huyse is gegaan. Toen zij de deur wederom willende toe doen met eenen steck en alsdoen eenen schot gehoort hebben te gaan, buyten haar huys en op 't selve moment gesien te hebben dat Jan
Hoefnagels de voorste deur is ingecomen, gequest sijnde en seggende: "Ick
hebbe genog gehat, haalt den pastoor".
Verklaart verder van niets te weten.
Willemyn - verklaart ad idem.
R 116

fol. 103vo

03-02-1728

- Antony Bogerts, coopman, te Eyndhoven, ter eenre - en
- Mary Verdeuseldonck - weduwe Johan van den Broeck, te Vlierden - ter andere
zijde.
Partijen verklaren dat tussen Juffr. Catarina van den Gevel - weduwe Cornelis
Bogerts, moeder van de eerste comparant - als impetrante van mandement - tegen
de tweede comparante, als gedaagde, voor de Raad van Brabant, te 's Hage, een
proces is begonnen - ter zake van:
- een obligatie van - ƒ 250,- schepenen Eyndhoven - d.d. ....... t.l.v. Antony
Verdeuseldonck, vader van de tweede comparante en t.b.v. Jan Peters van de
Gevel.
Zij maken nu een accoord.
- De eerste comparant zal de originele obligatie van - ƒ 250,- overhandigen aan
de tweede comparante - welke deze zal verhalen op Peter Aelberts - als erfgenaam van Aelbert Peeters, als laatste betalers.
Hij zal ook aan de tweede comparante overdragen - een extract uit het manuaal - waaruit blijkt dat Aelbert Peters en daarna, zijn zoon, Peter de intrest hebben betaald.
- De tweede comparante zegt toe - de renuntiatie en overdracht van de - ƒ 250,aan Juffr. van de Gevel - weduwe Bogerts, vanaf heden over twaalf jaar te
zullen betalen - ƒ 125,- waarvan de intrest α 4% vanaf nu betaald wordt.

R 93

fol. 76vo

06-02-1728

- Tony Jan Meujen - g.m. Maria van Geldrop,
- Adriaan Jansse - g.m. Antonet van Geldrop,
- Jan van Geldrop,
- Anna van Geldrop - weduwe Jan Hartmans,
- Johanna, dr. Willemyn van Geldrop - en Willem van Gool.
Allen kinderen en erven van Rijnier van Geldrop.
Zij verkopen aan Hendrik Rijniers van Geldrop - ieder hun deel in:
- huiske, hof en aangelag - int Dorp
3 cops.
1. Mattijs Somers
2. Jan Dol
3-4. de straat
- groes
int Linder
3 l.
1. Jan Loomans
2. Peter Tony Fransse
3. Teunis Peeters
4. weduwe Jan Verlensdonck
Belast met: ƒ 0-16-4/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 120,-.
R 93

fol. 77vo

06-02-1728

Ida - weduwe Jan Francis van de Loverbosch verkoopt aan Antony Voermans:
- groes
de Karis
3 l.
1. weduwe Willem Hendrix
2. weduwe Jan Peter Canters
3. het gewezen Convent
4. Jan Joris van Hoof
Bij koop verkregen van Jan Doense.
Koopsom: ƒ 120,-.
Zij verkoopt aan Jan Jansse Verberne:
- groes
te Ostaden
3 l.
1. Jan Verhosen
2-3. Marcelis Peeters
4. de straat
Bij koop verkregen van de weduwe en kinderen Jr. Stockheym.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 93

fol. 79vo

06-02-1728

Antony Voermans verkoopt aan Hendrik Vriens:
- huis en hof - in 't Dorp
1 cops.
1. de verkoper
2. het kind van Aart de Smit
3. de straat
Bij koop verkregen van Jan Kasperstijns.
Koopsom: ƒ 70,-.
R 136

11-02-1728

Johannes van der Linden, als momboir van de onm. kinderen van Jan Smits - en
Fyke Fransse van de Cruys, verkoopt publiek, de meubilaire goederen en effecten behorende aan de kinderen.
Kopers o.a.:
Jan Marcelis Daandels,
Hendrik Paulus,
Paulus Jelis,
Hendrik Hendriks,
Jelis van Berge
Tomas Corstiaens
Jan den Huyvender,
Antoni Uytenhove
Jan Tonis Smet

Lindert Jan Dircx
Andries Verbeeck
Opmerking: Onbelangrijke verkoop, het merendeel der posten is uitgedrukt in
stuivers.
R 116

fol. 103

13-02-1728

Catryn - de vrouw van Martinus van Hoeck, verklaart ter instantie van Gabriel
Swanenberg, coster en schoolmeester, dat zij is geweest t.h.v. Mr. Swanenberg,
even na Nieuwjaarsdag 1727 en toen gehoord heeft dat Swanenberg tegen Hendrik
Hoefnagels en zijn vrouw, die daar ook in huis waren, zei: "Hendrick Hoefnagels, letter wel op als gij mijn geen gelt geeft te ligtemis ende rest 't oicxt
dan is geenen coop."
Zij verklaart verder geen wijnkoop te hebben zien drinken en ook geen "Godtsgelt" zien geven.
R 107b.

fol. 108

24-02-1728

Johannes Christofforus Baron de Bertholff de Belve, Heer van Balen enz. is op
5-12-1727 gecompareert geweest voor notaris Johannes Offergelt, te Aken, en
heeft ontvangen van Jacobus Bernhardus van Bellen, priester, te Aken, namens
Casper Arnholdt Baron van Boeckholt, Heer van Hoormide en Hornekerade:
- 776 patacons α 5%.
Hij stelt als onderpanden: het Adelijk Huis van Asten.
R 93

fol 80

25-02-1728

Lauwies Hurkmans, te Deurne - g.m. Alegonda Hoefnagels verkoopt aan Willem
Jan Loomans:
- de helft van huis, hof en aangelag - bij de Kerck - in het Dorp
genaamd "de Valck"
geheel ╜ l.
1. erven Teunis van Rijt
2. Arnoldus van den Eynden
3. een straat
4. een straatje
- de helft van en groesveld - agter Ostaden
4 l.
1. Jan Jan Paulus en Aart Tielen
2. Tony Claasse
3. Francis Canters
4. Cornelis Manders
- de helft van een groesveld - aan den Bogt - te Ommel
1 cops.
- de helft van een akker - aan de Molen
1╜ l.
1. weduwe Vester Michiels
2. Jan Rijnders
3-4. de wegen
- de helft van een kapitaal van - ƒ 140,- met de achterstaande intrest t.l.v.
Jan Gijsbers Hoefnagels.
E.e.a zoals hij de goederen heeft verkregen van zijn vrouwe ouders - scheiding
en deling - d.d. 19-1-1728.
Koopsom: ƒ 250,-.
R 116

fol 106

10-03-1728

- Hendrien - weduwe Wilbert Peeters - en
- haar zoon, Antony Wilbert Peeters, 28 jaar, te Ommel.
Zij verklaren, ter instantie van het officie van 's Bosch - dat zij, eerste deponente, op een woensdag, in de "oicxtmaant" 1727, met haar dochter, Jenneke
Wilbers, uit hun huis, te Ommel, zijn gegaan om hun arbeid te gaan doen.

Zij heeft door haar dochter al de deuren laten sluiten.
Na ca. ΘΘn uur buitenshuis aan het werk geweest te zijn hebben ze horen roepen
"dat haar huys was bestolen" waarop zij, deponente, naar huis is gelopen, voorafgegaan door haar dochter. Thuis gekomen hebben ze bevonden dat de deur tussen
de stal en de keuken was "geforceert en uytgeheft" en zij miste uit haar huis
"een stuck tirentij van agtalf el lanck."
De tweede deponent verklaart, dat, toen hij hoorde zeggen, dat uit zjn moeders
huis een stuk "tirentij" was gestolen "den dief heeft agtervolgt en ondersogt"
doch deze niet heeft kunnen vinden of achterhalen.
R 162a.

13-03-1728

Taxatie van de onroerende goederen Alegonda van den Boomen - weduwe Jacobus
Jabeeck - overleden, te Helmont, 8-2-1728.
╝e deel van
Waarde:
- groes
in de gemeynebemd
2 l.
ƒ 2,1. het volgende perceel
3. de Aa
4. de gemeente
- groes
ter plaatse voors.
2 l.
ƒ 2,1. het vorig perceel
3. de Aa
4. de gemeente
ƒ 4,R 116

fol. 107

14-03-1728

Antony Blom en Hendrick Gerits Guns, te Maarhese, zijn voldaan van ƒ 1072-18-9
in mindering van - ƒ 2500,- t.l.v. het Corpus van Asten - t.b.v. Jan Peters van
Luytelaar - d.d. 19-5-1646 - geboekt op het kantoor der bede - onder nr. 2.
R 93

fol. 81vo

15-03-1728

Gevert van Dorne, president, te Vlierden, verkoopt aan Art Willem Bruystens,
te Deurne:
- 3/4e deel in ΘΘn zille hooibeemd - ontrent de Mastkoy
1╜ l.
1-3. de gemeente Asten
2. de gemeene [
]
"Rijdende" met de weduwe Hendrik Jansen van Heughten, te Deurne.
Koopsom: ƒ 8,-.
R 93

fol. 82

02-04-1728

Evert Hurkmans, te Deurne - g.m. Josyn Wouter Hoefnagels verkoopt aan Mattijs
Fransse van de Cruys - als momboir van de kinderen Hendrik Frans Hoefnagels g.g.m. Hars Kolen - m.n. Fyke, Sijke en Willem - t.b.v. deze kinderen:
- huis, hof en aangelag "'t Outhof" - in 't Dorp
1. den Armen van Asten
2-3. Dries Verrijt
4. de straat
Bij erfenis verkregen van zijn vrouwe ouders - S. en D. - d.d. 19-1-1728.
R 107b.
fol. 108
09-04-1728
Johannes Christofforus Baron de Bertholff de Belve, Heer van Balen enz.
heeft ontvangen van Jacobus de Mattijs, canonick van het capitulaire van
Onse Lieve Vrouwekerk, te Aken:
- 450 patacons α 5%.

Onderpand:
- het Adelijk Huis te Asten.
Schepenen 's Bosch.
Van Pieter Nagelmakers, licentiaat in de rechten, te 's Bosch, heeft hij nog
ontvangen:
- ƒ 3500,- α 4╜%
Onderpand:
Zijn goederen te Asten.
Schepenen 's Bosch.
R 162a

21-04-1728

Taxatie van de onroerende goederen van Toontie Goorts - overleden, te Asten
en 27-3-1728, begraven.
Marselis Jan Abrahams is de enige erfgenaam.
4/5e deel van
Waarde:
- huis, schuur en aangelag - in de Behelp - te Heusden
3 l.
ƒ 260,- land
2╜ l.
ƒ 10,1. Goort van Bussel
2. Jan Hendrix
- land/hei
3╜ l.
ƒ 15,50
1. Jan Bernarts
2. de gemeente
- land
l.
ƒ 15,1. Jan Bernarts
2. de gemeente
- land/groes
het Nieuwvelt
2╜ l.
ƒ 16,1. Jan Bernarts
2. de Heer van Asten
- groes
4 l.
ƒ 15,1. de Heer van Asten
2. de gemeente
- groes/hei
3 l.
ƒ 13,1. Jan Bernarts
2. Jan Aerts
ƒ 341,50
Belast met:
- aan het Gemene Land ten kantore van ontvanger
's Gravesande - met jaarlijkse pacht van
ƒ 15-00-00
- aan rentmeester de La Callemette van het
Gemene Land - jaarlijks
ƒ 1-10-00
- aan de Heer van Asten - de jaarcijns
ƒ 0-05-00
ƒ 16-15-00
Zijnde voor 4/5e deel - ƒ 13-08-00 is in kapitaal
ƒ 335,ƒ
6,50
20e penning is ƒ 0-6-8.

R 14

fol. 262

26-04-1728

Mr. Arnoldus Swinkels, aanlegger - contra - Jan Janssen van Rest, gedaagde.
R 32 - 52

28-06-1728

Mr. Arnoldus Swinckels, advocaat, aanlegger.
- contra
Jan Jansse van Rest, te Ommel, gedaagde.
o.a.
2. Aanlegger heeft met Jan Peters van Rest, in leven zijn "nabuer" en vader
van de gedaagde - "in sijnen hoogen ouderdom in noot sijnde medogentheyt
hebbende" hem, op verscheidene tijden, geringe sommen "penningen" verstrekt en geleend - t.w. op:
- 8-10-1721
ƒ 5,- 4-12-1721
ƒ 5,- 2-01-1723
ƒ 7,- 24-03-1723
ƒ 5,- 6-07-1723
ƒ 2,40
ƒ 24,40
13. Jan Peters van Rest is, in 1725, overleden zonder zijn credita afgelost
te hebben.
14. Jan Janssen van Rest, gedaagde, heeft als zoon en erfgenaam, de goederen
van zijn vader aanvaardt en bezit ze nu nog.
Hij is zich ook bewust van de rechtmatige pretenties van aanlegger.
18. In juli 1725, heeft hij ΘΘn ducaat ƒ 5,25) op het voors. bedrag gelost.
(Aanlegger heeft toen een koe van hem gekocht.)
23. Gedaagde en zijn vrouw ontkennen de schuld van ƒ 19,15 ook niet.
Doch tot nu toe, hebben ze ondanks aanmaningen geen terugbetaling meer
gedaan - en beloven ze "over enige tijd"
Reden om in recht te gaan.
R 116

fol. 108

07-05-1728

Schepenen van Asten zijn ter instantie van Gabriel Swanenberg, coster en
schoolmeester, geweest, bij een huis, toebehoord hebbende aan Harske Coolen
en nu door de requirant "voor den Ed. Mo. Rade van Brabant bij aftreck van
't zegel ingecoght".
Wij hebben bevonden "dat het aghterste van het huys was ingestort en dat het
mist van de koyestal was uytgeladen en oock dat den gront oneffen was van
seker plaats en aldaar een schuur, schop of stal gestaan heeft."
R 116

fol. 108vo

07-05-1728

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Gabriel Swanenbergh, coster
en schoolmeester, dat wij zijn geweest t.h.v.:
- de weduwe Jan Paulus,
- de weduwe Hendrik Martens - en ook t.h.v.
- Hendrik Frans Hoefnagels,
waar wij, samen met de requiranten, hebben bevonden:
t.h.v. Hoefnagels - een "gootbanck"
- enige "panden" van een oude beddekoets.
Hoefnagels heeft bestreden dat dit van Swanenbergh zou zijn.
Het was zijn, Hoefnagels, eigendom.
R 93
fol 83
18-05-1728
Jan Thomas, te Meyel, verkoopt aan Jenneke Dries Peters:

- een hofstad

de Wolfsbergh
1. weduwe Gerardt Faassen
2. weduwe Aart Verheyen
3. de straat
4. Peter Andriesse e.a.
- land
de Witten - in de Loverbosch
1. erven Antonis van Bussel
2. erven Jan Seelen
3. de straat
- land
ter plaatse voors.
1╜ l.
1. erven Dirck Willems
2. erven Antony Loomans
3. de straat
4. het gemene land
- land
ter plaatse voors.
3 cops.
1. erven Thijs Cuypers
2. de mistweg
3. Jan Dol
4. de straat
- groes/land
ter plaatse voors.
1╜ l.
1. weduwe Gerit Faassen
2. weduwe Aart Verheyen
3. Jan Aalberts
- groes
het Lanckveltie - in de Haseldonck
1╜ l.
1. weduwe Jan Vrients
2. Dirck Willems
3. Willem Goort Loomans
4. weduwe Gerit Faassen
Verkregen bij erfenis van zijn ouders.
Belast met: 1/3e deel van ƒ 2-07-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- 1/3e deel van ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- 1/3e deel van ƒ 1-02-0/jr. aan het gemene land.
- 1/3e deel van ƒ 0-07-8/jr. aan den Armen van Helmont.
- 1/3e deel in een meerdere rente van 1 vat 3╜ cop rogge/jr.
aan den Heer Castell.
Koopsom: ƒ 100,-.
Lasten : ƒ 69,35 1/8.
R 116
fol. 109
26-05-1728
- Pieter de Cort, drost,
- Michiel van de Cruys, president - en
- Gerit van Riet, vorster, verklaren ter instantie van Wendelina Coocke,
dienstmeyt, bij Petrus Godefridus Josselin, predicant, wat wij gehoord en gezien hebben, tussen 10 en 11 uur, in den hof van de predicant - dat Juffr. Petronella Vermeer tegen ons zei en aanwees: "Dat hun linnen op de bleyck was
leggende en dat eenige vant selve met swarte placken was besmet," zonder te
kunnen zeggen waarmee.
Wij zijn van de bleek gegaan en Juffr. Vermeer heeft zich beklaagt - dat 't
een affront was, hetgeen zij erger vond dan de schade.
Gekomen zijnde bij de "geutdeur" van het huis van Josselin is Josselin naar
buiten gekomen, zeggende: "Juffrouw Vermeer, ik verwonder mij, dat gij soo een
leven maeckt."
Na enige "wisselwoorden" vroeg Josselin: "Hebben wij tgedaan of imant van ons
huys ?"

Waarop Juffr. Vermeer zei: "Mijnheer, ik seg niet van U, nog van U vrouw, maer
U meyt is virryl en deugh niet. En U kinderen connen het niet gedaan hebben,
die sijn te onnossel, tenzij dat die tgedaan hebben door inductie van U mijt."
R 116

fol. 110

26-05-1728

Petrus Godefridus Josselin, predicant - en Elisabet Regoot, zijn vrouw, verklaren ter instantie van Wendelina Cooke, hun dienstmeyt - van hetgeen, hedenmorgen, door Juffr. Petronella Vermeer van haar, requirante, is gezegd.
Dat, omtrent 10 uur in de morgen, in hun huis is gekomen Juffr. Vermeer, die
met "veel hevighijdt" zei: "siet wat groot een afront mij daar geschiet is en
hoe mijn goet op de blijckt is beplackt door Uw meyt met een witquast. En dat
sal ick niet leyde. Ick sal het beleyen." Willende de dominee spreken.
Zij werd hiervan weerhouden aangezien deze niet wel was en op bed lag.
Hij, comparant, verklaart verder, dat, toen Juffr. Vermeer, met de officier,
president en vorster "in sijnen hof" was om de geledene of voorgewende schade
te laten "beleyen" hij zich heeft aangekleed en naar den hof is gegaan. Na
enige woorden gewisseld te hebben met Juffr. Vermeer, terwijl er nog weinig
goed, dat besmet was, op de bleek lag, heeft hij aan Juffr. Vermeer gevraagd
wie dat gedaan had en hoe zij de meid hiervan kon betichten.
Zij heeft hierop gezegd: "Dat heeft U meyt gedaan met int, of die kinderen
hebbent gedaan door indictie van de meyt, want die is vuyl en deugh niet."
R 116

fol 111

26-05-1728

Antonie Voermans - en Cristina Verhoysen, zijn vrouw, testeren.
Antoni is ziek.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Al hun goederen gaan naar de langstlevende van hen beide.
R 162a

06-06-1728

Taxatie van de onroerende goederen van Mattijs Antoni Canters - overleden
5-11-1727.
Joris Alons is curator van de goederen.
Waarde:
- het voorste deel van het huis, bestaande uit keuken,
ƒ 80,opkamer en "esde", strekkende van de gevel van de
straat tot de eerste schouw, genaamd de oude keuken staande in het Dorp - langs de straat.
1. kn van der Linden
2. Antonis Voermans
- de helft van den hof en de helft van het achterste
drieske daaraan
de helft is ╜ l.
ƒ 25,1. kn Antoni Voermans
2. kn Godefridus Raymakers
ƒ 105,20e penning is ƒ 5-5-0.
R 116

fol. 112vo

09-06-1728

Mary - weduwe Aert Kerckhoff - nu g.m. Jan Claassen, 50 jaar, verklaart ter
instantie van Silvester Idelet, Rooms pastoor, te Schijndel, dat zij, ten tijde
dat het dode lichaam van Tomas Idelet, in leven advocaat, te Someren, boven
aarde was staande, is geweest te Someren, bij de requirant en van hem gevraagd
van "voldoening" van 7 gl. 10 st. die zij, comparante, van Thomas Idelet had
te pretenderen.

Dat hij, requirant, daarop zei - dat hij geen erfgenaam van zijn vader wilde
zijn en dat hij haar haar pretentie niet zou voldoen.
Echter op aanhouding en allegatie van haar armoede - heeft de requirant nogmaals tegen haar gezegd: "De schult van sijn vader niet aen te dragen, veel min
die te sullen betaelen." Maer dat hij aen haer, als een aelmoes, na dato soude
gegeven hebben 2 gl. 10 st.
Deponente verklaart dat zij deze 2 gl. 10 st. als een aalmoes heeft aangenomen
en niet als een schuldbetaling te hebben ontvangen.
R 116

fol. 113vo

19-06-1728

De regenten van Asten verklaren dat Francis Graats, chirurgijn, hier en in de
omliggende dorpen "verscheyde schoone curen, als chirurgijn heeft gedaan."
Ook heeft hij, in 1725 en 1727, als chirurgijn geassisteerd, de doktoren die
wegens de Raad van State gezonden waren ter genezing en herstelling van "de
heete en brandende cortsen" in 1725 en tot genezing van "de Rode Loop" in
1727.
In welke gevallen de requirant en toonder zich volgens de getuigenis van de
doktoren als naar onze bevindingen zich loffelijk en eerlijk heeft gedragen.
Wij spreken dan ook lof en roem uit over zijn gedrag.
Hij is uit eerlijke ouders geboren, wiens vader ook een voornaam chirurgijn is
geweest.
Wij wensten dat Mr. Graats hier ter plaatse bleef "resideren" doch omdat hij
heeft besloten "sijne kunst tot meerder aventagie willende elders gaan exerceren" menen wij deze verklaring niet aan hem te kunnen weigeren.
R 33 - 52

28-06-1728

1/2

Goort en Lowie Hoefnagels - voor zichzelf - als voor Peter en Mattijs Hoefnagels hebben een request ingediend bij het college van Asten.
Dat, gezien hun vader, Jan Gijsberts Hoefnagels is overleden, zij de geringe
nalatenschap gaarne zouden verkopen en de opbrengst daarvan willen benutten
ter betaling van schulden.
Er is nu nog ΘΘn dochter, Elisabeth, dr. Jan Hoefnagels, die minderjarig is.
Ook twee kinderen van Hendrick Jan Hoefnagels, m.n. Paulus en Willemyn, zijn
minderjarig.
Het college stemt toe - zodat:
Peter Jan Hoefnagels en Peter Peter Slaats, die tot voogden zijn aangesteld en
de voogden van de minderj. kinderen van Hendrik Jan Hoefnagels - de nagelaten
goederen van Jan Gijsbert Hoefnagels wegens de voors. onm. kinderen en naast
de andere kinderen publiek mogen verkopen.
04-07-1728
2/2
Aankondiging o.a.:
Men laat weten dat de kinderen en erven van Jan Gijsbert Hoefnagels - en Jacomijn Peter Slaats, op 5 juli 1728, al hun goederen willen verkopen t.w.:
- huis, hof en aangelag, land en groes.
- evenals al hun roerende goederen.
De verkoop is t.h.v. Michiel van de Cruys - namiddag te ΘΘn uur.
R 16

fol. 114

29-06-1728

Jan Peeter Smits - weduwnaar Jacomijn Mattijssen maakt t.b.v. zijn minderj.
kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Dircx.
Roerende goederen
- een paard, acht koeien, een trekos, vier "lege" beesten,

-

twee hoge en ΘΘn lage kar, een ploeg, een eg, schoppen, rieken, zeisen enz.
twee eiken kisten, twee kasten,
twee bedden met toebehoren,
drie tobben, enige ketels, potten en pannen,
diverse bakken, enige kuipen,
drie tinnen schotels.

R 116

fol. 115vo

29-06-1728

Goort Antonis van Bussel - weduwnaar Elisabeth Mattijssen maakt t.b.v. zijn
minderj. kinderen - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Catalijn Willems.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - op Heusden
4 l.
- land
de Quadebraack
2╜ l.
- land
de voorste Heykampt
1 l. 3 cops.
- land
de agterste Heykamp
1 l. 1 cops.
- land
de Vlinkert
╜ l.
- land
de drie Copsaat
3 cops.
- land
aant Huysken
2 l.
- land
den cleynen Heicamp
1 l.
- hooibeemd
het Aa-velt
3╜ l.
- hooibeemd
de Zill
2╜ l.
- groes
het cleyn Weyvelt
2 l.
- groes
het groot Weyvelt
7 l.
- huis, hof, schop, stal
2╜ l.
- land
de voorsten Acker
7 l.
- land
het Havervelt
2 l.
- land
den Varsenhoff
3 l.
- land
den Venacker
2 l.
- land
den Behelpsenacker
1 l.
- land
het Hooghackerken
1 l.
- hooi/weiveld
8 l.
- groes
het Broekvelt
4╜ l.
- hooiveld
het agterste Ven
3 l.
- groes
het voorste Ven
1╜ l.
-

Roerende goederen o.a.:
twee veren bedden en toebehoren, zeven paar slaaplakens,
twee eiken kisten, twee kasten, vier stoelen,
zeven diverse ketels, diverse tobben,
vuurgerei, een spinnewiel, enig tin,
een hoge en een lage kar, een ploeg en een eg, klein landbouwgereedschap,
vier koeien en vijf "lege" beesten.

R 116

fol. 119

29-06-1728

- Goort Antonis van Bussel - weduwnaar Elisabet Mattijssen - a.s. bruidegom en
- Catalijn Willems Verhees, j.d., geboren te Vlierden, wonende te Asten.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Beide partijen brengen alle goederen is die zij bezitten.
- "Ende verclaert hij, toecomenden bruydegom, ingevolge de costuymen van Asten, medebrengende dat den langstlevende zijner kinderen can bedeylen bij
desen te reserveren en aan hem voor te behouden de magt om sijne kinderen,
in eerderen huwelijck, bij Elisabeth Mattijssen, verweckt ten allen tijden
te mogen bedeylen, onder welcke protestatie soo verclaert hij bij dese dat

ofschoon van de sijde van sijn overleden vrouw in geenen deelen, sooveel
goederen sijn gecomen of bijgebragt als van hem. Egter in faveur van sijne
voors. kinderen aen haer v≤≤r-moeder bij desen, de helft van allent geene
op de staet en inventaris, voor drost en schepenen van Asten, heden geformeert, is gebragt om bij den comparant begerende te werden bedeylt."
"Sullende de ander helft naer doode van de toecomende bruyt ingeval den toecomende bruydegom voor haer aflijvig mogte worden bij de kinderen die uyt dit
huwelijck verweckt mogte worden met de voors. v≤≤r-kinderen wederom moeten
worden bedeylt capitatum in welcke eene helfte.
"En alsoo in ╝e part de v≤≤r- en nße-kinderen egael sullen wesen en dander
helft of vierde part sal comen aen de kinderen die uyt dit huwelijck verweckt
staen te worden."
Eventueel geconquesteerde goederen zullen ook gedeeld moeten worden - de ene
helft aan de kinderen, zo v≤≤r- als nß-kinderen en de andere helft aan de
a.s. bruid.
- Indien uit dit a.s. huwelijk gΘΘn kinderen geboren worden dan zullen de v≤≤rkinderen van de bruidegom - aan de bruid jaarlijks verstrekken - ƒ 25,-.
Enz. enz.
R 136

05-07-1728

- Peter, Goort, Matthijs en Lowie, kn van Jan Gijsbert Hoefnagels, alsmede
- Peter Peter Slaats en Peter Jan Hoefnagels - als momboiren van de minderj.
dochter van Jan Gijsberts voors. - en Jacomijn Peter Slaats
- Goort en Lowie - voogden van de twee minderj. kinderen van wijlen Hendrien
Jan Hoefnagels en alzo kinderen en kindskinderen van wijlen Jan Gijsbert
Hoefnagels.
Zij verkopen de roerende goederen nagelaten door hun ouders.
Kopers o.a.: de vrouw van Willem Berkenbosch Jan de Smet, Jan Wolfs
- vrouw Biemans, Toni de Cuyper, vrouw Hend. Evers
- weduwe Jan Heynens
Totaal opbrengst: ƒ 98-16-5
Opmerking: Het merendeel wordt terugekocht door de erven.
R 148

05-07-1728

De kinderen en erven van Jan Gijsbert Hoefnagels - en Jacomijn Peter Slaets
verkopen "meubelen en huysraedt, graane en hoygewasse"
o.a.:
- een koe
ƒ 17,-,
- huisraad
ƒ 48,-,
- gewassen - aan de Meulen
- in de Snijderscamp
- int Linder
ƒ 32,Opbrengst: ƒ 97,R 116

fol. 121

20-07-1728

Peter Wilbert Coolen, 18 of 19 jaar, verklaart ter instantie van het officie
dat hij, op 29 juni l.l., op de straat, te Ommel, gezien heeft dat Hendrick
Jan Walravens en Francis Kerckels "verschil waren hebbende en uyt grammigen
moede, ider haar messe in de hant waren hebbende, malkanderen toegingen en
gehoort te hebben dat Francis Kerkels was gequest in den arm, soodanigh dat
hij het bloet daaruyt sag komen en dat sij door de vrouw van Hend. Jan Walravens waren gescheyden geworden."

R 162a

20-07-1728

Taxatie van de onroerende goederen van Marike Graets - overleden te Asten en op 19-5-1728 begraven.
Johannes van der Linden is voogd van de erfgenamen van de overledene.
de helft van
Waarde:
- huis en hof
1-3. de straat
ƒ 120,2. erven ..... Coopmans
4. Sr. van de Cruys
- een hof
1 cops.
ƒ 10,1. Peternel van de Kerckstap
2. Cornelis Beckers
ƒ 130,20e penning ƒ 6-10-0
R 107b.

fol. 114vo

28-07-1728

Maria van Luytelaer - weduwe Daniel van Ennetten, oud president, te Woensel,
verkoopt aan Antonetta ab Angelis (te Eyndhoven ?):
- een obligatie van - ƒ 1000,- α 4% - t.l.v. het Corpus van Asten - t.b.v.
Jan Peters van Luytelaer - registratie op het comptoir der beden, onder
nr. 69 - haar aangekomen bij overlijden van Jan Peeters van Luytelaer, haar
grootvader.
De brief is van d.d. 2-7-1682.
Alsnog:
- een obligatie van - ƒ 1000,- α 4% - t.l.v. het Corpus van Lieshout - t.b.v.
Jan Peeters van Geevel, coopman, te Eyndhoven - d.d. 8-9-1681 - haar aangekomen van wijlen haar man - bij mutueel testament - notaris Constantin van
Zutphen - d.d. 30-7-1720 en deze had ze bij kop verkregen van Dirk Neynens,
te Eyndhoven - g.m. Catharina van de Geevel - weduwe Cornelis Bogaerts.
Catharina was het aangekomen van haar vader, Jan van de Geevel - d.d.
19-4-1723 - schepenen Eyndhoven.
Koopsom: ƒ 1980,Schepenen Eyndhoven.
R 93

fol. 84

05-08-1728

Jan Alberts geeft voor dertig jaar in belening aan Jacob Martens:
- groes
2 l.
1. Aert Peter Stercken
2. de waterloop
Hem aangekomen bij scheiding en deling met zijn broeders en zusters - 18-1-1715.
R 148

08-08-1728

Frans Lammers is schuldig aan Cornelis Lamberts - ƒ 200,-.
R 93

fol. 85

12-08-1728

Ook: R 148 - 5-7-1728.

- Peter, Goort, Mattijs en Louis, zonen van Jan Gijsbert Hoefnagels - en
- Peter Peter Slaats en Peter Jan Hoefnagels - als momboiren van de minderj.
dochter van Jan Gijsbert Hoefnagels - en Jacomijn Peter Slaets,
- Goort en Louis Jan holfnagels - als voogden van de twee minderj. kinderen
van Hendrik Jan Hoefnagels.
Allen kinderen en erven van Jan Gijsbert Hoefnagels.
Zij verkopen aan Louis Hoefnagels, koopman:

- huis, hof en aangelag
1. de straat
2. Jan van Riet
Belast met: ƒ 1,-/jr aan de kerk van Asten.
- land
de Paesacker
2╜ l.
1-3. de weg
2. Hendrik Hoefnagels
- land
de Snijerscamp
3 cops.
1. Willem Goort Loomans
2. Frans Doense
- groes
't Liendersvelt
5 cops.
1. Antonis Peters
2. onm. kinderen Hendrik Jan Hoefnagels
Koopsom: ƒ 305,Lasten : ƒ 25,-.
R 93

fol. 87

13-08-1728

Margriet Martens - weduwe Jan Paulus verkoopt aan Jan Aart Smits:
- land
ontrent de Cruyskenswegh - in 't Dorp
1 l. 20 r.
1. Martinus Jan Paulus
1-3. de koper
4. de weg
Koopsom: ƒ 20,-.
R 93

fol. 87vo

18-08-1728

Compareerde: Maria Verdueseldonck - weduwe Jan van den Broeck, molenaresse,
te Vlierden, welke vertoonde:
- een notariδle obligatie - 3 febr. 1728 - gepasseert voor Pieter de Cort, notaris te Helmont, t.l.v. Peter Alberts, oud borgemeester, welke ook compareerde en verklaarde dat hij in de boedel van zijn overleden vader had gevonden en ook betaald een rente van - ƒ 10,-/jr. (ƒ 250,-) - t.b.v. Juffr.
van de Gevel - weduwe Bogerts, te Eyndhoven.
De - ƒ 250,- zijn echter verkregen door de voors. Maria Verdueseldonck.
- Jan Meeusse Royman - g.m. Maria Alberts - en
- Peter Alberts voorn. beloven de - ƒ 250,-, binnen zes jaar, te betalen aan
Maria van den Broeck.
R 93

fol. 89vo

23-08-1728

Johan Goort Hoefnagels, geboren te Asten - g.m. Maria Roefs, molenaar, te
Halder, verkoopt aan Mr. Arn. Swinkels:
- de helft van huis, hof en aangelag - te Ommel
geheel 1 l.
1. Mr. Arn. Swinkels
2. Gevert van Dorne n.u.
3. Elske van de Cruys - weduwe Hendrik Thopoel
4. de straat
- de helft van een akker - den Bergh
geheel 3 cops.
1. Jan van de Cruys
2. erven Jan Peters van Rest
3. de straat - te Ommel
- de helft van een groesveld - het Ven - agter Ommel bij de Loo
geheel 2 l.
1. Mr. Arn. Swinkels
2. Hendrik Canters

3. de weg
Hem aangekomen van zijn vrouwe ouders.
R 116
fol. 12vo
24-08-1728

Koopsom: ƒ 150,-.

- Jan Bernarts van Hooff - weduwnaar Mary Hendrix van Heughten - bruidegom geass. met Bernart van Hoff, zijn vader en Jacob Linders van Heughten, oom
van zijn overleden vrouw - en alzo naaste verwanten van het kind uit dat huwelijk geboren - ter eenre - en
- Peternel Wilbert Verberne, j.d. - geass. met Wilbert Verberne, haar broeder ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden:
- Al hun goederen, ook de toekomende, worden in dit huwelijk ingebracht.
- En zal t.b.v. het kind van de bruidegom een staat en inventaris worden gemaakt.
- Het v≤≤r-kind zal met de eventuele nß-kind(eren) als ΘΘn worden beschouwd
en na het overlijden van de langstlevende uit dit huwelijk egaal delen met
de andere kinderen.
Dit betreft ook de goederen die via de inventaris worden ingebracht.
- Indien uit dit a.s. huwelijk geen kind(eren) worden geboren dan zal de
langstlevende van hen beiden de geconquesteerde en andere goederen blijven
bezitten, doch de vaste goederen zullen gaan naar de zijde van waar ze gekomen zijn - mits de langstlevende wordt "getoght" in de vaste goederen van de
eerst overledene.
R 116

fol. 126

28-08-1728

- Jan Antonis Joosten, mr. smett - en
- Laurens Bruystens.
Zij verklaren ter instantie van het officie - dat, omtrent vier jaar geleden,
op de deur, toegang hebbende tot "het hoorlogie" in opdracht van de regenten
een grendelslot is geplaatst. buiten deze deur kan men niet komen bij "het
hoorlogie en de clocken."
De eerste deponent heeft het slot, niet alleen gemaakt maar ook geplaatst - en
heeft het afgeleverd met ΘΘn sleutel, toentertijd overgedragen aan Gabriel Swaneneberg de coster.
De tweede deponent verklaart nog, na voorlezing van een door hem afgelegde verklaring voor schepenen van Vlierden - d.d. 6-9-1727 - daarbij te persisteren.
Verklarende verder, dat hij, nu enige tijd geleden, in 1728, vermits de coster
"uytgaan moste" verzocht is geworden om het "hoorologie" te willen stellen,
hetgeen hij aangenomen heeft "als wanneer hij ondervonden heeft dat het hoorologie tellekens stilstont waarvan hij, deponent, ondervonden heeft dat het selve horologie seer dick van smeer contrarie aan een horologie was besett niet en
heeft connen gaan. Maar wanneer hij, deponent, hetselve dick smeer daar afgedaan hebbende heeft hij, deponent, het selve ganckbaar gehouden gedurende dien
tijt dat hij bij de thuyscomste van den coster ende den sleutel van de benede
duer van den thoorn (alsoo den bovenste toeganck tot het hoorologie soo voors.
open heeft gevonden en waarvan hij de sluetel niet en heeft gehadt) heeft wedergegeven. Als wanneer hetselve horologie weder stilgestaan en geluetert
heeft, sijnde hij, deponent, nu voor weenige dagen, vermits 'd onpasselijckhijdt van den koster door hem versoght het horologie weder te willen stellen,
heeft hij ondervonden dat het horologie was doorloopende, veroorsaeckt doordien datter maar alleen een spijker los was, tgeene hij heeft vastgeslagen.
Sedert welcke tijt en alnog, onder sijn directie, het horologie veel en nabehooren heeft gegaan. Presenteerende het selve sonder dat daar aan eenige reparatie werden gedaan hetselve te stellen, gaande te houden en schoonmaken voor de somme van 12 gl. 10 st./jr."

Hij verklaarde verder - ook gezien te hebben dat Coenraad, de zoon van de coster, met de sleutel van de toren over de straat liep.
R 116

fol 127

28-08-1728

Dirck Joosten van Heughten en Hendrick Marten Gielen verklaren dat zij hun
kinderen "verscheyde maalen van dese jaare 1728 ter schole hebben gesonden"
Dat deze telkens terug zijn gekomen, zeggende: "De meester en hout geen school"
Zij verzoeken daarin orde te brengen.
R 116

fol 127vo

28-08-1728

- Peter van Riet, kerkmeester, schoenmaker,
- Antoni van Riet, commies van den toll - en
- Marte van Duerse.
Zij verklaren ter instantie van het officie:
De eerste deponent, dat hij, als schoenmaker, op order van de regenten "eenen
riem tot het hangen van de klepel in de groote klocke heeft gemaeckt" En opdat
deze secuur en duurzaam zou zijn, in overleg met Jan Vervoort, "meester van het
hangen van klocken", de riem naar behoren en extra ordinair "doornayt"
Samen met Vervoort heeft hij, ca. 7 of 8 maanden geleden, de klepel weer gehangen.
Korte tijd later heeft hij, ook op aanraden van Vervoort, de riem weer nagekeken, of deze gerekt was, om de klok "buyten perykel" te houden. En toen bevonden dat de riem en klepel onder de klok op de grond lagen - en, zo waarschijnlijk bleek, dat de riem doorgesneden was.
Hij heeft dit ter kennis van de president, secretaris en drost gebracht die
met hem op de toren gegaan zijn - en hetzelve bevonden hebben.
Verklaren, hij, eerste en tweede deponent - "dat den soon van de koster meenighmaal met den sleutel van den tooren langs de straat heeft geloopen" en ook
gezien hebben dat dezelfde zoon, verschillende keren met andere jongens op den
toren is geklommen.
Hij, eerste deponent, heeft de jongen en degenen die bij hem waren, daarover
bestraft, zonder dat het gelaten werd.
Deponenten, alle drie omtrent de klok wonende, verklaren verder "dat het horologie en vervolgens het klockslaan qualijck wierde gestelt - maar wanneer
sulcx door Laurens Bruystens in plaats van den coster is geregeert het horologie naar behoren altijt heeft gegaan."
En verklaren de eerste en derde deponent - dat hun kinderen bij Gabriel Swanenebergh op school gaan "niet of weynigh hebben geleert, dat oock sij hunne
kinderen gerne schoolen souden senden, indien maar school gehouden wert, hetgeen in eenigen tijt nabehooren niet en is gedaan."
De eerste deponent wijst ook nog naar zijn getuigenis - d.d. 22-7-1724 ter instantie van de drost - hij persisteert hier nogmaals bij.
R 116

fol. 129

28-08-1728

Cristina Antoni Voermans draagt een pertinente specificatie, met dag en datum,
van raapolie, zeep en boomolie - als door Gabriel Swanenberg, coster, bij haar
gehaald is - ter smering van het "horologie" en de klok.
Beginnende: 27-7-1727 tot 26-6-1728 - zijnde: 12 kannen raapolie
- 24 pond zeep
- 6 maatjes boomolie.

R 116

fol. 123vo

01-09-1728

Jan Bernaerts van Hooff - weduwnaar Maria Hendrix van Heughten maakt t.b.v.
zijn minderj. kind - een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Peternel Wilberts Verberne, te Lierop.
Onroerende goederen
- huis, hof, aangelag, schuur en schop - op Heusden
2 l.
1. Marselis Jansen
2-3. de gemeente
- groes/land
het Heytvelt
1╜ l.
1. de Heer van Asten
2-3. Antonis Verhindert
het Broekvelt
2 l.
1-2. Marselis Jansen
het Weytvelt
3╜ l.
1. de Heer van Asten
2. Antoni Verhindert
het cleyn Veltie
3 l.
1. Dielis van Helmont
2. Steven Antonis
de Reybempt
2╜ l.
1. de Heer van Asten
2. Jan Aarts
het Hoyvelt
2 l.
1. Dierck van Heughten
2. Mattijs Reynders
- land
de Varssehoff
5 cops.
1. de straat
2. Goort Antonis van Bussel
- land
den Heykamp
3 l.
1. Jacob Linders
2. Mattijs Rijnders
- land
den agtersten Heykamp
2╜ cops.
1. Dielis van Helmont
2. Wouter Antonis
- land
't Sester
4 l.
1. de Heer van Asten
2. de straat
-

Roerende goederen
een paard, vijf koeien en vier magere beesten,
een hoge en een lage kar, klein landbouwgereedschap,
twee bedden met toebehoren,
twee kasten, twee kisten, zes stoelen en twee banken,
diverse ketels, diverse bakken,
veel kleren.

R 136

06-09-1728

Opmerking: akte eindigt abrupt.

Gijsbertus Carmans, te Vucht, als rentmeester van de Prince van Zultsbagh,
Marquis van Bergen op Soom enz. zal t.b.v. deze verkopen:
- land
de Heesacker
1╜ l.
1. kn Hendrik Jan Hoefnagels
2-4. weduwe Paulus Hoefnagels
3 de weg
Verkoop opgehouden op - ƒ 48,-.
- land
agter de Pasterye
5 cops.

1.
2.
3.
4.

Goort Cuypers
de weg
Martinus Jan Paulus
Willem Goort Lomans
Verkoop opgehouden
de Snijerscamp
1╜ l.
1. Jan Verberne
2-4. Willem Jan Loomans
3. Jan van Riet
Verkoop opgehouden
ontrent de Pastorye
3 cops.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Jan van Rijt
3. weduwe Jan Paulus
4. de weg
Verkoop opgehouden
de veurste Velden
1. Jan Peters
2. Willem Goort Loomans
3. de weg
4. Jan Peter Smits
Verkoop opgehouden
ontrent Ostade
1╜ l.
1. Peter Jan Hoefnagels
2. Goort Doense
3. Marcelis Peters

- land

- land

- land

- groes

op - ƒ 30,-.

op - ƒ 50,-.

op - ƒ 50,-.

op - ƒ 36,-.

Einde
R 14

fol. 263

13-09-1728

1/2

- Willem Goort Loomans, aanlegger - contra - Jan Peter Lomans.
Gedaagde zegt steeds - dat aanlegger de originele akte van schuldvordering
zal overleggen.
Kennelijk is deze verdwenen ?
R 33 - 52
13-09-1728
2/2
Willem Goort Loomans, aanlegger.
- contra
Jan Peter Loomans, gedaagde - o.a.:
2. Dat Scherus Jan Aerts tijdens zijn leven heeft ontvangen van Jan Janssen
Swaeghers, waarvan aanlegger de universele erfgenaam is - ƒ 100,- α 5% d.d. 30-9-1699.
4. Dat gedaagde heeft toegezegd het kapitaal en rente te lossen.
8. Zie testament van Jan Janssen Swaeghers.
11. Sinds 1718 is de intrest niet meer betaald.
Redenen om in "recht" te gaan.
R 14

fol. 263

13-09-1728

1/2

- Willem Goort Loomans, aanlegger - contra - Jan Dircx - g.m. Elske - weduwe Hendrik Jan Canters,
- Elisabeth, dr. wijlen Hendrik Jan Canters - weduwe Willem Hendrix,
- Mattijs Hendrick Jan Canters,
- Antony Franssen - g.m. Lijneke, kleindochter van Hendrik Jan Canters - gedaagden - als erfgenamen van Hendrik Jan Canters.
Betreffende een transport - d.d. 23-4-1683 - van goederen in de Stegen.

R 33 - 52

27-09-1728

2/2

Willem Goort Loomans - als erfgenaam van Goort Peter Loomans, zijn vader,
aanlegger.
- contra
Jan Dirckx - g.m. Elske, dr. Hendrick Jan Canters,
(is het weduwe of dr. ??)
Elisabeth, dr. Hendrik Jan Canters - weduwe Willem Hendrickx,
Matthijs Hendrick Jan Canters,
Antoni Franssen - g.m. Lijncken, dr. Hendrik Jan Canters (dr of kl.dr ?? G.S.)
Kinderen van wijlen Hendrick Jan Canters - geddagden.
o.a.:
2. Goort Peter Loomans en Jan Peter Loomans hebben, op 23-4-1683, hun goederen verkocht aan Hendrick Jan Canters t.w.:
- huis, hof, hofstad, land en groes - in de Stegen
28 l.
Toen bewoond door Albert Jan Loomans.
Koopsom: ƒ 500,te voldoen binnen e.k. 12 jaar.
18. Er moet nog - ƒ 300,- worden betaald.
20. Sinds 1696 staat de achterstallige betaling uit α 4%.
In de rentebetaling is een achterstand van vier jaar.
Aanlegger gaat in "recht" om betaling te verkrijgen van zijn 4/7e deel in de
- ƒ 300,- en zijn deel in de - ƒ 48,- renteachterstand
R 93

fol. 90vo

17-09-7128

Antony Fransen van Bussel verkoopt aan Antony Lauwereynsen:
- groes
te Bussel
5 l.
1-4. Goort Canters
2. de koper
3. Jan Smits
R 116

fol. 129vo

17-09-1728

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Frans Cornelis van Weert en
Hendrik Aart Tielen - dat wijlen Jan Marten Doensen - "bij ons deurgaents is
bekent geweest voor een man die van veele jaren en tot sijn sterffdagh toe
schoon met het vleys houden sich geneerende met veel leet voor sijne vrouw en
kinderen den cost heeft gewonnen gehadt."
"Hebbende meenighmael ondervonden dat Hendrina, huysvrouw van Jan Marten Doensen voor vele jaren en bij tleven van haren man, bij drossard, predicant en ons
schepenen is gecomen, seggende, dat sij geen broot in huys hadde en versogt
daerom uyt de Armekasse eenige subsitentie."
Zij is ook vele jaren uit de Armekas geholpen.
Enige dagen geleden nog heeft zij aan de drossard om "hantreyckinge" uit de
Armekas verzocht.
Verklarende verder - dat de vaste goederen die Jan M. Doensen hier gehad heeft
"seer geringh sijn" t.w.:
- een klein vervallen huiske.
R 116

fol. 130vo

20-09-1728

Mari Hendrick Verdeuseldonck - weduwe Hendrick Willems, te Ommel - welke wil
"revoceren en annuleren" de procuratie terzake van een staat en inventaris achtergelaten door de dochter van Maria Hendrickx Verdijsteldonck - ook geheten Maria Hendrickx - g.g.m. Godefridus van de Meulengracht, te Antwerpen gepasseert door Maria Hendriks Verdijsteldonck - weduwe voornoemd - voor notaris Constantijn van Zutphen - Eyndhoven - d.d. 13-3-1728.

De procuratie vervalt
Verder wil zij dat Joost van den Nieuwenhuysen, haar schoonzoon, op wie die,
nu vervallen, procuratie is gepasseert "en in plaetse van mindere penningen
uyt cragte van die procuratie te ontfangen ofte wijders te transigeren sal ten
aldereersten aan haer, comparante - reekeninge, bewijs en reliqua hebben te
doen van de penningen uyt crachte van die procuratie ontfangen. En die ontfangen salvo justo sal aen haer hebben te voldoen ofwel aen Francis Hendricks Verdijsteldonck, wettige soon van de comparante."
Zoals deze ook bevoegd zal zijn om de resterende effecten, schulden, veraccordeerde penningen of goederen van Godefridus van de Meulengraght te ontvangen.
R 116
fol. 131vo
02-10-1728
Michiel de Gasee, deurwaarder, neemt, met procuratie - d.d. 17-9-1728 - van
Bartholt Wentholt, ontfanger der verpondingen, in arrest:
- de nagelaten goederen van Hendrik Thopoel - daarna van zijn weduwe - en nu
na diens overlijden - van Ida Sporenbergh - weduwe Francis van de Loverbosch,
als erfgename - en
- de goederen van Tiele Peeters, collecteurs der Verponding, 1-1-1726 - 1727.
Om daaraan te verhalen het restant der verponding - ƒ 1905-1-0 met de kosten
vandien "mits costende tgeene van de meubilaire goederen is geprocedeert."
R 116

fol. 132vo

20-10-1723

Peter Aart Keysers en Hendrien Aart Keysers, zijn zuster, maken een deling van
de goederen die door hun vader, bij zijn overlijden, zijn nagelaten.
1e lot: Peter
- Alle "have en togte" alsmede de gehele huisraad en alle gereedschappen.
- De oogst op het veld staande en de hooigewassen.
Uit dit lot zullen alle schulden betaald worden.
- ƒ 200,- t.l.v. Vrijns Jan Evers.
- ƒ 100,- t.l.v. Peter Peter Slaats - uit een meerdere rente van - ƒ 800,-.
- groes
te Mierlo
5 l.
2e lot: Hendrien
- ƒ 200,- t.l.v. de kinderen Marselis Berckers.
- ƒ 150,- t.l.v. de erven Hendrik Joost Tielen.
- een kist met haar kleren en een spinnewiel.
R 116

fol. 133

27-10-1728

Frans, Cornelis en Katalijn Lammers verdelen de nagelaten goederen van hun
ouders - gelegen aan de Wolfsbergh.
1e lot: Frans
- het klein huiske en de hof - zoals het wordt gebruikt door zijn zuster Katalijn.
- groes
het Broeckvelt
3. Geef van Weert
4. Philips Warsenberg
1. de Loop
- land
den Vockelman
1. weduwe Aart Verheyden
2. Willem Hasen
3. de straat
- land
den Iserenman

1. Dries Peters
2. de straat
- de half turfvelden, uitgenomen, het verloorden Broot.
Belast met: 4 gl. 10 st./jr. geestelijke pacht, te 's Bosch.
- 1/3e van 1╜ vat rogge/jr. aan Juffr. Schinnaerts.
- 1/3e van 5 st./jr. aan de Kerk van Asten.
2e lot: Cornelis
- den "heert" en de schuur van het oude huis en de halve schop, half aangelag
en halve hof.
- groes
het Eeusel
1. Andries Peters
2. de Heer van Asten e.a.
- land
de Reyen
1. Tomas Hoefnagels
2. de delers
- land
den Bruystenman
1. Jan Vrients
2. Paulus van de Loo
- met de helft van de turfvelden, uitgenomen, het verlooren Broot.
Belast met: 4 gl. 10 st./jr. geestelijke pacht, te 's Bosch.
- 1/3e van 1╜ vat rogge/jr. aan Juffr. Schinnaerts.
- 1/3e van 5 st./jr. aan de Kerk van Asten.
3e lot: Katalijn
- de gehele koestal en "een van het oude huis" met de halve schop, half aangelag en halve hof.
- groes
den Roetert - in het Lindert
1. kn Antony Fransen
2. Dries Peters e.a.
3. Catelijn Jan Driessen
4. Hendrik van Geldrop
- land
het Ven
1. de straat
2. Frans van Weert
3. weduwe Paulus Hoefnagels
- turfveld
het verlooren Broodt
Belast met: ╜ duyt/jr. cijns aan de Heer van Asten.
- 1/3e deel van 4 gl. 10 st./jr. geestelijke pacht, te 's Bosch.
- 1/3e deel van 5 st./jr. aan de Kerk van Asten.
- 1/3e deel van 1╜ vat rogge/jr. aan Juffr. Schinnaerts.
R 93

fol. 91

03-11-1728

De weduwe Niclaas van Weert verkoopt aan Pieter Langendonck:
- huis en hof
in 't Dorp
1 cops.
1. weduwe Jacob van de Loo
2. erven Joris Alons
3. erven Jan Tijssen
4. de straat
Koopsom: ƒ 400,-.
R 93
fol 92
09-11-1728
Everard Hurkmans, te Deurne verkoopt aan Willem Jan Loomans:
- land
de Heesacker
2╜ l.
1. Andries Verrijt
2. weduwe Huybert Fransse

Koopsom: ƒ 50,-.
R 107b.

fol. 113

25-11-1728

Johan van Bruggen, notaris, te 's Bosch - namens Bernardus Judocus van Riel,
drost, in het land van Ravesteyn - procuratie d.d. 11-11-1728 - terzake van:
- een obligatie van - ƒ 1000,- α 5% - t.l.v. het Corpus van Asten en t.b.v.
Theodorus Franciscus Schenaarts - d.d. 15-10-1692.
Op 20-9-1724 is de intrest 3% geworden - registratie op het comptoir der bede
- sub Asten nr. 64 - t.n.v. Rudolph Tybosch - d.d. 18-9-1702.
Bij testament voor notaris Otten - d.d. ?-?-1718 - op 29-1-1721 geopend.
Op 20-11-1722 is deze obligatie overgedragen aan Wouterken van Eerssel - weduwe Ivo Deckers, te 's Bosch.
Schepenen 's Bosch.
R 116

fol. 135vo

13-12-1728

- Francis Hendrik Willems, te Mierlo - en
- Tonis Dircx - g.m. Heylke Mattijs Lamberts - weduwe Willem Hendrix - zijn
aangesteld als momboiren over Hendrik, zn. Willem Hendrix - en Heylke Mattijs
Lamberts.
Zij zullen een staat en inventaris maken van de goederen van de onmondige.
R 93

fol. 92vo

15-12-1728

Jan en Marie Jansen verkopen aan Peter Jansen hun 2/3e deel van:
- de helft van een hoeve - de Agterbosch - aan Vordeldonck.
bestaande uit: huis, schuur, schop, stal en turfschop, hooi- wei- teullanden
en heivelden
geheel 50 l.
- huis, schuur, schop, aangelag, teul- wei- en hooilanden - ter plaatse voors.
7╜ l.
In gebruik bij IJsbout Martens.
Zoals zij het van hun ouders geδrfd hebben.
Koopsom: ƒ 30,-.
R 116

fol 136

20-12-728

Willem Ginhoven, deurwaarder, neemt, namens Jacob Jan Coszon - g.m. A.M. van
der Hoeve - weduwe M. des Tombes, in arrest:
- de onroerende goederen van wijlen Francis Isbout Conincx
Om daaraan te verhalen:
- een rente van ƒ 5/jr - renteachterstand 5 jaar.
Nog:
- de onroerende goederen van Frans van Rut
wegens:
- een rente van 1 gl. 10 st./jr, in twee teksten, sinds 1721 niet meer betaald.
Nog:
- de onroerende goederen van Frans Joosten, aan Vooreldonqu - zijnde huis en
hof, zoals in gebruik bij Jan Stevens
wegens:
- een rente van ƒ 1-9-8/jr. in drie teksten, sinds 1705 niet meer betaald.

R 116

fol. 137

28-12-1728

Goort Thomas Canters wordt aangesteld als momboir over de onm. kinderen van
Joris Allons - en Peternell Antony Canters.
R 148

28-12-1728

Goort Canters, als momboir van de onm. kinderen van Joris Allons - en Peternel Antony Canters, verkoopt de nagelaten "meubelen, huysraet, beesten, hoy
en stroy" van wijlen hun vader.
o.a.:
- twee koeien
ƒ 25,- twee kasten
ƒ 7,Opbrengst: ƒ 64,-.
R 116

fol. 137

31-12-1728

-

Marten van Dijck - mede voor
Heer Antony van Dijck,
Jan van Dijck,
Peter Jan Wilberts - g.g.m. Margareta van Dijck, namens zijn onmondig kind
Mattijs - geass. met Gevert Paulus als door de officier "gesette" momboir.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Mattijs van Dijck - en Catelijn Marselis Martens, hun ouders - gelegen aan den Dijck.
1e (blinde) lot: de onm. Mattijs
- schuur en aangelag
1. Geeff Paulus
2. Jan van Dijck
- land
het Kattegat
4 l.
1. Geeff Paulus
2. Peter van Bussel e.a.
- land
den Bergh
3 l.
1-2. erven Jan Driessen
- land
het Aulant
5 cops.
1. weduwe Frans van Bussel
2. Marselis Andriessen
- groes
den Craanenbempt
4╜ l.
1. Jan Verheyen
2. weduwe Frans van Bussel
- groes
den cleynen Dooreman
2 l.
1. Marten Jansen
2. Antoni van Dijck
- groes
het Heytvelt
2 l.
1. Jan van Dijck
2. weduwe Frans van Bussel
Verponding: ƒ 6-5-06/jr.
Bede
- ƒ 2-0-10/jr.
Aan Heer Antoni van Dijck - ƒ 37,50/jr. - dit gedurende diens leven.
2e (blinde) lot: Jan van Dijck
- het oude huis, turfschop, bakhuis en aangelag
2╜ l.
1. de onmondige
2. Marten Wilberts
- land
het Dijckhooff
2 l.
1. den Dijck
2. weduwe Frans van Bussel e.a.

- land

het Lanckhoudt
4
1. Jan Andriessen
2. Peter Martens
- land
den Hulsbosch
╜
1. kn Jan Wilberts
2. Geeff Paulus
- land
den Vosselenacker
2
1. Marten Marselis
2. de weg
- groes
het Vondervelt
8
1. Marselis Andriessen
2. de Aa
- groes
het Heytvelt
2
1. Marten Wilberts
2. Mattijs, de onmondige
Verponding: ƒ 8-1-04/jr.
Bede
- ƒ 2-5-10/jr.
Aan Heer Antoni van Dijck - ƒ 37,50 - dit gedurende

l.
l.
l.
l.
l.

diens leven.

3e (blinde) lot: Marten van Dijck
- de hofstad, met een halve schuur
5╜ l.
1. kn Jan Wilberts
2. Marten Marselis
- land/groes
4╜ l.
1. Marselis Andriessen
2. Antonis Peters
- land
het groot Aulant
2 l.
1. Hendrik Hendrix
2. Marten Wilberts
- land
de Thienschuur
1 l.
1. Marten Wilberts
2. kn Jan Wilberts
- groes
het IJpkensweyvelt
8 l.
1. Mayke Martens
2. Marten Marselis
Verponding: ƒ 7-19-06/jr.
Bede
- ƒ 1-15-12/jr.
Aan Heer Antoni van Dijck - ƒ 37,50/jr. - dit gedurende diens leven.
4e (blinde) lot: Heer Antoni van Dijck
- land
den Heghacker
4╜ l.
1. Marten Marselis
2. Marselis Andriessen
- land
den Berghacker
2╜ l.
1. Marten Marselis
2. Peter Martens
- groes
den grooten Dooreman
3 l.
1. Mattijs, de onmondige
2. kn Jan Wilberts
- groes
het IJpkenswijvelt
4 l.
1. Jan Smet
2. Marten Marselis
- groes
de Horst
2╜ l.
1. Marselis Andriessen
2. Marten Wilberts
Verponding: ƒ 5-15-4/jr.
Bede
- ƒ 2-10-0/jr.

R 93

10-01-1729

Jan Joosten verkoopt aan Dierck Jansen, te Deurne, zijn 1/8e deel in:
- huis, hof, schuur, stal, aangelag, hooi- wei- en teullanden
32 l.
- heiveld
20 l.
Nog ╝e deel in:
- turfschop
- land/groes
10 l.
Alles gelegen op het Zant en de Leensel.
Verkregen bij erfenis van zijn ouders.
Koopsom: ƒ 50,R 93

fol. 94

13-01-1729

Arnoldus Thopoel, te Venray - mede voor, Mary Thopoel, zijn zuster, verklaart,
dat aan hen geleverd zijn:
- de brandewijnketels, geweest zijnde van Ida Sporenbergh - weduwe Francis van
de Loverbosch.
Zij hebben geen pretenties meer - uitgezonderd:
- tien patacons - als in het laatste contract was overeengekomen - en
- ƒ 19,- die hen nog toekomt wegens kostgeld van de zoon van voors Ida.
Deze betaling zal gedaan worden, Pasen 1729.
R 93

fol. 94vo

15-01-1729

Jan Dirck Coolen - g.m. Elisabet, dr. wijlen Hendrik Jan Canters, in de
Stegen, verkopen aan Elisabet, dr. wijlen Hendrik Jan Canters - en weduwe
van Willem Hendrik Dielis - geass. met Hendrik Willem Dielis:
- huis, schuur, schop, aangelag met alle aanhorende percelen in de Stegen
30 l.
Belast met: ƒ 7-15-0/jr. aan rentmeester de La Callemette, de Geestelijke
Goederen.
- ƒ 1,-/jr. aan de Kerk van Asten.
Zijnde aan Jan Dirck Coolen - g.m. Elisabet, van haar zijde vanwege Hendrik
Jan Canters - en Jenneke Tijssen van der Putt, haar vader en moeder, bij
successie na hun overlijden, hen aangekomen en zijn aan de voors. Jan Dierck
Coolen n.u. competerende.
Koopsom: ƒ 100,Lasten : ƒ 218,75.
R 145

17-01-1729

Rekening, bewijs en reliqua van Francis Hendrickx, te Mierlo, als gemachtigde
van wijlen zijn moeder, Maria Hendrix, te Asten overleden.
Ingang: 20-9-1728.
Ontvangen o.a.:
- van Hendrick Aelberts, pachter van het "erffgoet" van
Maria Hendrix, te Vosselen - dat onder protest (geen data gegeven)
ƒ 35-05-00
- van dezelfde pachter, wegens een "corenpaght" nog ontvangen 26 vaten rogge.
Deze, te Geldrop, aan Willem van Duuren verkocht:
α 13╜ st./vat
ƒ 17-11-00
- van "cleynen Jenn:" ontvangen - die Marie voors. aan
haar geleend had
ƒ 1-00-00
- nog van "Jenn: Jan Reynders" terzake als voor
ƒ 0-17-00

ƒ 54-13-00
Marge: Bij het sluiten van de rekening waren present:
- Adriaan van Oort,
- Joost van den Nieuwenhuysen n.u.
- Jan van Coll - namens de weduwe,
- Arnoldus Hendrix - procuratie - d.d. 11-12-1728 - notaris
Daniel Vervlossen, te Antwerpen.
- Antonis Dircx n.u. wegens het minderj. kind van Willem Hendrix.
R 27

fol. 57

18-01-1729

- Johan van Croll, te Woensel - met procuratie van Catharina van den Boomen weduwe Arnoldus Hendrix, cum tutore, wonende te Antwerpen, als moeder van
haar drie minderj. kinderen - en
- Francis Hendrix, te Mierlo - als voogd over Hendrik, zn. Willem Hendrix.
Zij verklaren - dat Maria Hendrix, toen zij leefde, hier woonde en aan de:
- voornoemde drie kinderen, namens hun vader - alsmede aan
- Joost van den Nieuwenhuysen n.u.,
- Adriaan van Oort n.u. - en
- Francis Hendrix
heeft nagelaten:
- een huis en landerijen
18 l.
Indien deze goederen gedeeld worden "dan sal dit voor ider staeck seer geringh
wesen."
Zij vragen toestemming om de goederen te mogen verkopen.
Naschrift: Toestemming wordt gegeven - mits rekening, bewijs en reliqua te
overleggen.
R 116

fol. 141

24-01-1729

Willem van Weert, oud collecteur der Verponding - g.m. Hendrina Clemans.
Zij verklaren ter instantie van Jan Peeter Loomans, als grootvader van Helena,
onm. dr. van Peter Jan Loomans, dat zij, in november l.l., toen daar Anna Margareta Houtappels in het dorp was, destijds weduwe Peter Jan Loomans, "tesamen
wel ende distinctelijck" hadden gehoord dat de weduwe Peter Jan Loomans zei:
"Dat sij niet was pretendeerende eenige saaken, uytstaande penningen ofte goederen tot Asten, gekomen te weeten van de seyde van het voors. onmondigh kint
wijlen Peter Jan Loomans."
Maar dat die zaken, pretenties en effecten latende t.b.v. haar onm. kind - als
zijnde het kind toebehorende.
R 107b.

fol. 114

25-01-1729

Jan Aspers, te Weert, inwoner en geboren op de "buytenwye" van Weert - is
in ondertrouw met Maria Hoefnagels, geboren te Asten.
Zij prefereren "hunne woon- en verblijfplaatse te nemen tot Asten om aldaar
voor hun en deselver te verwerven kinderen den kost eerlijck te winnen en hunne fortuynen te soecken."
Schepenen van Weert verklaren dat Jan Aspers - met de helft van zijn kinderen een beroep op de Armentafel kan doen, mocht dit onverhoopt nodig zijn.
Schepenen Weert.
R 116

fol. 142vo

30-01-1729

Thomas Huyberts, ziek, testeert.
- Aan Hendrina, dr. wijlen Jenneke Joris van Hooff - weduwe Frans Huybers,
als legaat:

- "sijn" kist met inhoud,
- zijn bed met toebehoren.
- Aan Jan Joris van Hooff en aan Jenneke Joris van Hooff - weduwe Frans Huyberts, als legaat:
- al zijn onroerende goederen.
R 93

fol. 96vo

07-02-1729

Gerit van Riet is schuldig aan Antony van Riet - ƒ 540,-.
Te betalen: ƒ 150,- in 1729,
- ƒ 100,- Pinksteren 1730,
- ƒ 290,- α 4%.
Marge: 3-8-1733 - gelost.
R 93

fol. 95vo

08-02-1729

Antony Jan van Riet verkoopt aan Gerit van Riet, vorster:
- huis, hof en aangelag
1. Jan Verhosen
2. Willem Jan Aerts
3. het Mercktvelt
4. een pad
Verkregen bij koop van Joost Joost Roefs (bij brieven van decreet van den
Ed. Mo. Rade van Brabant, te 's Hage, op 1-12-1726.)
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land, ten comptoire van de rentmeester
de la Calmette, of zoals die daar betaald moeten worden, omdat in
de brieven van de Raad van Brabant sprake is van maar ƒ 1-6-0/jr.
- 3 dernier/jr. (ƒ 0-1-4/jr.) aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 540,-.
Lasten : ƒ 39,06╝.
R 93

fol. 97vo

09-02-1729

- Dirck Tielemans, te Westerhoven,
- Catalijne Tielemans - mede voor:
- Hendrik Peter Slaets - g.m. Margriet Tielemans.
Zij verkopen aan Jan Jansen van Dijck:
- huis en hof
1 l.
1. Philips Wouters
2. Paulus Hoefnagels
- land
2╜ l.
1. Willem Jan Loomans
2. Hendrik Hoefnagels
- land
1╜ l.
1. Gerart Dircx
2. de weg
- groes
de Weert
2 l.
1. Mattijs Dircx
2. de clijne Aa
in de Weert
╜ l.
1. Frans van Weert
2. Wouter Antonis
in den Baltus
1╜ l.
1. Wouter Antonis
2. Jan Verasdonck
Hen aangekomen van wijlen hun ouders.
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. in een meerdere rente aan..........

R 33 - 52

15-02-1729

Peter Wouter Isbouts, aanlegger.
- contra
Christyn, dr. wijlen Antonie Aert Slaets - weduwe Aert Dirx - als erfgename
Thomas Goorts en Geertruy Goorts, gedaagde.
o.a.:
2. Op 6-8-1697 hebben, nu wijlen Marcelis Jan Slaets, te Asten en Thomas
Goorts en zijn zuster Geertruy Goorts - ƒ 150,- α 5% geleend van aanlegger en Isbout en Cathalijn, zijn broer en zuster.
18. De intrest achterstand is nu 28 jaar, zijnde - ƒ 210,-.
Redenen voldoende om te "dagen."
R 21

fol. 2

21-02-1729

- Antoni Voermans, aanlegger - contra - Willem Jan Lomans, gedaagde.
Aanlegger vraagt "voldoening" van "vijff bottertoppen en een haerington" ter somme van 5 gl. 14 st. die hij, te Maestright, bij Jacob Hennekens, had
staan en door gedaagde zijn opgeladen.
Gedaagde zegt van Antoni Voermans "geen botertobben nog haringhton" opgeladen te hebben - doch dat Hennekens hem vijf tobben en een ton had meegegeven
i.p.v. andere, die Hennekens van hem had aangenomen.
Bijlage: Jacob Hennekens verzoekt aan Willem Jan Lomans om de zes tonnen die
hij bij hem opgeladen heeft aan Toni Franssen terug te geven - d.d.
22-1-1729.
R 116

fol. 143vo

21-02-1729

Schepenen van Asten verklaren, dat, op 10 aug. 1728, 's nachts tussen elf en
twaalf uur, huis, schuur, en stallen zij afgebrand van:
- Marselis Daniels, schepen,
- Jan Aarts,
- Mattijs Diercx - en
- Mattijs Reynders
en dat alle graangewassen en het hooi, "dat alsdoen eerst geschuurt en versamelt was" met de meubelen en de huisraad zijn verbrand.
De schade bedraagt ca. - ƒ 5000,-.
Op 2 jan. l.l. is het huis van Peter van de Vorst, schepen, afgebrand.
Hiervan zal de schade ca. - ƒ 600,- bedragen.
verklarende verder dat beide branden zo "vehement" zijn geweest dat men niets
heeft kunnen "salveeren"
De verponding en bede hebben bedragen:
- Marselis Daniels
ƒ 17-12-04
ƒ 4-18-04
ƒ 22-10-08
- Jan Aarts
ƒ 8-08-12
ƒ 2-06-00
ƒ 10-14-12
- Mattijs Dircx
ƒ 8-08-12
ƒ 2-06-00
ƒ 10-14-12
En hebben zij te samen wegens de Heusdense tiende
in de verponding te betalen
ƒ 59-15-00
Mattijs Reynders
ƒ 11-11-12
ƒ 3-13-06
ƒ 15-05-02
Peter van de Vorst
ƒ 10-01-04

ƒ 3-02-14
ƒ 13-04-02
Wij hebben de leggers van de reδle lasten nagezien
en deze bedragen te samen
ƒ 132-04-04.
(reδle lasten = verp. + bede).
R 93

fol. 99vo

22-02-1729

Ook: R 137 - fol. 1 - 07-02-1729.
- Conditie en voorwaarde.

-

Adriaan van Oort - g.m. Jenneke Hendrix, te Woensel,
Joost van den Nieuwenhuysen - g.m. Hendrina Hendrix, te Eyndhoven,
Francis Hendrix, te Mierlo,
Johan van Coll - voor Catarina Ooms - weduwe Arnoldus Hendrix en haar drie
onmondige kinderen, te Antwerpen,
- Francis Hendrix - alsnog voor Hendrick, minderj. zoon van wijlen Willem Hendrix, te Asten.
Zij verkopen, met toestemming van drost en schepenen - d.d. 18-1-1729 - de goederen die wijlen Maria Hendrix, hun moeder en grootmoeder, heeft nagelaten.
Zij verkopen aan Antony Voermans:
- huis
1. Mattijs van Heugten
2-4. de gemeente
3. Teunis Peters
Te betalen wegens de kinderen Hendrik Jan Hoefnagels - 2 st./jr in de verponding.
- land
de Marieacker
5 l.
1. Mattijs van Heugten
2. Hendrik Aart Tielen
- land
de Harxacker - ook: de Jacopacker
1╜ l.
1. Mattijs van Heugten
2. Peter Jan Hoefnagels n.u.
- land
den Hoolen - ook: den Colenacker
1 l.
1. Mattijs van Heugten
2. Antony Verhees
- land
den Bergh
1 l.
1. Mattijs van Heugten
2. Peter Jan Hoefnagels n.u.
- land
aen de Beemt
1 l.
1. Mattijs van Heugten
2. weduwe Jan Colen
- hooiveld
het Heyvelt
2 l.
1. kn Hendrick Jan Hoefnagels
2. een weg
het Weyvelt
6 l.
1. Mattijs van Heugten
2. Antonis Peters
Dit perceel is belast met - ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- groes
het Kampken
3 l.
1. Mattijs van Heugten
2. Antonis Peters
- groes
in den Hooff
╜ l.
1. Antonis Peters
2. kn Hendrik Jan Hoefnagels
Koopsom: ƒ 336,-.
R 93
fol. 102vo
22-02-1729
Antony Voermans is schuldig aan Adriaan van Oort c.s. - ƒ 220-13-4 α 4%.

Marge: 22-2-1730 - gelost door de vrouw van Antoni Voermans.
R 116
fol. 144vo
22-02-1729
- Jenneke - weduwe Frans Huybers - en
- Joannes Aspers - en
(Aspers = ook Caspers)
- Maria Wouter Hoefnagels, zijn vrouw
verklaren dat zij, Jan Aspers en zijn vrouw, op zaterdag, 12 febr. l.l.,
"te bedde leggende" een groot tumult aan hun huis hebben gehoord en dat er
geroepen is: "Comt ter uyt vroutie en hebt gij geen todden."
Zij deponenten hebben op zondagmorgen aan hun huis gevonden - "een meenighte
karrenraden, andere waren gesett ende vastgemaakt ende dat er meenighte dootsbeenderen van paarden als andersins tegens en voor haar duere waaren gebraght."
Verder verklaren zij - dat op zaterdag, 19 febr.l.l., weer dezelfde feiten aan
hun huis zijn gedaan en dat ook op zondag, 30 jan. l.l., "sij passeerende de
huysinge van de weduwe Frans Huyberts, als doen daar in huys sijn gegaan en
door de jonggesellen, aldaar ter herberge wesende, sijn beschooncken gewoorden."Dat sij deponenten "alsdoen voor de jongesellen af hadden gespoocken een
kann
jenever ende tot Jan Jan Peter Smits geseyt, als dragende de naam van vader der
jongesellen gij cont nogh op onse gesontheydt een ton bier drincken, wij spreken malkander daarnaar."
Dat al die affronten na dato en het zeggen "wij spreken elkaar daarnaar" zijn
gedaan.
Ook hebben zij bevonden "datter eenen bos strooy boven in hunne schoorsteen
was gestooken."
En verklaarde Jenneke Frans Huyberts, in wiens huis de jonggezellen ter herberge waren - dat op, 13 febr. l.l. daar waren: Jan Jan Smits, Francis Lomans,
Peter Lomans, Joost Tijs Cuypers, Hendrick Dierx, Marten Hendrix, Jan Tijssen,
Mattijs Muyen, Mattijs Jansen, Antoni van Riet, Goort Manders, Lindert Verlensdonck, Adriaan Janssen, Hendrick Jan Stevens, Wilbert van Helmont, Jan Frans
Doensen, Hendrik Warsenbergh, Antoni Coolen, Francis Verhees, Toni Jan Metten,
Arnold Tomas, Hendrik Vrients en Jan Hoefnagels - dat zij hoorde dat onder hen
gesproken werd dat zij "woude" tafelen aan het huis van Jan Aspers.
Zij, deponente, is uit achting (zo zij zei) vermits, dat de vrouw van Jan Aspers is - de weduwe van haar overleden zoon - en heeft hen gewaarschuwd dat de
jongelieden wilden "taffelen".
Jan Aspers en zijn vrouw wilden echter niets geven.
R 93

fol. 103

02-03-1729

Francis Canters verkoopt aan Johan Verberne:
- huis, schop, hof, en aangelag - te Ostaden
3 l.
- groes
Fransmansvelt
1. Marten Marcelis
2. Cornelis Manders e.a.
- groes
het Eeussel
1. weduwe Jan Coolen
2. de Keyserdijck
- groes/land
2╜ l.
1. Antonis Peters
2. Matijs van Heugten
- land
de Streep
1 l.
1. Hendrik Canters
2. weduwe Jan Coolen
- land
de Kievitshoff
2╜ l.
1. Peter Baltus

2. Peter Jan Hoefnagels n.u.
op 't Kruys
2 l.
1. Gevert van Dorne
2. Marten Marcelis
Afkomstig van zijn ouders.
Belast met: 2╜ vat rogge/jr. aan ..........
- 1/6e deel van 22 kannen rogge/jr. te betalen door de erven Jan
Hendrik Bernaarts, vermits bij S. en D. daarvan zijnde is opgekomen, te samen deze 22 kannen de erven Jan Hendrix Verberne en dat
in een meerdere rente van 34 vat rogge/jr. aan het kantoor van
rentmeester de la Callemette.
Koopsom: ƒ 450,Lasten : ƒ 72,53.
- land

R 93

fol. 104vo

07-03-1729

- Jan Peter Smits,
- Martinus Jan Paulus - g.g.m. Magriet Peter Smits - voor zijn twee onm kinderen.
Zij verkopen, ieder voor de helft, aan Lambert Lamberts:
- een kamer, met een plakje hof liggende vor de kamer van het huis van Cristien
Colen - in het Dorp.
De kamer wordt bewoond door Jacob Jan Bosmans.
1. Antony Jan Elias
2. Catalijn Jan Heofnagels
Hen aangekomen van hun ouders.
Koopsom: ƒ 80,-.
R 116

fol. 146

17-03-1729

Schepenen van Asten verklaren geweest te zijn, in presentie van de drost,
t.h.v. Jan Caspers, op bed liggende, "in sijnen reghteren arm gequets."
Hij heeft op onze vraag, hoe hij aan die kwetsure gekomen was en wie hem die
toegebracht had, verklaart dat hij, 's nachts, 13 maart l.l., tussen 11 en 12
uur, liep op het Mercktvelt en daar hoorde dat Toni Toni Cuypers tegen Willem
Jan Loomans sprak - en dat eerstgenoemde zei: "Ick geeff den duyvel van Jan
Caspers en van den quaatsen van Asten."
Dat hij, Jan Caspers, daarop heeft gezegd: "Wat hebt gij partij voor een ander
op te nemen".
Na nog enige woordenwisselingen heeft daarop Antoni voors. zijn mes getrokken.
Dat hij, Jan Caspers, "daarop retireerde met sijn mes in de handt" - omtrent
den Poel heeft hij een steek in zijn arm gekregen.
Indien hij daar aan komt te sterven - dan heeft Toni Toni Cuypers "hem in den
doodtslagh geleydt."
R 116

fol 147

19-03-1729

- Francis Willem Loomans - en
- Willem Willem Loomans - zien af van de nalatenschap van Willem Abraham Loomans - en Jenneke Wouters, hun ouders.
Dit t.b.v. Jan Willem Loomans, hun broeder.

R 116

fol. 147vo

20-03-1729

Willem Goort Loomans is door de regenten van Asten voldaan van - ƒ 657-10-7
in mindering van een obligatie van - ƒ 1000,- t.n.v. weduwe Gommer Jacob Buren
- d.d. 11-10-1663 - ten kantore der bede - onder nr. 3.
En hem aangekomen van Jan Jansse Swagers, bij versterf.
R 93

fol. 105vo

28-03-1729

Catalijn Jan Driessen verkoopt aan Antoni Willem Haasen t.b.v. de onm. kinderen
van Marcelis Berckers haar aandeel van moederszijde in:
- huis, hof, schuur, schop,aangelag, groes en land - aan Vordeldonck
Koopsom: ƒ 200,-.
R 116

fol. 148vo

05-04-1729

Digna Maas - weduwe Jan van Kamm, geboren te Lommel, ziek liggende t.h.v.
Claas Philipsen, testeert.
- Aan Niclaas, zn. Claas Philipsen, waarvan zij peter is - ƒ 50,-.
- Aan Heer Francis van de Cruys, priester - ƒ 15,-.
- Aan Heer Hendrick van de Cruys, priester - ƒ 15,-.
- Aan de Heer Aarts, priester, te Lommel - ƒ 10,-.
- Aan Heer NN. Oudenhuys, priester, te Lommel - ƒ 10,-.
Deze zullen door haar erfgenamen v≤≤r-uit betaald worden.
- Al haar overige goederen "vermaakt" zij aan haar broeders en zusters.
- Haar zuster, Lysbett, zal nog ontvangen - haar beste schort en falie.
- Aan den Armen van Ommel "maakt" zij haar deel in het koren dat nog te velde
staat - om na haar dood uit te reiken.
- Haar land, liggende, achter de Groote Kercke van Lommel, komt aan de kinderen
van Jan van Kamm, m.n. Arnoldus en Hendrick - omdat het van de vader gekomen
is.
R 148

19-04-1729

Jan Canters, als momboir van de onm. kinderen van Joris Allons - en Peternel
Antony Canters - verkoopt:
- "twaelf levende stocken bien - en
- negen dooden stocken bien en eenigen hooningh" - door hun vader achtergelaten.
Opbrengst: ƒ 30,R 116

fol. 150

20-04-1729

- Gerard van Doerne, president, te Vlierden - g.m. Mary van de Cruys, die de
zuster is van wijlen Heer Antonis van de Cruys, in leven "Canonick der Metropolitane Kercke der stadt Mechelen."
- Goverdyn van de Cruys - weduwe Jan van Roy, te Leende - zuster van Heer Antoni - en
- Ida Sporenbergh - weduwe Francis van de Loverbosch - verwekt bij wijlen Elisabeth van de Cruys, die ook een zuster was van Antoni voorn. en welke Elisabeth van de Cruys haar broeder heeft overleefd.
Zij verklaren dat de boedel van hun broeder tot nog toe is geweest onder curatele van het kapittel metropolitane der kerk.
Inmiddels is Heer Sebastiaan van de Cruys, canonik van dezelfde kerk te Mechelen, benoemd tot curator.
De comparanten committeren hun broeder en oom, Heer Francis van de Cruys, pastoor, Asten, als curator om samen met voorn. Sebastiaan van de Cruys - de boe-

del te reguleren, dirigeren en te vereffenen.
Alsook de Heer Schoor, archidiaken van Mechelen, als executeur gesteld door
wijlen Heer Govaarts, vicaris apostoliqu, zoals deze over dezelfde boedel gedaan heeft.
"Met maght dat den welgemelten Heer geconstitueerden tot verrigtinge van het
eene of andere offwel tot verrightinge van beyde dese boedels effeninge sal
connen en mogen affirmeeren oock substitueeren wie en soodanige persoon of
persoonen als sijn eerw. sal goetvinden" enz. enz.
R 93

fol. 106

22-04-1729

Hendrina Aarts verkoopt aan Catalijn Aarts de helft in:
- huis en hof - in het Dorp
geheel ╜ l.
1. Frans Doensen
2. Bernard Brunas
- land
de Pasacker
geheel 1╜ l.
1. de weg
2. Mattijs Somers
- land
den Langenacker
geheel 2 l.
1. Bernard Brunas
2.kn Claas van der Linden
- land
het Lanckankerken
geheel 1 l.
1. Mattijs Somers
2. Hendrien Frans Hoefnagels
- land
den Driecopsacker
geheel 3 cops.
1. Mattijs Somers
2. kn Vester Michiels
- land
den Bergh
geheel 1 l.
1. Cobus Sauve
2. Jan van Riet
- land
den Rootsenacker
geheel 1 l.
1. weduwe Frans Huybers
2. Willem Goort Lomans
- land
den Banckancker
geheel 1 l.
1. Cobus Sauve
2. Goort Doensen
- groes
agter Ostaden
geheel 1 l.
1. Hendrik Hoefnagels
2. Jan Verberne
- groes
int Linder
geheel 3 cops.
1. Goort Buckinghs
2. Willem Aart Smits
- groes
in het Root
geheel 2 l.
1. Jan van Riet
2. erven Marcelis van Bussel
Koopsom: ƒ 50,-.
R 116

fol. 151

24-04-1729

Elisabeth Verhindert - weduwe Peter Jan Baltis, t.h.v. Frans Marten Doensen
ziek liggende, testeert.
- Aan Heer Francis van de Cruys, om haar moverende redenen, een legaat van ƒ 25,-.
- Aan Heer Hendrick van de Cruys, een legaat van - ƒ 25,- Aan Maria, dr. Frans Doensen, een legaat van - ƒ 50,- alsmede haar bed en
een "stoffen" schort.
- Aan Peternel, haar zuster, vrouw van Frans Doensen, haat falie en een rok.

- Aan de vrouw van Tonis Verhindert, al haar hemden, linnen, twee lijfkens
enz.
- Nog wil zij dat Paulus Geven, na haar dood zal uitreiken aan:
- Heer Francis van de Cruys - ƒ 50,- en aan
- Heer Hendrick van de Cruys - ƒ 25,-.
- Latende het verdere over aan de erfgenamen.
R 116

fol. 152vo

03-05-1729

Michiel de Gasee, deurwaarder, met procuratie - d.d. 23-4-1729 - van Bartholt
Wentholt, ontvanger der Verponding, neemt in arrest, de nagelaten goederen
van:
- Hendrik Thopoel - daarna van zijn weduwe en nu, na haar dood van Ida Spoorenbergh - weduwe Francis van de Cruys, als erfgenaam - en
- Tielen Peeter Coolen, collecteur der Verponding, 1-1-1726 - 1727.
Om daaraan te verhalen een restant van de verponding, zijnde - ƒ 515-19-0
en de kosten vandien.
R 116

fol 153

04-05-1729

Elisabet Beurskens, dienstmeyt van Cornelis Manders, geboren te Kessel, wonende alhier.
Zij verklaart ter instantie van Mechtildis Smets, zuster van Barbara Smets dat zij, omtrent acht jaar geleden, is geweest t.h.v. Peter Kuypers, in leven
wonende te Kessel, alwaar Jenneke Smets "sieck en cranck te bedde was leggende" en dat zij, Elisabeth, toen duidelijk gehoord en verstaan heeft uit de
mond van Jenneke Smets - dat deze heeft "gemaeckt en gegeven" aan Barbara
haar jongste zuster, geboren en nog wonende te Kessel - na haar dood "het bedde, deckbedde en het verdere dat daartoe behoort."
R 93

fol. 108

09-05-1729

Goort Antonis van Bussel verkoopt aan Jan Art Wolfs:
- land
op Heusden
1 l.
1. Lindert Joosten
2. Matijs Reynders
3. Lindert Jansen
4. de straat
Koopsom: ƒ 34,-.
R 93
fol. 108vo
09-05-1729
Dierck Peters Dekaan, geboren te Antwerpen, 18-11-1676, in de parochie van
St. Jacob, verkoopt aan Arnoldus Meulendijck:
- een obligatie van - ƒ 150,-.
De obligatie was hem aangekomen van wijlen zijn oom, Jan Jansen, te Asten en
staat t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 14-10-1713 - notaris de Cort, te
Helmont.
Koopsom: ƒ 75,-.
R 14

fol.280

16-05-1729

- Lowies Hoefnagels, aanlegger - contra - Willem Jan Loomans, gedaagde.
R 93

fol. 109

30-05-1729

Marcelis Jansen Abrahams verkoopt aan Dielis Hendrix van Hellmont:
- huis, schuur, schop, schaapstal, aangelag en een huiske aan

het aangelag - gelegen in de Behelp
4 l.
1. de Heer van Asten
2. de straat
- land
Goortiensacker
3 l.
1. weduwe Matijs Jan Hendrix
2. Goort van Bussel
- land
het Wortelvelt
1╜ l.
1. de gemeente
2. Jan Bernarts van Hooff
-land/groes
de nieuw Bleeck
5 l.
1. de gemeente
2. Antonis Verhindert
- groes/land
het Nieuwveltien
4 l.
1-2. Jan Benders van Hooff
- groes
het Nieuwvelt
8 l.
1. Jan Benders van Hooff
2. de koper
- groes
het Dandelsvelt
3 l.
1. Jan Slegers n.u.
2. de koper
- groes
Weydevelt
7 l.
1. Antonis Verhindert
2. Goort van Bussel
Belast met: ƒ 13-12-8/jr. aan rentmeester 's Gravenmoer.
- ƒ 1-08-0/jr. aan rentmeester de la Callemette
- ƒ 0-05-8/jr. in een meerdere cijns aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 350,Lasten : ƒ 370,R 116

fol. 153vo

30-05-1729

- Joost Jan Hoefnagels - en
- Ariaan Jan Hoefnagels - zij mede voor: hun verdere broers en zusters
verwekt in een ander huwelijk - met Catelijn Jansen.
Zij verhuren aan Jan Willem Haasen:
- land
in de Heesackers
1╜ l.
1. weduwe Paulus Hoefnagels
2. kn Hendrik Hoefnagels
Zoals het aan hen door hun vader is achtergelaten.
Huurtermijn: 4 jaar.
Huursom: de lasten, met kwitantie te tonen, overeenkomende met - ƒ 5-10-0/jr.
R 116

fol 154

31-05-1729

-

- Francis Willem Loomans,
- Francis Jan Canters - en
- Jan Jan Peeter Smits.
Zij verklaren ter instantie van Anthoni Frans Voermans - dat zij, deponenten,
te Mastright zijnde, op 18 mei l.l., t.h.v. Jacobus Hennekens, herbergier, in
den Blauwen Leeuw, duidelijk en zeer wel hebben verstaan dat Jacobus Hennekens
uit zichzelf en ongevraagd, vroeg aan de vrouw van Anthoni Frans Voermans, daar
ook present zijnde: "Seyt ghij weder goet maten met den Snipsen" (bedoelende
Willem Jan Loomans, te Asten).
Waarop zij antwoordde: "Daar ben ick niet quaet maten met."
Verder vroeg Hennekens: "Hebt ghij U botertobben van Willem Jan Loomans wederom ?"

Waarop zij zei: "Neen, want hij, Willem Jan Loomans, seyt, dat ghij, Hennekens,
die hem hebt gegeven in voldoeninge van andere botertobben, die ghij alvoorens
van hem hebt aangevardt ende siet daar in de rolle van Heere Schepenen van Asten wat hij daar op heeft doen schrijven."
Waarop, Hennekens, na "de rolle" gelezen te hebben zei: "Dat lieget hij (Willem
Jan Loomans) want ick hebbe hem die opgeladen, seggende, dit sijn de tobbe van
Antoni Franse."
En dat Willem Jan Loomans hierop antwoordde: "Dat sien we wel, want sijn merck
staat daar op."
Hij heeft Loomans belast - dat hij die aan Anthoni Fransen zou restitueren hetwelk Loomans heeft aangenomen - en zei: "Wij sijn goede vrienden en wij staan
het oock soo qualijck met malkander niet dat hij daarvan sal seggen, want ick
ben daar nu seer mede verlegen."
Waarop Hennekens zei: "Dan nemt se mede."
R 116

fol 155vo

30-05-1729

Joost Jansen Verbernen is schuldig aan Josyn Art van Kol, geboren te Geldrop ƒ 200,- α 4%.
Marge: 25-2-1740 - Louis Hoefnagels heeft van Joost Verberne - ƒ 100,- ontvangen en alzo volgens kwitantie van Aart Peters op de staande brief - ƒ 100,- d.d. 22-5-1736 - is ontvangen, wordt deze obligatie gecasseert.
R 93

fol. 110vo

04-06-1729

Hendrik Vermeulen, te Stiphout, als momboir van de twee onm. kinderen van
Arnoldus Vermeulen - en mede namens Francis Molendijx, te Eyndhoven, zijn medemomboir, verkoopt aan Antoni van den Boomen, te Lierop:
- hooiland
de Spleet
1. Anna van den Boomen
2. Dirck Haanackers
3. NN.
4. Peter Wouters
Koopsom: ƒ 7,50.
R 107b.

fol 132

05-06-1729

(er staat: 1629)

Compareerde voor Hendrick Deckers, notaris, te Beeck bij Aerle:
- Michiel van Houtert, te Gemert - jongman - a.s. bruidegom - geass. met
Judocus Justus Verbeeck, zijn zwager - ter eenre - en
- Elisabeth Herinx - meerderj. jongedochter - geass. met Hendrick Herinx,
haar broeder en Arnoldus Oldenzee, haar zwager.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
Geen bijzonderheden betreffende Asten.
Gepasseert te Rixtel.
R 14

fol. 281

14-06-1729

- Willem Goort Loomans, crediteur van de goederen van Frans Janse van Ruth.
- De crediteur heeft een schepenobligatie van - ƒ 250,- α 4╜% t.l.v. Frans
Janse van Rut, te Ommel - d.d. 19-7-1714 - 8 jaar intrest achterstand.
De totale waarde is nu - ƒ 286,-.
- Hij wil "preferent" op de verkochte goederen goederen van Frans Jansen van
Rut.
- Later wordt hij "pantcrediteur".
- Op 14-6-1729 zal Mr. Jan Verbeeck, als curator van de boedel van wijlen

W. Idelet, procureur, van de verkochte goederen van Frans Jansen van Rut
"rekening, bewijs en reliqua" doen.
- Op 24-10-1729 is Heylke - weduwe Willem Goort Loomans "pandtevictrice"
van de voors. goederen.
R 14

fol. 287ev.

20-06-1729

- Mr. Arnoldus Swinckels, aanlegger - contra - Frans Cornelis, gedaagde.
- Francis Coolen, met zijn broeders en zusters, erfgenamen van wijlen Jan Coolen - Catharina, zijn weduwe, aanlegger - contra - de gearresteerde goederen
van Vreyns Jan Evers, aan Vosselen. (Vreyns Jan Evers woont te Vlierden)
- Betaling van een rentebrief van - ƒ 6,-/jr. - schepenen Helmont - t.l.v.
Frans Thijs van den Bergh - d.d. 15-6-1566.
Renteachterstand - ƒ 72,-.
- Frans Lamberts, aanlegger - contra - Mattijs Willem Dircx, gedaagde.
R 93

fol. 111

20-06-1729

Goort Antonis van Bussel en Willem van den Eynden n.u. verkopen aan Jenneke
Andries Peters:
- land
in de Loverbosch
1 l.
1. Andries Peters
2.erven Marcelis van Bussel
3. de weg
4. Jan Marcelis Daandels
Koopsom: ƒ 18,-.
R 116

fol 156

20-06-1729

Schepenen van Asten verklaren - dat Lambert Mattijssen bezitter is van alle
goederen van Peter Hendrix van de Meulendijckx en jaarlijks daaruit betaald
een rente van - ƒ 13-17-8.
Mitsgaders dat Thomas Pollen, als bezitter der goederen van Claas Marselis
daaruit betaald - ƒ 9-00-0/jr.
Allen ten kantore van de La Calmette, rentmeester der Geestlijke Goederen en achterstallig sinds 1722.
Gebleken is dat de betalers, door hun grote armoede, vanaf die tijd ook niet in
staat zijn geweest om de lands- en dorpslasten te betalen. Ondanks dat grote
moeiten zijn gedaan om de betaling te verkrijgen.
De goederen zin echter in zodanige slechte staat dat ze niet veel beter zijn
dan "gemeyne heyde."
De eigenaren leven dagelijks van de Armekasse, zover deze het lijden kan. En
enige van hen, zijn van goede lieden hun brood vragende.
R 116

fol. 157

20-06-1729

Paspoort voor: Andries Vraesdonck, geboren te Asten.
R 116

fol. 157vo

20-06-1729

dag fictief.

Alzo "questie en verschill" is ontstaan tussen:
- Antoni Frans Voermans - ter eenre - en
- Willem Jan Loomans - ter andere zijde
betreffende de zes botertobben, te Mastright, t.h.v. Jacobus Hennekens, op-

geladen - en welk verschil zo ver is opgelopen dat het gekomen is voor het gerecht van Asten.
Om verdere onkosten en ongelegenheden te voorkomen is, door tussenkomst van
goe-de vrienden, een overeenkomst gemaakt:
- Antoni Frans Voermans zal i.p.v. de opgeladen botertobben - zes andere tobben
leveren t.h.v. Hennekens.
- Ieder zal zijn eigen onkosten voldoen - doch Willem Jan Loomans zal aan Antoni voors. twee ducatons betalen.
- Indien woorden van "injurie" gevallen zijn, dan zullen deze niet gezegd zijn.
- Willem Jan Loomans betaald het officie.
R 116

fol. 158

30-06-1729

Staat en inventaris van gerede en ongerede goederen, schulden, actiδn en crediten - die Jenneke van Hooff - en wijlen haar man, Frans Huyberts, bij zijn
overlijden samen bezeten hebben.
Alsmede van de goederen, schulden en andere die Jenneke van Hooff, na het overlijden van haar man, nog verkregen heeft.
Zeer grote acte, hieruit een selectie.
1e kapittel: onroerende goederen
- huis, hof, schuur, brouwhuis en aangelag - in het Dorp
3-4. de gemeente
- land
aan de Padt
3╜ l.
1. Willem Jan Loomans
2. het onm. kind van Aart de Smit
de Pasacker
9 l.
1. Willem Jan Loomans e.a.
2. Thomas Huyberts e.a.
de Meulenacker
7 cops.
1. het onm. kind van Jan Antonis Verrijt
2. het gemene land
Jan Petersacker
2 l.
1. Hendrik Hoefnagels
2. weduwe Philips van Heugten
het vorste Velt
7 l.
1. de Loop
2. weduwe Willem Hendrix e.a.
- groes
het Swartbroeck
3╜ l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Marcelis Andriessen
- groes
het Bemptie
╜ l.
1. Jan van Hooff
2. weduwe Frans Lucas
Belast met: ƒ 3-17-8/jr. aan den Armen van Asten.
- huis, en half aangelag - in de Stegen.
1. Jan van Hooff
2. Jan Goort Gerards
de Karisacker
2 l.
1. Mattijs Canters
2. weduwe Jan Hendrix
- land
agter Tijssen
1 l.
1. de straat
2. het onm. kind van Jan Antonis Verrijdt
den Hoogendries
1╜ l.
1. Jan Dierck Coolen
2. de Bleeck

- de helft van een akker - de Koeystraat
geheel 2 l.
1. de Koeystraat
2. Jan van Hooff
- land
den Crayenstaerdt
3 cops.
1. weduwe Jan Verstegen
2. Frans Cornelis e.a.
- groes
de Bleeck
1╜ l.
1. Joost Vrijnsen
2. weduwe Frans Huyberts
- de helft van een groesveld - het Bemptie
geheel 2╜ l.
1. het Gasthuys van 's Bosch
2. Jan van Hooff
Belast met: 1 gl. 0 st./jr. aan den Armen van Asten.
2e kapittel: schulden
Hierover is overleg gaande met de debiteuren.
3e kapittel: uitgaande schulden
Als voor.
4e kapittel: Brouwgereedschap
Brouwketel en brouwkuipen, twee vloten, een onderkuip, ca. 30 hele en halve
tonnen met drie ankervaatjes, een stookriek, een koperen handketel of brouwaker.
5e kapittel: meubelen en gerede goederen
- een paard, vijf koeien, vier "lege" beesten,
- een hoge en een lage kar,
- veel klein landbouwgereedschap.
6e kapittel: goud en zilver
blanco.
7e kapittel: tin
- zes tinnen schotels,
- twee borden,
- zes lepels,
- kommen, flessen, pinten, potten enz.
8e kapittel: koperwerk
- diverse ketels,
- trechter, doorslag, comfoor, schuimspaan, lepels, enz.
9e kapittel: bedden
- vijf bedden en toebehoren.
10e kapittel: huisraad
- twaalf stoelen, vier banken, zes eiken kisten, vier eiken tafels,
- een karrekist,
- diverse ketels, potten en pannen,
- gordijnen,
Zeer veel.
- diverse tobben,
- vuurgerei,
- brouwkannen,
Enz. enz.

11e kapittel: geld
Er is geen "gereed" geld gevonden. Dit is aan de begrafenis opgegaan.
13e kapittel: De goederen en schulden die Jenneke van Hooff na de dood van haar
man bij koop of anderszins verkregen heeft.
14e kapittel: onroerende goederen
- groes
den Hoogendries - in het Root
1. den Dijck
2. Willem Loomans e.a.
- land
den Loghtenacker
1. Mattijs Canters
2. Frans Lucas
- land
1. weduwe Frans Huyberts
2. de straat

5 l.
2╜ l.
╜ l.

15e kapittel: Volgt de uitzet die haar zoon, Frans Huyberts ontvangen heeft.
16e kapittel: De schulden - deze moeten nog opgemaakt worden.
17e kapittel: Distelleergereedschap, zoals ketel, helm en slangen.
18e kapittel: aanvulling
- een tafel, twee spinnewielen, bijenkorven,
- tinnen schotels,
Enz. enz.
R 116

fol. 167

01-07-1729

Willem Ginhoven, deurwaarder, neemt, met autorisatie van J.L de La Calmette,
rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest:
- de onroerende goederen van Silvester Miggels, om daaraan te verhalen een rente van - ƒ 0-17-8/jr. - sedert 1725 niet betaald.
- de onroerende goederen van weduwe Frans Goort Slegers - om daaraan te verhalen een rente van - ƒ 6-7-8/jr. in twee teksten - sedert 1725 niet meer
betaald.
R 93

fol. 111vo

02-07-1729

Dilis Jansen verkoopt aan Dielis Laurensen zeker deel in:
- een huis, bestaande uit schuur, hooistal, keuken, alles aan aan elkaar tot
aan de kamer staande aan het huis
╜ l.
Toebehorende aan aan de erven van Jan Janssen Craalen - alias Bruystens.
Bewoner: Thomas Aarts
1. het Mercktvelt
2. het onm. kind Gerit Jan Elias
3. Frans Marten Doensen
4. de erven Jan Janssen Craalen
- land
1╜ l.
1. Cobus Sauve
2. de weg
3. de erven Jan Jan Craalen
- land
den Bergh
╜ l.
1. Frans Doensen
2. erven Jan Jansen Craalen
3-4. de weg

- groes

Belast met:
-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

in den Gras
5 cops.
1. erven Jan Jansen Craalen
2. Jan Jan Paulus
3. Antonis van Ruth
4. de weg
2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
0-03-0/jr. aan het Huis van Asten.
50,- α 4% aan Jan Peter Lomans.
50,- α 4% aan Heylke Peter Balthis.
Koopsom: ƒ 150,Lasten : ƒ 163,30.

R 33 - 52

04-07-1729

- Maximiliaen de Ghistelles,
- Michiel van Nieuwstadt - en
- Maria Catharina van Oldenzee - geven te kennen dat Dilis Hendriks van Helmont hen schuldig is - 64 malder rogge, mate van Asten, wegens een pacht van
8 malder rogge/jr.
Bij vonnis, voor schepenen van 's Bosch, aan hem opgelegd.
Zij zijn, niet zonder redenen, beducht dat hij, indien het tot een vonnis of
executie komt, zijn vaste en andere goederen zal aliniδren en verzoeken hem een
verbod of bezwaar op te leggen om zijn goederen te vervreemden.
Marge: 4- 7-1729 - De president schepen vindt deze zaak niet "vroet" zijnde in
handen van onpartijdige rechtgeleerden en verzoekt "gelt"
om advies te vragen en direct daarna te opponeren.
24-10-1729 - Na advies ontvangen te hebben zal deze zaak, tot de partijen gehoord zijn, worden "gedisponeert".
Zaakvoerder namens aanleggers is: G. Hamers, groenroede, te 's Bosch.
R 116

fol. 167vo

21-07-1729

Schepenen van Asten verklaren - dat voor ons zijn verschenen:
- Dierck Meulendijckx - en
- Jacob Geradt Claassen van Neerven, schepenen van Vlierden, die ter instantie
van de regenten van Asten verzocht zijn, om een opgave te doen van de boekweit
die 's nachts, tussen de 17e, 18e en 19e juli 1729, te velde bevroren is.
- Jan Jan Philipsen
tenminste
2 l.
- Peter Jan Roymans
1 l.
- Peter Peter Slaats
7 l.
- weduwe Jan van den Broeck
2 l.
- Hendrik Canters
5 l.
- weduwe Sis van de Loverbosch
2 l.
- Goort Geraets
tenminste
4 l.
- Peter Aelberts
4╜ l.
- Hendrik de Zeger
2 l.
- Joost IJsbouts
1 l.
- Jan Peters van Rest
2 l.
- Jan van de Cruys
2 l.
- Hendrik Goris
2 l.
- de Heer van der Putten
4 l.
- de weduwe Jan Baptist
3 l.
- Willem Roefs
3 l.
- Gijsbert Conincx
3 l.
- Joost Coopmans
╜ l.
- weduwe Jan Peter Canters
1 l.
- Steven Antonis
3 l.

-

weduwe Wilbert Peters
tenminste
Goort Canters
Antoni Wilberts
Frans Vrints
Jan Frans Keysers
Jasper Hendrix
weduwe Jan van de Loverbos
kinderen Jan Joosten
Lammert Tijssen
Marselis Lomans
Frans Cornelis
Joost Hoebergen
Hendrik Jan Hendrix
Jan Hixspoors
Jan van Velthoven
Hendrik van Ruth
Joost Vrijnsen
Jan van Hoof
weduwe Willem Hendrix
weduwe Jan Peter Canters
Francis Verrijdt
Antoni den Cuyper
Jan Art Smits
Wilbert Peters
Willem Frans Berckers
weduwe Frans van der Linden
Dierck Timmermans
weduwe Antonis Dielis
Jan Roymans
Francis Tijs Canters
Hendrik Cornelis
weduwe Willem Willems
Paulus Dielis
Mattijs Bollen
Aart Art Tielen
weduwe Lindert van Heugten
Jan Jansen Nabuur
Marselis Dierx
Antoni Haasen
Frans Lamberts
Bendert van Hooff
Gortie Lomans
Joost van Heugten
IJsbout Martens
weduwe Jan Goorts
Bendert Vervordeldonck
Jacob Martens
Wilbert Alberts
Jan Bosmans
Joost Joosten
Art Andriessen
weduwe Willem van Heugten
Claas Paulus
Tijs Haasern
Jan Gerits
Jan Frans van Bussel
Arnold Meulendijk

3
+
2╜
1╜
2
3
2
2
3
2
1╝
2
5
18
5
3
3
3
3╜
1
3╜
1╝
3╜
3
2╜
3
3
1
1╜
2
1╜
1╜
2
5
5
1╜
1╜
3
5
3
6
1
3
1╜
1
2
4
1╜
2
2
2
4
3╜
5
2
3
2╜

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

-

weduwe Lintermans
tenminste
Jan Marselis Daendels
Jan van Hellmont
Dierk Joost van Heugten
Joseph Vervordeldonck
Jan Stevens
Jacob Joost van Heugten
Gerit Tijssen
Hendrik Marten Gielen
Jan Lamberts
Tielen Tielen
Antonis Peters
weduwe Jan Verlensdonck
Antoni Voermans
Antonis Stevens
Joris Allons
Willem Jan Lomans
weduwe Frans Huyberts
Hendrik Frans Hoefnagels
Marten van Duersen
kn Aart Arts
Jan Doensen
weduwe Tijs van Gerwen
Goort Frans van Bussel
Jan Willem Lomans
Jan Slegers
Goort Antonis van Bussel
Hendrik Peter Slaats
Mattijs Reynders
Wouter Antonis
Jan Antonis Tielen
Wilbert van der Loo
Dierk van Someren
Dierk van Heugten
Willem Rijnders
Antonis Verhindert
Jan van Heugten
Willem Jan Slaats
Gerart Peters
Marselis Daendels
Dandel Peters
Peter Peters
Jan Jan Slaats
Jan Art Wolfs
Francis Timmermans
Jacob Joost van Heugten
Frans Goorts
Andries Peters
Peter Antonis Voermans
Jan van Hellmont
weduwe Paulus Hoefnagels
Jan Willem Haasen
Thomas Pollen
Jan Wolfs
Martinus Jansen Paulus
Peter Biemans
Jan Verberne

2 l.
2 l.
3 l.
2 l.
1 l.
3 l.
2 l.
1╜ l.
3 l.
2 l.
2 l.
2 l.
3╜ l.
3 l.
1╜ l.
3 l.
2╜ l.
6 l.
5 l.
1 l.
3 l.
3╜ l.
2 l.
2╜ l.
2 l.
3 l.
2 l.
3/4 l.
1 l.
2 l.
6 l.
1 l.
3╜ l.
5 l.
2 l.
2 l.
2 l.
3 l.
4 l.
4 l.
4 l.
2╜ l.
3 l.
2 l.
2╜ l.
2 l.
4 l.
1 l.
2╜ l.
1╜ l.
1╜ l.
2 l.
4 l.
2╜ l.
3 l.
3 l.
2 l.

- Jan Goort Loomans
tenminste
2╜ l.
- Willem Goort Loomans
1╜ l.
- Peter Aart Keysers
6╜ l.
- Hendrik Aart Tielen
1╜ l.
- Hendrik Verboyen
2 l.
- Jelis Vrijnsen
1 l.
- Frans Marten Doense
2 l.
- Peter Jan Aart
3 l.
- weduwe Willem Willems
3 l.
- Jan van Geldorp
2 l.
- Cobus Sauvee
1╜ l.
- Andries Verrijdt
1╜ l.
- Antoni Verhees
2╜ l.
- Jan Vrijnsen
3╜ l.
- Paulus Jelis
2 l.
- Marselis Peters
4 l.
- Dierck Lammers
2╜ l.
- Peter Hoefnagels
1 l.
- Paulus Geven
3╜ l.
- Hendrik Paulus
2 l.
- weduwe Jan Coolen
2╜ l.
- Toni van Riett
1 l.
- Matthijs Dierx van Heugten
1╜ l.
- Joost Jan Hoefnagels
7 l.
- Antonis Peters
5 l.
- Symon Peters
3 l.
- Francis Reynders
3╜ l.
- Joost Jan Wilberts
5 l.
- Marten Jansen
3 l.
- Peter Cornelis
1╜ l.
- Jan Jan Driessen
3 l.
- Geeff Paulus
6 l.
- Hendrik Alberts
1╜ l.
- Jan van Dijck
5 l.
- Marten van Dijck
5╜ l.
- Jan Jansen van Dijck
1 l.
- kn Peter Martens
5 l.
- Goort Canters
5 l.
- weduwe Teunis Peters
1╜ l.
- Peter fransen
4╜ l.
- Dielis Philipsen
2 l.
- weduwe Willem Peters
2 l.
- Jan Jan Smets
3 l.
- Jan Peter Smets
3╜ l.
- weduwe Willem Slaats
6 l.
- Jan Dierx van Heugten
6 l.
- Aart Jan Arts
4 l.
- Vreyns Meeussen
7 l.
- Antoni Marselis
3╜ l.
- Marselis van de Vort
4 l.
- Hendrik Canters
2 l.
- weduwe Teunis Coolen
3 l.
- Gerit Philipsen
3 l.
- Willem Laureynsen
2 l.
- Antony Dierx
4 l.
Het montant van de voorstaande bevroosen boekweytt
is vijffhondertenvijffenvijfftig en en half loopsaat.

Dus 555╜ loopsaat.

R 116

fol. 172

20-07-1729

Staat en inventaris van alle gerede en ongerede goederen, schulden, actiδn en
crediten die Jenneke van Hooff met wijlen haar man, Frans Huyberts, bij zijn
overlijden samen bezeten hebben. Alsmede van de goederen, schulden e.a. die
Jenneke van Hooff na het overlijden van haar man nog verkregen heeft.
Volgt een overzicht van de opgave gedaan op 30-6-l.l.
De roerende goederen zijn nu getaxeerd - in de prijzen komen geen uitschieters
voor.
De hoogste waarden zijn:
- zes tinnen schotels, zwaar 11╜ pond
ƒ
5-10-0
- een koperen koeketel
ƒ
7-00-0
- een paard
ƒ
25-00-0
- een koe
ƒ
15-00-0
De resterende prijzen - allen beneden ƒ 2,Schulden - te ontvangen o.m.:
- van het borgemeestersboek moet nog ontvangen worden
- Jan Overhof

ƒ 1482-16-0
ƒ
8-08-0

Schulden - te betalen aan o.m.:
- Cornelis Manders
ƒ
50-00-0
- Jan Peeter Clausen
ƒ
19-09-0
- Aart van den Beeck
ƒ
2-16-0
- de Heer van Asten
ƒ 224-00-0
- de Heer van den Broeck, te Eyndhoven
ƒ 208-00-0
- Huybert van der Loo
ƒ 206-00-0
- Jacob Martens
ƒ 112-00-0
- Jan Gerits
ƒ 104-00-0
- Dierck Adriaans
ƒ
63-00-0
- Willem Frans Kels
ƒ
55-00-0
- weduwe Jan de Zeger
ƒ
54-00-0
- weduwe Peter Lomans
ƒ
54-00-0
- Jan Gerit Kerkels
ƒ
29-00-0
- Frans Goorts
ƒ
23-00-0
- Tijs Jan Peter Slaats
ƒ
28-00-0
- Jan Joosten op Sant
ƒ
25-00-0
- Jan Stevens
ƒ 268-00-0
- aan den Armen
ƒ 108-00-0
- Peter IJsbouts
ƒ
24-00-0
- aan den Armen
ƒ
80-00-0
- Francis Peter Daandels
ƒ
8-00-0
- weduwe Frans Huyberts
ƒ
80-00-0
Staat te weten dat de laatste 19 van deze posten maar voor de helft
door de weduwe Frans Huyberts gegolden moeten worden.
Volgen nog een aantal posten van schulden aan diverse
collecteurs en borgemeesters

ca.

ƒ

320-00-0

R 116

fol. 185

03-08-1729

-

Jan Antonis Joosten de Smit - ter eenre - en
Hendrick Teunis Joosten, te Lyssel,
Francis Teunis Joosten,
Heylke Teunis Joosten - weduwe Geraerdt van Schijndel - alsmede
Jan Bloemers - g.g.m. Alegonda Teunis Joosten - voor zichzelf en voor zijn
zoon Hendrick - ter andere zijde.
Zij verklaren dat zij als kinderen en erven van Teunis Joosten den Smit - en
Hildegondis Verschuuren hebben ervaren dat de boedel met veel schulden is belast, zodat voor de comparanten niet veel zal overschieten.
Overeengekomen wordt:
- Dat de vier laatste comparanten zullen afzien van de nalatenschap.
- De eerste comparant zal de nalatenschap accepteren en alle schulden daaruit
voldoen.
R 116

fol. 186

09-08-1729

Willem Goort Loomans, ziek - en Helena Peter Fransen, zijn vrouw, gezond, testeren.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Al hun goederen gaan naar de langstlevende van hen beide.
R 116

fol. 188vo

13-08-1729

Ida Sporenbergh - weduwe Francis van de Loverbosch geeft in huur aan Antoni
Fransen Voermans:
- huis en landerijen - in de Wolfsbergh.
Zoals door wijlen haar man is aangekocht en door Thomas Pollen, Jan van Helmont e.a. wordt gebruikt.
Huurtermijn: 10 jaar.
Huursom: ƒ 2,50/jr.
R 93

fol 13

20-08-1729

Hendrik Wilberts, te Deurne, verkoopt aan Willem Aart Smits:
- land
int Meulevelt
2 l.
1. Dielis van den Berghe e.a.
2. de Jonge Schut
Koopsom: ƒ 30,-.
R 14

fol. 292ev.

04-09-1729

- Antoni Jansen, aanlegger - contra - Frans Lamberts, gedaagde.
R 93

fol 113vo

08-09-1729

Paulus Luycas van de Loo, wonende te [Lin ] in het Ampt Monfort, verkoopt aan
Jan Janse Goorts van Dijck:
- huis, hof en aangelag
2 l.
1. erven Jan Timmermans
2. weduwe Jan Doensen
3. de straat
4. erven Lambert Fransen
- land
2 l.
1. Antonis Fransen Voermans
2. Philips Timmermans

3. Peter Driesse
- land

1 l.
erven Hendrik Jan Hoefnagels
Antoni Fransen
de straat
Willem Aart Smits
- groes/land
2╜ l.
1. Jan van Helmont e.a.
2. Peter Driesse e.a.
3. Jan Vrasdonck
4. weduwe Claas van Weert
- land
1 l.
1. Thijs Dirx
2-3. weduwe Claas van Weert
4. Thomas Hoefnagels
- groes
1 l.
1. erven Jan Paulus
2. Martinus Jansen e.a.
3. Joost Jan Verberne
4. het onm. kind van Willem de Smit
Belast met: ƒ 0-7-8/jr. aan rentmeester de la Calmette.
- ƒ 0-3-2/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 465,-.
1.
2.
3.
4.

R 93

fol. 114

08-09-1729

Jan Janse Goorts van Dijck is schuldig aan Paulus Luycas van der Loo:
- ƒ 350,- α 4%.
R 14

fol. 294

18-09-1729

- Mr. Arnoldus Swinckels, aanlegger - contra - Hendrick Aart Tielen en Frans
Cornelis van Weert, gedaagden.
Betaling van achterstallig salaris.
R 93

fol. 115vo

20-09-1729

Francis van de Loverbosch - g.m. Ida Sporenbergh zijn schuldig aan Antony Jan
Muyen - ƒ 182,35 α 4%.
Het betreft een restant van een lening van - ƒ 200,- α 4% - d.d. 7-1-1728 Asten.
R 116

fol 189vo

08-10-1729

Helena, dr. Peter Driessen, wonende t.h.v. haar vader, Peter Driessen, in
de Wolsbergh, ziek, testeert.
- Aan Andries Peters, haar broeder, legateert zij:
- schuur en aangelag,
1. Jan Jansen van Dijck
2. kn Antoni Fransen
- Aan Andries Peters voors. en aan Wouter van der Sande, haar zwager, te
Eyndhoven, legateert zij:
- een hooibeemdje:
1. Antonis Fransen
2. weduwe Willem Goort Loomans
- ƒ 100,- t.l.v. Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen.
- Aan Antonet Diercx - een legaat van - ƒ 100,- die t.l.v. Jan Vrasdonck

en Joost Antonis van Bussel staan.
- Aan haar vader - ƒ 40,- die zij, testatrice, aan hem "verschoten" heeft.
- Nog legateert zij aan Andries Peters en Wouter voors. al haar "linde en
wollen cleeren die tot haaren lijven sijn" - ook degene die zij van haar
zuster Peternel ontvangen heeft.
- Nog aan Jan Wouters, haar neef, die in de militie is, tien el linnen laken
zoals het door haar gemaakt is.
R 116

fol. 191

13-10-729

Anthoniske Martens - weduwe Jan Fransen van de Loverbosch, te Ommel, ziek,
testeert.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen - en wel speciaal het testament dat
zij, op 14 maart 1727, heeft gepasseert.
- Aan haar zoon, Martinus van de Loverbosch een legaat van - ƒ 1500,- wegens
zijn trouwe bijstand en het dirigeren van "de coopmanschappe" tot welstand
van haar testatrices, huishouden, waarvan hij nooit enige particulier voordeel heeft genoten.
Met expresse conditie dat hij tot haar, testatrices, dood, niet gehouden zal
zijn enige rekening te doen - maar dat de erfgenamen tevreden moeten zijn
met hetgeen hij zal opgeven.
- De kinderen van Francis van de Loverbosch, haar overleden zoon, zullen in hun
vaders plaats de legitieme portie ontvangen, zijnde 1/12e deel van haar, testrices, goederen. Zij worden mede-erfgenaam.
- Haar verdere erfgenamen worden:
- Martinus van de Loverbosch, haar zoon,
- Maria van de Loverbosch, haar dochter,
- Jan van de Loverbosch, haar zoon.
Ieder voor 1/3e deel - met dien verstande, dat hetgeen ieder v≤≤r-af ontvangen heeft, verrekend zal worden.
R 27

fol. 71

17-10-1729

Gezien het request van Martinus van de Loverbosch - waarbij hij te kennen gaf
dat hij op het request van zijn moeder, Antoniske Martens, - d.d. 7-1-1729 tot momboir werd aangesteld over de vier kinderen van zijn overleden broer,
Francis van de Loverbosch - ten regarde van de nalatenschap van suppliants
moeder.
Nu is de moeder van die kinderen overleden.
De kinderen zijn, nu zij dit het meest nodig hebben, van recht verstoken.
Voorgesteld wordt momboiren aan te stellen.
Van vaderszjde wordt dit: Martinus van de Loverbosch voorn.
Van moederszijde: Heer Francis van de Cruys.
R 116

fol 193

17-10-1729

Antoniske Martens - weduwe Jan Fransen van de Loverbosch heeft, aan ons schepenen, vertoond "in seker boeck eene memorie en aantekeninge van hetgeene Antoniske Martens - weduwe Jan Fransen van de Loverbosch heeft gegeven aan Francis van de Loverbosch en desselfs vrouw tot uytreyckinge van sijn vaders goet."
- 22-01-1714
afgerond
ƒ 50,- 24-02ƒ 52,- 20-05ƒ 315,- 20-08ƒ 90,- 08-10ƒ 100,- 08-03-1715
ƒ 53,- 20-01-1717
ƒ 100,-

-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

17-0620-0810-1109-06-1718
27-08-1719
16-02-1721
01-0305-0628-0731-07-1723

130,130,150,160,141,38,159,17,207,244,- Jacobus van Limt namens mij
laten ontvangen.
- 05-02-1727
ƒ 240,- 01-04ƒ 269,- 05-04ƒ 50,- van Tomas Becx in mijne naam
laten ontvangen.
- 08-07ƒ 22,- 03-09ƒ 50,- 13-12ƒ 58,- 10-01-1728
ƒ 20,- gegeven aan Ida voor Claas
Verhoysen.
- 18-04ƒ 299,- gegeven en in het huis verwoont.
- 10-12ƒ 300,- gegeven aan Ida - wegens haar
boek.
- 14-01-1729
ƒ 144,- 04-06ƒ 12,- 12-06ƒ 185,
ƒ 3809,Verklaarde de comparante, dat zij dit van tijd tot tijd, op de daarbij vermelde
data door haar zoon Martinus, als haar "affairs" waarnemende , omdat zij "niet
wel" kon schrijvn heeft laten noteren. En dat Francis en Ida, zijn vrouw, al
die sommen hebben ontvangen als uitkering op zijn vaders "goet" op hem verstorven - en dat zij, als dit "meerder" was, zouden restitueren.
Comparante is de annotatie voor de hare houdende alsof ze die zelf heeft gedaan "en daarop soude leven en sterven."
R 116

fol. 196vo

17-10-1729

Voor ons schepenen van Asten, zijn verschenen:
- de Heer Francis van de Cruys - en
- Martinus van de Loverbosch - aangestelde momboiren over de vier onm. kinderen
van Francis van den Loverbosch - en Ida Sporenbergh welke verklaren, in hun
kwaliteit, namens de pupillen, na rijpe overwegingen, af te zien van de nalaenschap van hun voornoemde ouders - latende deze aan Uw "gerichte" over daarover ΘΘn of meer curatoren aan te stellen.
R 116

fol. 296

24-10-1729

Aart de Seger, aanlegger - contra - Francis Canters, gedaagde.

R 116

fol. 196

25-10-1729

Staat en inventaris - gemaakt door:
- Jan van Helmont,
- Marcelis Daniels - schepenen,
- Michiel van de Cruys, president, mits de vacature van het secretariaat,
als aangestelde curatoren over de gerepudieerde en geabbandonneerde nalatenschap van wijlen Francis van de Loverbosch - en Ida Sporenbergh, zijn vrouw.
Zeer grote inventaris die een rijke indruk maakt.
o.a. hieruit:
- 17 "pelle" tafellakens,
- 27 servetten,
- 12 paar slaaplakens,
- 16 vrouwenhemden,
- 79 mutsen en slaaplakens,
- een zilveren lepel,
- twee messen met zilverheft,
- een zilver oorijzer,
- een gouden ring,
- enige boeken - diverse bundels papier,
- een goud gewicht,
- vijf laden met brieven en papier,
- een horloge,
- een grote doos papier,
- 5 bedden met toebehoren,
- 20 tinnen schotels,
- 33 tinnen lepels,
- 18 tinnen "tellers"
- 7 tinnen kommen,
- 4 metalen luchters,
- 2 tinnen luchters,
- 7 schilderijen,
- koperen ketels, potten en pannen,
- divers vuurgerei,
- ijzeren ketels, potten en pannen,
- stoelen, tafels, banken enz.,
- een paard en getuig,
- vier koeien,
- enige karren, ploeg, eg en divers klein landbouwgereedschap.
Enz. enz.
De inventaris is op aangeven van Marselis Berckers, als dienstknecht en Peternel Verrijt en Mary Jaspers, als dienstmeiden, opgemaakt.
R 148

28-10-1729

De curatoren verkopen de geabbandonneerde en verlaten boedel van wijlen Ida weduwe Francois van den Loverbosch.
o.a.:
- het paard
ƒ 25,- 4 koeien
ƒ 50,- 2 varkens
ƒ 24,- 3 bedden met toebehoren
ƒ 60,- vrouwenkleren,
- ketels, potten en pannen,
- vuurgerei,
- pinten, kannen, trechters,

-

lampen, blakers, kandelaars, comforen,
koffie- en theepotten,
punders, koppen, oliematen, gewichten, weegbomen,
glaswerk,
tinwerk - schotels, borden, lepels, kommen,
kuipen, biertonnen,
landbouwgereedschap,
23 slaaplakens,
61 slaapmutsen, voormouwen, ondermutsen, zakdoeken, handdoeken, tefellakens
etc. etc.
- 41 stoelen
Opbrengst: ƒ 818,-.
R 116

fol 200vo

05-11-1729

Antoniske Martens - weduwe Jan Fransen van de Loverbosch verklaart te persisteren bij het testament - d.d. 13-10-l.l. - door haar ondertekend.
R 116

fol. 201

14-11-1729

Ook: R 93 - fol. 117 - 14-11-1729.

- Michiel van Nieuwstad - g.m. Joanna Elisabeth van Flodorp - voor ╝e deel n.u.
mede voor:
- Maximiliaan de Ghistelles - g.m. Maria Anna Pelgrum - voor de helft ook n.u.
(Pelgrum = ook Lilligrunne)
- Maria Catharina van Oldenzee, te Helmont - en
- Joanna Helena van Oldenzee, te Helmont - samen ╝e deel - procuratie
12-11-1729 - notaris de Cort, te Helmont.
En alzo eigenaren van een korenrente van 4 mud rogge/jr - t.l.v.:
- Dielis Hendriks van Helmont van
2 vat 3 cop 1 maatje/jr.
Medegelders zijn nog:
- Willem Reynders van Hooff
4 vat 2 cop 3 maatjes/jr.
- Dirck Marcelis van Huchten
3 vat 3 cop
/jr.
- Mary - weduwe Mathijs Janssen van Huchten
3 vat 3 cop
/jr.
- Matthijs Reynders
2 vat
/jr.
- Jan Dircks van Hughten
3 vat 2 cop 2 maatjes/jr.
- Marten Jansen van de Leensel
9 vat
/jr.
- Jan Marcelis van Otterdijck
3 vat
/jr.
- Leendert Jansen - op Heusden
3 vat
/jr.
- Jan van Helmont
3 cop 3 maatjes/jr.
- Jacob Joosten van Huchten
3 cop 3 maatjes/jr.
- Heylke - weduwe Aart Verheyden
2 cop 2 maatjes/jr.
- Jan Aelbers Loomans
1 vat
3 maatjes/jr.
- Jan Jansen - alias Dol
2 cop 1 maatje /jr.
Alle in de maat van Asten.
Partijen maken een accoord - o.a.:
- Ieder der gelders is alleen verantwoordelijk voor zijn contingent - zonder
dat hij kan worden aangesproken voor een anders contingent.
- De rente was oorspronkelijk t.l.v. Joannes Gerwen en t.b.v. Steven Arnoldus
Hakebieder - schepenen 's Bosch.
- Vijf vat rogge is niet meer vindbaar omdat de onderpanden van Joost Leenders
van Hughten zijn verkocht - zodat nu de rente bestaat uit 43 vat rogge/jr.
te betalen op Lichtmisdag.
- Bij het passeren van deze acte waren gelost - de posten van:
- Goort Tonis van Bussel
1 vat 3 cop 2 maatjes/jr.
- Dries Peters, in de Wolfsberg
1 vat 1 cop
/jr.
- Ieder vat mag gelost worden met 14 stuiver tegen de penning 25 (4%).
Marge: Op 2-12-1740 gelost door:

- Jenneke -- weduwe Joost van Hugten
3
- Andries van Hugten - namens Andries Dirks
van Hugten
3 vat 3
- Andries van Hugten
3 vat 3
- Jan Dirks van Hugten
3 vat 3
- Gerit Peters en Willem Jan Slaats
9 vat
R 93

fol. 116vo

cop 3 maatjes/jr.
cop
/jr.
cop
/jr.
cop 2 maatjes/jr.
/jr.

21-11-1729

Everardus Horckmans. te Deurne, verkoopt aan Willem Loomans:
- groes
3 l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Marten Marcelis
Koopsom: ƒ 75,-.
R 116

fol. 203

06-12-1729

- Anneke - weduwe Jacob van der Loo - ter eenre - en
- Huybert en Mary van der Loo - ter andere zjde.
Zij maken een accoord.
De eerste comparante heeft twee jaar geleden verzocht bij haar kinderen te
mogen wonen. Dit heeft heeft zij tot haar volkomen genoegen gedaan.
Zij wil dit voortzetten - en het contract wordt verlengd α ƒ 50,-/jr.

