RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1747-1753
R 119

fol. 142vo

07-01-1747

- Arnoldus Willem Smits,
- Antoni Marcelis Coolen - g.g.m. Elisabeth Willem Smits,
- Hendrik Goort Hoefnagels - g.g.m. Hendrina Willem Smits.
Kinderen en erven van wijlen Willem Aart Smits - en Catalijn
Loomans.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Arnoldus Willem Smits
- het huis met de neere, hof en aangelag
2 l.
1-3. de straat
4. Antoni Marcelis Coolen
de Moolenacker
2 l.
1. de Jonge Schutterij
2. Jan Verberne
- groes
het Kleynveltje
1 l.
1. Jan Jan Smits
2. de straat
de St. Jorisbeemt
2╜ l.
1. Michiel van de Cruys
2. Hendrik Frans Hoefnagels
Belast met: 1/3e deel van ƒ 1-4-0/jr. aan de Kempenaar v.h. Gemene Land.
Verponding: ƒ 4-07-04/jr.
Bede
- ƒ 0-19-12/jr.
2e lot: Antoni Marcelis Coolen:
- huis, hof en aangelag

1 l.
1. Mattijs van Bussel
2. Arnoldus Smits
3. de straat
- land
de langen Logten
1╜ l.
1. Jan Jansen van Dijk
2. Goort Buckums
- land
de Kantersacker
2╜ l.
1-2. Antoni Franse Voermans
- groesveld
6 l.
1. Bernardus Brunas
2. Jan Jansen van Dijk
Belast met: 1/3e deel van ƒ 1-4-0/jr. aan de Kempenaar v.h. Gemene Land.
Verponding: ƒ 4-4-4/jr.
Bede
- ƒ 1-0-0/jr.
3e lot: Hendrik Goort Hoefnagels
- de achterste helft van een huis, t.w. den heert of keuke met de neere en
schuur alsmede de helft van het aangelag
de helft is ╜ l.
1. Wilbert Meulendijk
2. Jan Aart Smits
de Loverboschacker 3 cops.
1. Arnoldus Tielen
2. het straatje
Jan Trippekampke
1 cops.
1. Antoni Franse Voermans
2. Peter Driesse van Bussel
- land
Cranenbroekse
3 cops.
1. Jan Jansen van Dijk
2. Jan Timmermans
het Beemtackertje
6 r.
1. Jan Jansen Smits
2. weduwe Jacob van Hugten
- land
de voorste Logten
2 l.
1. den Hoypat

2. het Gemene Land
den Dries
5 copse.
1. Jan Aart Smits
2. weduwe Jacob van Hugten
- groesveld
Joostevelt
2 l.
1. weduwe Jacob van Hugten
2. Goort Buckums
- groes
den hoogen Dries
3 copse.
1. kn Jan Steevens
2. het straatje
Belast met: 1/3e deel van ƒ 1-4-0/jr. aan de Kempenaar v.h. Gemene Land.
- De ontvanger van dit lot moet uit het halve huis - ƒ 25,-/jr. α
4%
uitkeren aan Jan Aart Smits.
Verponding: ƒ 4-1-4/jr.
Bede
- ƒ 1-0-0/jr.
- groes

R 96

fol. 56vo

09-01-1747

Hendrik Janse Verlensdonk, te Someren, verkoopt aan Jan Jansen van Dijk:
- schuur en neere of achterste gedeelte van een huis met de grond en hof in het Dorp
1. Willem Michiels
2. de koper
3. weduwe Jan Adriaans
4. de straat
Aangekomen bij deling.
Als de koper de schuur afbreekt zal hij aan het huis naast de brandmuur behoorlijk moeten afhangen.
Verponding: ƒ 0-4-0/jr.
R 119

fol. 146

11-01-1747

Martinus Jan Paulus verhuurd aan Wilhelmus Loomans:
- Een huis, m.u.v. de kamer, met de neere, schuur, stallinge en hof met verscheidene percelen land en groes - in het Dorp.
- Huurtermijn: 6 jaar.
- De huurder zal jaarlijks 2 vijm dakstro leveren, die de verhuurder zal laten
verdekken op huis en schuur.
- De kamer blijft aan de verhuurder, evenals de hof gelegen bij Frans Canters.
- Groespacht: ƒ 16,-/jr.
- Roggepacht: 16 vat/jr.
- Verpondingen en beden voor rekening huurder.

R 96

fol. 57

28-01-1747

Arnoldus Willem Smits verkoopt aan Johannes Souve:
- huis met de neere, hof en aangelag
2 l.
1-3. de straat
4. Antoni Marcelis Coolen
de Moolenacker
2 l.
1. de Jonge Schutterij
2. Jan Verberne
- groes
het kleyne Veltje
1╜ l.
1. Jan Jan Smits
2. de straat
de St. Jorisbeemt
2╜ l.
1. Michiel van de Cruys
2. Hendrik Frans Hoefnagels
Belast met: ƒ 1-4-0/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente moeten
Antoni Marcelis Coolen en Hendrik Goort Hoefnagels ieder
ƒ 1-4-0/jr. betalen.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 7-1-1747.
R 119

fol 147vo

28-01-1747

Oculaire inspectie van het huis en neere van Arnoldus Willem Aart Smits en op
heden verkocht aan Johannes Souve.
- Aan de kamer het deurgebont te besetten daar uitgevallen is, alsmede in deselve camer en opkamer het dack en muur daar afgevallen is te besetten.
- De vloer in de kamer en keuke te repareren en de muur, waar nodig te besetten.
- De glasen van het gehele huis te repareren en desnoods te verlooien.
- De vorst van het gehele dack te repareren en dicht te maken.
- De wanden en playen in het rond te repareren en waar nodig te vernieuwen.
R 96

fol 58

30-01-1747

Hendrik Goort Hoefnagels verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- land
de Logten
1-3. weduwe Frans Huybers
2. Jan Souve
4. Antoni Marcelis Coolen
R 96

fol. 58vo

1 l.

Koopsom: ƒ 20,-.

30-01-1747

Antoni Marcelis Coolen is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 60,- α 4% om zijn
aandeel af te lossen in - ƒ 400,- verschuldigd aan Coolen, te Eyndhoven.
Marge: 6-5-1751 - afgelost door Tomas Coolen en Tiele Hendrik Slaats - als momboiren van de onm. kinderen Antoni Coolen.
R 96
01-1749.
01-1749.

fol. 59vo

04-02-1747

ook: R 137 - fol. 194 - 13-12-1746.
R 148 - 27R 148 -

- 29-

Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Antoni Heycoop, collecteur der
verponding, 1743, de goederen van Goort Peter Loomans - in de Steegen - tot
verhaal van - ƒ 5-9-12 achterstallige verponding.
Hij verkoopt aan Hendrik Marcelis Berkers:
- land
de Roetert
5 cops.

Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede
- ƒ 0-6-4/jr.

1-2. kn Marcelis Berkers
3-4. erven Bendert van Hooff
Koopsom: ƒ 8,-.

Hij verkoopt aan Marcelis Losecaat:
het hoog Eeusel
1. de Koeystraat
2. kn Marcelis Berkers
3. Jan Joris van Hooff
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede
- ƒ 0-6-4/jr.

5 cops.

4. weduwe Marcelis Lomans
Koopsom: ƒ 7,-.

Hij verkoopt aan Peter Driessen:
- land
den Hekelaarskamp
1 l. 11 r.
1. de straat
2. Willem Fransen
3. de koper
4. Jan Walraven
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede
- ƒ 0-6-4/jr.
Koopsom: ƒ 4,-.
- groes
den Bleek
5 cops.
1. Peter Driessen
2. weduwe Marcelis Loomans
3. Hendrik Willems van den Eynden
Verponding: ƒ 0-11-0/jr.
Koopsom: ƒ 18,-.
Hij verkoopt aan Hendrik Marcelis Berkers:
- groes
het Heyvelt
2 l.
1. weduwe Marcelis Loomans
3. Peter Driessen
4. Jan van Hooff
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Bede
- ƒ 0-06-4/jr.
Koopsom: ƒ 7-10-0
- groes
het Hoyvelt
1╜ l.
1. kn Marcelis Berkers
2. weduwe Marcelis Loomans
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
- groes/hei
╜ l.
1. de Koeystraat
2. kn Marcelis Berkers
Verponding: ƒ 0-3-0/jr.
Koopsom: deze twee kopen
samen - ƒ
24,-.
Hij verkoopt aan Hendrik Halbersmit:
- huis, hof en aangelag
1╜ l.
1. weduwe Marcelis Loomans
2. Jan van Hoof
3. de straat
Verponding: ƒ 0-19-12/jr.
Bede
- ƒ 0-07-08/jr.
Koopsom: ƒ 25,-.
Hij executeert de goederen van Jan Jansen Hendriks, aan de Meulendijk, in
de Steegen - ook: R 137 - fol. 194 - 13-12-1746.
R 152 - 23-01-1749.
Hij verkoopt aan Jan Bonaventura Loomans:
- huis, hof en aangelag

Verponding: ƒ 1-14-8/jr.

1. de straat en de gemeente
3. Jan Jacobs Verberne
Koopsom: ƒ 17,-.

Hij verkoopt aan Jan Jacobs Verberne:
- land
neven het aangelag 3 l.
1. Joost van Rest
2. Jan Jacobs Verberne
Verponding: ƒ 1-01-0/jr.
Bede
- ƒ 0-15-0/jr.
Koopsom: ƒ
- land
de vijff Copse
1. de koper
2. Lambert Tijssen
Verponding: ƒ 1-16-0/jr.
Bede
- ƒ 1-05-0/jr.
Koopsom: ƒ
- land
agter de Kerseboom 2 l.
1. Jan Bonaventura Loomans
2. de koper
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede
- ƒ 0-09-8/jr.
Koopsom: ƒ
- land
de Heckacker
1. Lambert Tijssen
2. de koper
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ
- groes
den Pootbeemt
1. het velt van den Bottel
2. Albers, predikant
Verponding: ƒ 1-16-0/jr.
Koopsom: ƒ

18,-.
5 l..

30,-.

10,-.
2 l.

6,-.
4 l.
20,-.

Hij verkoopt aan Jan Joost Hoebergen:
- groes
Teunis Leyenvelt
3 l.
1. Joost van Rest
2. Lambert Tijssen
Verponding: ƒ 1-2-0/jr.
Koopsom: ƒ 6-10-0
Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes/hei
het Weyvelt
12 l.
1. Joost van Rest
2. Jan Joost Hoebergen
3. Baron van Leeffdael c.s.
4. de gemeente
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Koopsom: ƒ 24,-.
Bij deze koop hoort nog: (R 137 - fol. 202)
- een hooiveltje
╜ l.
1. Joost van Rest
2. Baron van Leeffdael
R 119

fol. 148

10-02-1747

Staat en inventaris van Nicolaas van Neerven - g.g.m. Peternel van Bussel t.b.v. Johanna, Antonet, Willemyn, Luytje, Maria en Jenneke, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Maria van Maarhees, te Deurne.
Roerende goederen
- een kist, drie houten stoelen,
- een baktrog,

- een veren bed,
- een hoge en een lage kar, een eegd.
R 119

fol. 149vo

10-02-1747

Staat en inventaris van Francis Antonis - g.g.m. Anna Hendrik Slaats - t.b.v.
zijn kinderen uit zijn tweede huwelijk m.n. Helena, Jenneke en Hendrik.
Hij wil in (derde) huwelijk treden met Margriet Verduyseldonk, te Vlierden.
Roerende goederen
- een kist,
- een spinnewiel.
Voor het aangaan van zijn tweede huwelijk, op 2-2-1736, is een inventaris gemaakt t.b.v. Jenneke, het kind uit zijn eerste huwelijk.
R 96

fol. 66

13-02-1747-

Jan Jansen van Dijk verkoopt aan Jan Martinusse:
- land
de Heesacker
2 l.
1. erven weduwe Paulus Hoefnagels
2. weduwe Cornelis Lambers
3-4. de weg
- groes
1╜ l.
1. Jelis Vreynsen
2. Lambert Verheyden
3. Joost Verberne
Verkoper aangekomen bij belening - d.d. 9-1-1741.
Koopsom: ƒ 105-50.
R 96

fol. 66vo

14-02-1747

Flips Jan Tempelaars, te Eyndhoven, verkoopt aan Antoni Antoni Zegers:
- een oud vervallen huiske met hof en aangelag
1╜ l.
1-3. de koper
2. de Kattendijk
4. de straat
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders.
Koopsoom: ƒ 3,-.
R 119

fol. 150vo

18-02-1747

Antoni Loomans, te Someren, heeft indertijd met zijn (nu overleden) broeder
Bonaventura Loomans een scheiding en deling gemaakt van de goederen, zowel te
Asten als Someren gelegen, nagelaten door hun ouders.
Dat hij zou behouden:
- alle goederen gelegen te Someren - en
- ƒ 350,- t.l.v. weduwe Jan Slaats, te Heusden.
Bonaventura zou behouden:
- alle goederen - gelegen in de Wolfsberg.
Antoni geeft nu de voors. - ƒ 350,- over aan:
- Jan Bonaventura Loomans,
- Jan Janse Verberne,
- Hendrik Peter Driessen,
- Bonaventura Hoefnagels - en
- Geertruy Hoefnagels
Tesamen erven van Bonaventura Loomans en Paulus Hoefnagels - voor de som van
- ƒ 275,- en zonder enig recht te laten gelden op de goederen - gelegen aan
de Wolfsberg.
Compareerde mede:
- Jan Willem Trouwen,
- Jan Dirks, te Someren,
- Jan van Asten, te Someren - allen getrouwd met een dochter van Antoni Lomans.
- Daandel Antoni Loomans, te Someren.
Zij gaan accoord met de verdeling zoals gemaakt is.
Nog compareerde mede:

-

Jan Bonaventura Loomans,
Hendrik Peter Driessen - g.m. Elisabet B. Loomans.
Jan Jansen Verberne - g.m. Margrieta B. Loomans,
Jan Jansen van Dijk en Arnoldus Aart Tielen - als momboiren over Bonaventura
en Geertruy Hoefnagels.
Zij gaan ook accoord met de verdeling zoals gemaakt is en verklaren dienvolgende het kapitaal van - ƒ 150,- dat voorn. Antoni uit voors. accoord (1e verdeling te Someren ?) heeft behouden op de goederen van Peter Huybert van de Donschot, te Someren, aan hem te laten.
R 119

fol. 152vo

23-02-1747

- Jan Bonaventura Loomans,
- Hendrik Peter Driessen - g.m. Elisabet Bonaventura Loomans,
- Jan Jansen Verberne - g.m. Margrieta Bonaventura Loomans.
Kinderen en erven van Bonaventura Loomans - en Hendrina van Hugten,
- Jan Jansen van Dijk en Arnoldus Aart Tielen - als momboiren over Bonaventura
en Geertruy Hoefnagels.
Kinderen en erven van wijlen Paulus Hoefnagels - en Hendrina van Hugten - getrouwd op huwelijksvoorwaarden.
Zij verdelen de goederen door hun ouders nagelaten.
1e lot: Jan Bonaventura Loomans
- de brouwketels, kuipen en alles wat tot de brouwerij behoort.
Hij mag blijven brouwen.
De grond van de brouwerij komt aan het derde lot.
- groes
het Rootsevelt
7 cops.
1. Mattijs Muyen
2. Joost van Bussel
3. Bernardus Brunas
4. den Dijk
- Hij ontvangt van de overige delers - ƒ 175,-.
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
2e lot: Hendrik Peter Driessen en Bonaventura Hoefnagels
- het nieuw huis in de Wolfsberg - met hof en aangelag en de akker daaraan
6 l.
Zoals in bewoning bij Hendrik Peter Driessen.
1. weduwe Cornelis Lamberts
2. Andries Peters
3. de straat
- land
de Venacker
3 l.
1. Peter Voermans
2. de Beemtstraat
- land
de grooten Apart
1╜ l.
1. kn Jan van Helmont
2-3-4. de straat
de voorste Heesacker 3 l. 1 cops.
1. Jan Jansen van Dijk
2. Jan Jansen Verberne en Geertruy Hoefnagels
- land
het Ven - aan de zijde van het Dorp
2 l.
1. Jan Jansen Verberne en Geertruy Hoefnagels
2. Jan Jansen van Dijk e.a.
- groes
het Ven - aan de zijde van het Dorp
2 l.
1. Jan Jansen Verberne en Geertruy Hoefnagels
2. Hendrik Peter Driessen en Bonaventura
Hoefnagels
- de helft van een groesveld - den Brant de helft is 2╜ l.
1. Wouter de Groot
2. Jan Jansen Verberne en Geertruy Hoefnagels
- groes
de Meulenschouw
1 l.
1-2. weduwe Jan Lintermans
- groes
het Lankvelt
5 l.
1. Jan Jansen van Dijk
2. Antoni Voermans

- een weiveld

4 l.
1. Jan Tomas Hoefnagels
2. Antoni Franse Hoefnagels

Verponding: ƒ 11-12-08/jr.
Bede
- ƒ 3-15-10/jr.
Uit te keren aan het 1e lot - ƒ 175,Uit te keren aan het 2e lot - ƒ 25,-.

3e lot: Jan Janse Verberne en Geertruy Hoefnagels
- huis, hof en aangelag, het oude huis, met het brouwhuis en grond
1 l.
1. Peter Voermans
2. Mattijs Dirks
3. de straat
- land
de Wittenman
2╜ l.
1. Jan Marcelis
2. Catarina Andriessen
3. de straat
- land
de Loverbosch
2 l.
1. Francis Coolen
2. Jan Marcelis
- land
den Driehoekacker
1╜ l.
1. Andries Peters
2. de weg
- land
den kleynen Apart
1 l.
1. Jan Jansen van Dijk
2. weduwe Nicolaas van Weert
- de helft van een akker - het Ven
de helft is 2 l.
1. Mattijs Dirks
2. Hendrik Peter Driessen en Bonaventura
Hoefnagels.
- land
de agterste Heesacker
3 l. 1 cops.
1. Johannes Martinusse
2. Hendrik Peter Driessen
- land
de Wanbraake
2╜ l.
1. Jan Tomas Hoefnagels
2. kn Jan Vrients
- de helft van een groesveld - het Venneke
2 l.
1. Mattijs Dirks
2. Hendrik Peter Driessen en Bonaventura
Hoefnagels
- de helft in een groesvelt - den Brant
de helft is 2╜ l.
1. weduwe Jan Janse Slaats
2. Hendrik Peter Driessen
- groes
de Weert
2 copse.
1. Hendrik Berkers
2. de Aa
- groes
de Haseldonk
2╜ l.
1. Jan Janse Timmermans
2. Andries Peters
- groes
het Eeusel
7 l.
1. Hendrik Peter van de Mortel
2. Antoni Franse Voermans
Belast met: ƒ 0-7-12/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 1-1-00/jr. aan den Armen van Asten in een meerdere rente.
Uit te keren aan het 1e lot - de helft van - ƒ 175,-.
De grond onder de brouwerij, 1e lot, komt toe aan dit 3e lot.
Uit te keren aan het 2e lot - ƒ 25,-.
Verponding: ƒ 11-12-08/jr.
Bede
- ƒ 3-15-10/jr.
R 96

fol. 67

27-02-1747

Jacobus Souve is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 50,- α 4%.
Marge: 2-12-1777 - gelost.

R 96

fol. 68

27-02-1747

- Arnoldus Michiel Groenen - g.m. Christina Slaats, te Deurne - en
- Jennemaria Slaats.
Zij verkopen aan ??
- 2/6e deel in huis, hof en aangelag
3 l.
- groes en land
geheel 50 l.
Koopsom: ƒ 31-100.
R 96

fol. 69

27-02-1747

Antoni Slaats en Johannes Martens zijn schuldig aan Willem Roymans:
- ƒ 100,- α 4% om een hooiveld, in belening bij Antoni Heycoop, te Vlierden,
af te lossen.
Marge: 2-2-1750 - gelost aan Laurens Roymans en familie.
R 96

fol. 69vo

27-02-1747

Pieter Willem Loomans verkoopt aan Maria Meussen - weduwe Tomas Philipsen:
- land
de Wouterman
╜ l.
1. Francis Coolen
2. de koper
3. Hendrik van de Mortel
Koopsom: ƒ 15,-.
R 119
fol. 158
23-03-1747
Geertruy Duyssen - g.g.m. Philips van de Warsenberg - wonende bij Peter Driessen, in het Dorp, testeert.
- Aan Lucia Duyssen, haar halve zuster - ƒ 3,-.
- De kinderen van Philips Warsenbergh m.n. Hendrik, Anna, Maria en Petronella rest van haar bezittingen.

R 15

fol. 241

12-06-1747

1/2

Jenneke Bex - weduwe Hendrik van den Broek, te Helmont, aanlegger.
- contra
Adriaan Hendriks van Creyl, gedaagde.
Betaling van een schepenobligatie van - ƒ 60,- - d.d. 16-2-1726 - Helmont t.l.v. gedaagde - achterstaande intrest is - ƒ 42,-.
R 33 - 52
09-10-1747 2/2
Jenneke Bexc - weduwe Hendrick van den Broeck, te Helmondt, aanlegger.
- contra
Adriaan Hendriks van Creyl, gedaagde.
o.a.:
6. Gedaagde is, sinds 16-2-1726, schuldig aan Hendrik van den Broeck, te Helmondt - ƒ 60,- α 3,33%.
16. Crediteur is overleden - aanlegster heeft zijn roerende goederen geδrft.
19. Renteachterstand is 21 jaar - ƒ 42,-.
R 30
1.
2.
3.
4.

fol. 40vo

12-06-1747

Maria Jan Paulus - weduwe Jan Peter Smits,
Johanna Smits - weduwe Paulus Hoefnagels,
Marten Hendriks
Josyn Hendriks

1 en 2. Verklaren dat hen niet bekend is of hebben horen zeggen dat de Rooms
pastoor, Johannes Berkers, in 1747 gezegd heeft dat hij voor Nieuwjaar
e.k. op de Pastorie, waar nu predikant Albers woont, zou wonen.
3. Heeft het voorverhaalde nooit tegen de Heer Cotshausen gezegd.
4. Heeft het nooit tegen Gabriel van Swanenberg gezegd.
1 en 2. verklaren onder presentatie van eede.
3 en 4. verklaren onder aflegging van eede.
R 119

fol. 160

12-06-1747

- Peter Jan Wilbers - van moedeszijde.
- Gerrit Peters - van vaderszijde.
Wettige momboiren over Jenneke, dr. wijlen Peter Peters - en Perijn Jansen.
Zij zullen "het intrest" van voors. Jenneke beheren zolang nodig en verplicht
is.
R 96

fol. 70vo

13-06-1747

Meggel Peters van de Vorst - op het Rinkvelt, verkoopt aan Peter Cornelisse:
- ╝e deel in huis, hof en aangelag met land en groes - aan het Rinkvelt
24 l.
Haar aangekomen aan wijlen haar ouders en bewoond door Peter Cornelissen.
Belast met: ╝e deel, is ƒ 50,-, aan de kinderen Joost Jan Wilbers e.a.
Koopsom: ƒ 25,-.

R 30

fol. 41vo

14-06-1747

1. Paulus Verkuylen - weet niets, wil geen eed afleggen en gaat weg.
2. Jenneke Jansen - g.m. Jan van Helmont, 37 jaar,
3. Gerrit Jansen Verberne, 15 jaar.
C. Of zij weten weten dat op 2e Pinsterdag l.l., rond twee uur in de middag,
langs het huis van Willem van den Eerenbeemt is komen rijden, Jonker Pieter
van Cotshausen, een hond bij hem hebbende.
Dat deze hond gebeten is geworden door de hond van Willem van den Eerenbeemt, dat diens vrouw er bij stond, dit niet verbood, doch er om lachte.
Of Cotshausen toen met een pistool, met hagel geladen, op de hond geschoten
heeft.
2. Weet niets.
3. Weet niet dat de vrouw lachte en ook niet dat het pistool met hagel geladen
was.
D. Of zij weten dat op dezelfde dag, rond 6 uur in de middag, de voorn. Jonker
weer langs het huis van Willem van den Eerenbeemt is gekomen en of toen,
Willem van den Eerenbeemt, van zijn huis tot het huis van Jan Janse Verberne,
met de huisvrouw van Jan van Helmont - roepende beiden tegen de Jonker: "Gij
scheele schelm, scheele blixem, scheele hont, scheele duyvel, geuse hont.
Wie heeft U last gegeven mijn hont doot te schieten, ik sal U nog hebben en
ik sal U nog krijgen".
2. Weet niets, is in huis gebleven.
3. Heeft de Jonker voorbij zien rijden, waarop Willem van den Eerenbeemt zei:
"Wie heeft U last gegeven mijn hont te schieten".
Dat hij deponent daarop is weggegaan en nog wel gehoord heeft dat Willem van
den Eerenbeemt zei: "Scheel blixem".
Hij heeft ook de vrouw van Jan van Helmont niet gehoord of gezien, wel dat
Paulus Verkuylen in het huis van Jan Janse Verberne was gegaan.
2 en 3 bevestigen onder eede.
R 96

fol. 71vo

19-06-1747

Willem Verhaseldonk verkoopt aan Peternel Goort Doensen - weduwe Andries Verreyt:
een Weyvelt in het Root
3 l.
1. weduwe Jan Peter Smits
- land
den Wegh
3 cops.
1. Martinus Jan Paulus
2. den drost
- land
in de Heesackers
1 l. 2 r.
1. Mattijs Muyen
2. Lambert Verheyden
- land
in het Bergsland
1 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Adriaan Hoefnagels
- groes
in het Root
2 l.
1. Jan Verberne
2. de weg
Koopsom:
de
lasten.
R 33 - 52
22-06-1747
Vorster van Asten (Gerrit van Riet),
Wilt U ter instantie van Maria Peter Hensen, te Deurne - inzake vonnis d.d. 18-10-1745, Asten - dagvaarden: Martinus Jan Paulus.
Vlierden, Antony Heycoop.
R 15

fol. 243

26-06-1747

1/2

Jan van Riet, schoolmeester, te Budel, aanlegger.

- contra
Maria Verasdonk - weduwe Jan Haasen.
R 33 - 52
26-06-1747
2/2
Jan van Riet, aanlegger.
- contra
Maria Verasdonk - weduwe Jan Haasen, gedaagde.
Aanlegger heeft als ontvanger van "de reδle en personeele borgemeesterslasten"
van St. Jan 1742 - '43, en van de Gemene Landsmiddelen nog te pretenderen van
gedaagde - volgens specificatie
ƒ 27-8-4
Hij wil gaarne zijn deugdelijke verstrekte en tegoed hebbende penningen terug
ontvangen.
R 33 - 52

26-06-1747

1/2

Johannis van der Linden, gewezen voogd over de kinderen van wijlen Jan Smits,
in leven koopman, aanlegger.
- contra
Martinus van de Loverbos, gedaagde.
o.a.:
9. Gedaagde is, sinds 4-2-1733, schuldig aan Jan Smits - ƒ 41,- wegens geleverde "tabacq" en gedane "karrevragte".
11. Aanlegger, heeft, vreemd in de boedel komende, aan gedaagde gevraagd of hij
niets op rekening ontvangen had van de overledene.
15. Gedaagde heeft dit "ter quader trouw" ontkent.
Blijkens een notitie in het schuldboek van Jan Smits heeft hij wel goederen
geleverd aan gedaagde - "Noch aan Martein van tlant gelanght 2╜ rijckdalder.
Noch 3 ellen klaer, de el kost 37 st.
Noch 1 el wit. Noch gegeven 10 gulden.
Samen 23 gl. 13 st.
R 15
fol. 258
04-12-1747
Jan van der Linden, gewezen momboir over
leven coopman, aanlegger.
- contra
Martinus van de Loverbosch, gedaagde.
Gedaagde zal de geδiste som betalen mits
die schuldig is.
Aanlegger accepteert dit als de gedaagde
taald.
R 119

fol. 160vo

26-06-1747

2/2
de kinderen van wijlen Jan Smits, in

aanlegger onder eede verklaart dat hij
- de tot nu toe onstane kosten be1/4

Hendrina Clemens, gesepareerde huisvrouw van Antoni van Riet, geeft machtiging
aan Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, om in rechten aan te spreken
Hendrik Halbersmit, Mr. chirurgijn, om deze "te constringeeren tot ontslaging

van seeckere borgtocht van 300 gl." waarvoor wijlen haar, constituanten, man is
borg gebleven.
R 33 - 52
08-09-1747 2/4
Bezittingen van Hendrik Halbersmit:
- 12-09-1737 - huis, schuur, hof en aangelag
met enig land en groes
300,- 26-02-1739 - een huisplaats met een stuk groes
15,- 27-04-1740 - groes
het Zwartbroek
ƒ 13,- 31-05-1741 - groes
den Dries
ƒ 40,- 12-07-1743 - groes
in het Root
75,- 19-12-1747 - land
de Loens
ƒ 25,- 04-02-1747 - een huiske en aangelag
25,-

ƒ
3 l.

4 l.

ƒ
2╜

l.

1╜

l.

ƒ
3

l.

ƒ

493,Opgave: J. Losecaat - secretaris.
R 15
fol. 246
11-09-1747 3/4
Hendrina Clemens, aanlegster - contra - Hendrik Halbersmit, gedaagde.
- Aanlegster overlegt een missive van A. de Wit - d.d. 21-11-1736 - aan van
Nieuwstad, procureur.
- fol. 313 - Gedaagde zal aanlegster "promtelijk vrijen en libreeren van de
borgtocht" zodanig dat de acte - d.d. 13-9-1721 - gecasseert
wordt.
R 33 - 52
11-09-1747 4/4
Hendrina Clemens, gesepareerde vrouw van Anthonie van Riet, aanlegger.
- contra
Hendrik Halbersmit, chirurgijn, gedaagde.
o.a.:
6. Willem van Weert, gewezen man van aanlegster, heeft zich, op 13-9-1721,
voor - ƒ 300,- borg gesteld voor gedaagde, zijn vrouw, Maria Clemens en
eventuele kind(eren).
26. Aanlegster wil nu van deze borgtocht af, mede omdat ze zelf belast is met
schulden. En dat zij door haar crediteuren zal worden aangesproken.
36. Ook omdat gedaagde "sigh heeft beginnen te begeven tot onnutte verquistingen, onbehoorlijke delapideringe , insolentien en baldadigheden".
Zodat hij, zijn leven op die manier vervolgende, tot armoe kan komen en er
dan verder geen actie tegen hem kan worden ondernomen.
R 119

fol. 161vo

29-06-1747

- Goort Antonis van Bussel, schepen,
- Joost Antonis van Bussel,
- Frans Antonis van Bussel,
Erven van Maria van Bussel.
- Mattijs van den Eynde,
- Francyn van den Eynde, j.d., te Valkensweert - mede voor:
- Willem van den Eynde,
- Jan van den Eynde,
- Jenneke van den Eynde, haar broeders en zusters, wonende te Valkensweert.
- Peter Goort Canters - g.m. Ida Peters Verheyen,
- Marcelis Aarts - g.m. Maria Hendriks, te Someren - mede voor
- Aart Hendriks, zijn zwager, te Meyl.
Allen erven van wijlen Willem Willems van den Eynde - en Maria Antonis van
Bussel.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

ƒ

1e lot: Goort Antonis van Bussel
- de schuur met den dries
1 l.
1-3. Goort Antonis van Bussel
2-4. de straat
- de helft van een akker - den Grootenacker
de helft is 2╜ l.
1. Wouter de Groot
2. Peter Canters
3. Jan Loomans
4. de mistweg
- land
het Kuylkesackerke 1 l.
1-3. Daandel Coolen
2. Wouter de Groot
3. de Kerkwegh
- land
het Nieuwveltje
3 cops.
1. Jan van de Leensel
2. de verkrijger
3. Marcelis Dirks
4. de straat
- land
het Heycampke
3 cops.
1. weduwe Willem van den Eynde
2-3. Wouter de Groot
4. de gemeente
- land
de Vlinkert
1 l.
1. Peter Canters
2. Mattijs van den Eynde
3. de gemeente
4. weduwe Willem van den Eynde
- land
de nieuwe Bleek
3 cops.
1. weduwe Teunis Verhindert
2 Mattijs van den Eynde
3. het Huis van Asten
4. Jelis van Helmont
- de helft van een groesveld - het Aa-velt
de helft is 1╜ l.
1. Mattijs van den Eynde
2. Jan van de Leensel
3. de Aa
4. Goort van Bussel c.s.
- een veldje het Weyveltje
2╜ l.
1. Marcelis Dirks
2. Goort van Bussel
3. de straat
4. Jan Loomans
Belast met: ƒ 2-18-0/jr.
Bede
- ƒ 0-16-4/jr.
2e lot: Joost Antonis van Bussel
- de helft van een akker - Jan Willemsacker
de helft is 7 cops.
1. weduwe Jan Franse van Bussel
2. Mattijs van den Eynde
3. Daandel Coolen
4. de Kerkwegh
- land
aan het Huyske
3 cops.
1. de gemeente
2. Mattijs van den Eynde
3. de straat
4. weduwe Ijsbout Hendriks
- groes
de Meulenschouw
2 l.

1. de Loop
2. weduwe Jelis van Hugten
3. Peter Martens
4. het Broek
- de helft van een groesveld - de lange Heusden
de helft is 3 l.
1. Goort van Bussel
2. Mattijs Dirks
3. Mattijs van den Eynden
4. Marten van Bree
Verponding: ƒ 2-14-4/jr. Bede - ƒ 0-16-6/jr.
3e lot: Frans Antonis van Bussel
- ƒ 50,-.
4e lot: Mattijs van den Eynde
- huis, hof en aangelag

2 l.
1. Goort van Bussel
2. Jan Loomans
3. Daandel Coolen
4. de straat
- de helft van een akker - Jan Willemsacker
de helft is
1. Joost van Bussel
2. Marcelis Dirks
3. Jan Loomans
4. de Kerkwegh
- land
het Drieske
1 l.
1. Wouter de Groot
2. Jan Aarts
3. de straat
4. kn Jan Peters van Bussel
- land
het Vlinkerke
1. Goort van Bussel
2. Jan van de Leensel
3. Francis Loomans
4. de straat
- land
de Heycamp
3 cops.
1-4. Jan Loomans
2. Goort van Bussel
3. de gemeente
- de helft van
de groote Vlinkert de helft is
1. Goort van Bussel
2-3. de gemeente
4. Willem van den Eynde
- een akkertje en dries
3 cops.
1. Goort van Bussel
2-3. Jelis van Helmont
4. het Huis van Asten
- land
aan het Huyske
1. Goort van Bussel
2. Joost van Bussel
3. weduwe IJsbout Hendriks
4. de straat
- de helft an een groesveld - het Aa-velt 7 cops.
1-2-4. Goort van Bussel
3. de Aa
- groes
den Brant
1. Peter Canters

7 cops.

╜ l.

1 l.

3 cops.

2 l.

2. het onm. kind van Jan van Otterdijk
3. Daandel Coolen c.s.
- groes
den agtersten Brant 1 l.
1-3. Wouter de Groot
2. weduwe Willem van den Eynde
- de helft van een groesveld - den enge Heusden
3 l.
1. Goort van Bussel
2. Mattijs Dirks
3. Peter Canters
4. Joost van Bussel
- de helft van een groesveld - de Weyen
de helft is 5 cops.
1. Wouter de Groot
2. Peter Canters
3. Jan Dirks van Hugten
4. Willem Reynders van Hooff
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan Tengnagel v.h. Gemene Land - in een meerdere
rente.
- ƒ 0-06-0/jr. aan de Kempenaar.
Verponding: ƒ 4-14-0/jr.
Bede
- ƒ 1-04-8/jr.
5e lot: Peter Goort Canters
- de helft van een akker - den Grootenacker
2╜ l.
1-3. Daandel Coolen
2. Goort van Bussel
4. de weg
- de helft van een groesveld - de Weye
de helft is 5 copse.
1. weduwe Jan Franse van Bussel
2. Mattijs van den Eynde
3. Jan Dirks van Hugten
4. Willem van Hooff
Verponding: ƒ 1-4-12/jr.
Bede
- ƒ 0-8-02/jr.
6e lot: Marcelis Aartsen en Aart Hendriks
- ƒ 150,- die zij reeds wegens geleende gelden van wijlen Willem Willems van
den Eynde ontvangen hebben.
7e lot: Willem, Jan, Francyn en Jenneke van den Eynde.
- ƒ 50,- die zij aan de boedel schuldig zijn.
R 96

fol. 72vo

29-06-1747

Arnoldus Aart Tielen verkoopt aan Hendrik Peter Driessen en Bonaventura Hoefnagels - ieder voor de helft.
- land
den Berg
2 l.
1. de kopers
2. weduwe Cornelis Lambers
3. Jan Jansen van Dijk
4. Jan Hoefnagels
- groes
het Hoyvelt
1╜ l.
1. Jan Hoefnagels
2. de kopers
3. de Aa
4. weduwe Cornelis Lambers
De kopers hebben de percelen in gebruik doordat hun moeder - weduwe Paulus
Hoefnagels, de percelen onbedeeld heeft bezeten.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 23
fol. 174ev.
04-07-1747
- Den drossard, aanlegger - contra - Louis Hoefnagels, gedaagde.
Gedaagde heeft, op 27-2-l.l. van aanlegger - ƒ 10,- geleend waarvan hij in
gebreke blijft die te restitueren.
- Idem, aanlegger - contra - Jan Dirk Coolen, gedaagde.

Gedaagde heeft volgens zijn handtekening - d.d. 28-10-1745 - bij accoord beloofd te betalen - ƒ 10,- wegens "egtboete".
- Idem, aanlegger - contra - Hendrik Janse Walraven, gedaagde.
Op 6-6-l.l. heeft de vrouw van gedaagde "groese gesteeken" onder de gemeentebomen in de Steegen.
Beboet met - ƒ 4-10-0
De weduwe Marcelis Loomans - tezelfder plaatse - dezelfde boete.
R 96

fol. 73vo

07-07-1747

Joost Willem Loomans, te Someren, verkoopt aan Jan Tomas Hoefnagels:
- land
den Heesacker
3 l.
1-3. Claas Philipse
2. Mattijs Dirks
4. weduwe Gerrit Kerkers en Louis Hoefnagels
Koopsom: ƒ 50,-.
R 137

fol. 156

11-07-1747

Condities en voorwaarden waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch, namens Christiaan Paulus van Beresteyn, als vader van zijn kinderen - de navolgende clampentiende, te Asten, verpacht over de oogst, 1747.
Identiek aan: R 137 - fol. 81vo - 29-7-1743.
De pacht zal betaald worden te 's Bosch of te Hintem t.h.v. Bommel in den Bellart.
R 96

fol. 74

17-07-1747

Hendrik Goort Hoefnagels verkoopt aan Jan Smits:
- land
den Roetert
15 r.
1. erven Jan Timmermans
2. Peter Voermans
3. de verkoper
4. kn Marcelis Berkers
Verponding: ƒ 0-2-0/jr.
Koopsom: ƒ 6-10-0.
R 15

fol. 244

24-07-1747

Antoni Peter Dankers, te Valkensweert, zoon - en voor de helft erfgenaam van
Peter Dankers - Maria Michiel Coolen, aanlegger.
- contra
Hendrik Frans Hoefnagels, gedaagde.
R 33 - 52
19-07-1747
Antony Peter Danckers, zoon - voor ΘΘn helft erfgenaam van Peter Danckers g.g.m. Maria Michiel Coolen, aanlegger.
- contra
Hendrik Frans Hoefnagels, gedaagde.
Gedaagde en zijn vrouw zijn, sinds 28-12-1745, aan Antony Peter Danckers en
zijn overleden broeder, als erfgenamen van hun ouders - ƒ 550,- α 4% schuldig.
Het betreft "een koop" voor schepenen, alhier - d.d. 30-6-1712 - van Peter
Danckers en Jan Janssen Coolen aan Hendrina Willems.
R 96

fol. 74vo

21-07-1747

Jan Bonaventura Loomans verkoopt aan Jacobus van de Cruys:
- huisplaats, hof en aangelag
1-3. de gemeente en de straat
4. Jan Jacobs Verberne
Verkoper aangekomen bij tpt. - d.d. 4-2-1747.
R 96

fol. 75

26-07-1747

- Maria Adriaans - weduwe Jan Reynders, te Helmond - en

Koopsom: ƒ 6,-.

- Reynder Francis van der Linden.
Zij verkopen aan Hendrik Berkers:
- huisplaats, hof en aangelag met een akker en groes daaraan.
1-3. de weg
2. de koper
4. het Broek
R 142

Koopsom: ƒ 40,-.

25-07-1747

Lambert Matijssen verkoopt "de te velde staande rogge en gras" dit om achterstallige lands- en dorpslasten te betalen.
o.a.:
- op den Hegacker,
- op de vijff Copseacker,
- op de Horske.
Koopsom: ƒ 91,-.
R 142

26-07-1747

Jan Aart Claus en Jan Verreyt - als momboiren over de onmondige kinderen van
Jan Peters van Bussel "de te velde staande rogge en boekweyt" t.b.v. deze kinderen.
o.a.:
- op den Heycamp,
- aan den Hoydriesweg,
- aan de mistweg,
- den Bekeracker.
Opbrengst: ƒ 168,.
R 119

fol. 167vo

29-07-1747

Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Jacobus Losecaat, collecteur van
's landsverponding en coninxbede, 1744, legt beslag op de vaste goederen van:
tot verhaal van:
- Martinus Tijssen van Hooff
ƒ 16-06-12
- Marcelis Loomans
ƒ 5-08-04
- Dirk Jansen
ƒ 2-00-00 - doorgehaald
- Peter Jan Aarts
ƒ 3-07-08
- erven Jan Paulus
ƒ 3-15-00
- Antoni de Kuyper
ƒ 2-17-00

R 119

fol. 168vo

29-07-1747

Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Jan Tijssen van Dijk, borgemeester, St. Jan 1744 - '45, legt beslag op de vaste goederen van:
tot verhaal van de verponding
tot:
- Martinus Tijssen van Hooff
ƒ 10-09-00
- Jan Jansen Walraven
ƒ 9-09-00
- Matijs Reynders van Hooff
ƒ 9-13-12
R 119

fol. 169

04-08-1747

Maria Wilbert van Maarhees - g.m. Nicolaas Neerven verklaart ter instantie van
Antoni La Forme, drossard te Deurne.
Dat zij, comparante, op sondagmiddag, ontrent tusschen ΘΘn en twee uuren,
sijnde geweest de 23e juli l.l., is gegaan van haar huysinge, alwaar is woonende, de straat door, genaamt de Steege, en vervolgens in deselve straat gekoomen
sijnde tegenover bij de huysinge en erve van Jan Jacobs Verberne, woonende aan
het eynde van de Steege, dat alsdoen den hont van voorn. Jan Jacobs Verberne
en de hont van Willem Frans Kels haar, deponente, seer aanviele en naloopte en
den jonge van Jan Jacobs Verberne en andere jongens de voors. honde hitste en
aansette, waarover sij, comparante, in woorden raakte met de jongens voorn.
en koomende bij de knegt van Jan Jacobs Verberne, genaamt Jan Aart Wilbers,
seggende waarom hitse - en hij seyde: "Ik hitse niet" waarop deponente den
voornoemde Jan Aart Wilbers met een hout sloeg op sijn rug en denselve haar met
sijn hant wederom sloeg aan haar hooft en soo van hem scheyde en dat vervolgens
Hendrik Cornelis, woonende te Lieszel, die alhier een dogter getrouwt heeft met
Jan Jacobs Verberne voorn. tegens de comparante seyde" Maakt U hier vandaan met
U hoeregat", seggende sij, comparante: "Ik ben soo min een hoer als gij en het
is goet dat gij geen hoere hebt". Waarop hij, Hendrik Cornelis een swaar eent
hout opnam en haar, deponente, daarmede op den regterarm sloeg en voor den
tweede maal op haar hooft dat ter aarde nederviel en seer bloeyde en daardoor
eem gat tersijde het hooft aan de regterkant bequaam en op de aarde alsoo leggende, heeft sij, deponente, alnog een slag op haare rug van de voorn. Hendrik
Cornelis bekoome sonder eenige off meerdere woorden off verschil met hem gehadt
te hebben.
Hebbende sij, comparante, alsdoen opgestaan en gegaan na den chirurgijn Souve
die na de quetsuure agt daage lang heeft koome sien, alsoo van die quetsuure
niet uyt kon gaan en aan haar huys koome verbinden en waarvan nog niet van geneesen is.
Eyndigende zij, comparante, enz. enz.
R 119

fol. 170

04-08-1747

1/2

Jan Aart Wilbers, woonende bij Jan Jacobs Verberne, out ontrent 17 jaaren en
Francis Willem Kels, out ontrent 20 jaaren, getuygen ter instantie van Antoni
La Forme, drossard, te Deurne.
Jan Aart Wilbers, dat hij, op sondag, 23 juli l.l. in den middag, ontrent twee
uuren, gesien heeft dat de vrouw van Nicolaas van Neerven is gekoomen ontrent
het huys van Willem Frans Kels wiens hont haar na loopte en dat sij den selve
hont wegjaagde en na loopte en dat sij verder den scheper van Willem Frans
Kels, genaamt Antoni, naloopte en hem met de oore vatte en schudde en daarop
verder na de huysinge van Jan Jacob Verberne bij hem, deponent, koomende met
een hout op sijn rug sloeg, sonder dat hij wederom sloeg, blijvende ontrent het
huys staan, dat de vrouw van Jan Jacobs Verberne tegens voorn. vrouw van Claas
Neerven seyde: "Schaamde U niet dat gij tegens de jongens wat doet" dat de vader van de vrouw van Jan Jacobs Verberne, genaamt Hendrik Cornelis, woonende te
Lieszel, tegens de voorn. vrouw van Claas Neerven seyde: "bruyt heen en daarop

gesien heeft dat deselve met houte na malkanderen sloege en voorn. vrouw tweemaal ter aarde sien leggen.
Francis Willem Kels verklaart dat hij op dag en uur als boven gesien en gehoort
heeft dat Antoni den Scheper, scheper van Willem Frans Kels sijn hont kiste op
Maria van Maarheese, dat sij daarop den scheper met de oore vatte en getrocke
heeft. Dat hij, comparant, tegen haar seyde: "Vat hem maar bij de oore, hij mag
niet hitsen". Waarop sij doen uyt de schop van Jan Jacobs Verberne twee dikke
houte haalde, waarmede sij gegaan is tot het huys van Jan Jacobs Verberne en
den knegt van deselve daarmede op de rugge sloeg, die de stock doen van haar
vasthoude ende die losgelaaten hebbende, wanneer Neele Heyntje, woonende te
Lieszel, wiens dogter alhier getrout is met Jan Jacobs Verberne en gesien heeft
heeft dat deselve Neele Heyntje met een dick groot hout Maria van Maarhees naliep en malkanderen met houte sloegen en sij tweemaal ter aarde nederviel en
daarop gesien heeft dat sij aanstonts seer aan haar hooft bloeyde.
Eyndigende enz. enz.
R 96

fol. 75vo

24-08-1747

Jacob Gerrit Claassen, te Vlierden, verkoopt aan:
- Jan Jacobs Verberne,
- Jacob Verberne - alsmede aan
- Peternel, dr. Antoni van den Hurk, te Woensel.
- huis, hof en aangelag met een akker daaraan
4 l.
1. Joost Hoebergen
2. de gemeente
- land
de Lottenacker
2 l.
1-2. Jan Jacobs Verberne
- land
Lijnekensacker
2 l.
1-2. Jan Jacobs Verberne
- land
Teunis Vreynseacker 3 cops.
1. Jan Jacobs Verberne
2. Dirk Hoebergen
- land
den Corten Bendert 1 l. 1 cops.
1. Willem Franse c.s.
2. Dirk Hoebergen
- akker/hei/land
het voorste Heytvelt 3 l.
1. Juffr. Schenaarts
2. het volgende Eusel
- land/groes het agterste Heytvelt
2 l.
1. Joost Hoebergen
2. Willem Fransen
- groes/hei
den Engelsenbeemt 4 l.
1. Joost Hoebergen
2. Willem Franssen
3. weduwe Hendrik Zeegers
- groes
het Eeusel
3 l.
1. een voors. akker
2. Joost Hoebergen
- groes/heiveld
den agtersten Del
1╜ l. 8 r.
1-2. Joost Hoebergen
- groes
het Stegensvelt
1 l.
1. Dirk Hoebergen
2. Hendrik Marcelis Berkers
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-12-8/jr. aan het Gemene Land.
Aangekomen bij koop in 1723.

Dit zijn I.V.N de letters van Jacob Gerrit Claasen
niet anders konnende schrijven.
R 142

Koopsom: ƒ 100,-.

30-08-1747

In opdracht van Baron van Haare, gedeputeerde te velde, tot verhaal van de boete t.l.v. Jan Joost Kuypers, ook genoemd Jan Joost Guldens, door drost en
schepenen d.m.v. het "lot" aangewezen als pionier en thans voortvluchtig en
niet vindbaar - wordt verkocht:
- een roode koey met witte kop.
Koopsom: ƒ 18,-.
Koper: de drost.
R 119

fol. 171vo

08-09-1747

Jan Dirks van Hugten - en Peternel Flipsen, te Heusden, zijn vrouw, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
R 96

fol. 77

08-09-1747

Goort Peter Jan Aarts verkoopt aan Andries Peter Driessen:
- groesveld
het Bosvelt
1╜ l.
1. den Deurensen beemt
2. de koper
3. Jan Wilbers
4. Dirk Fransen
0.
R 15

fol. 247

11-09-1747

Koopsom: ƒ 51-10-

1/2

Anneke Jan Engelen, j.d., te Geldrop, aanlegster - contra Goort Peter Jan

Aarts

, gedaagde.
R 33 - 52
11-09-1747 2/2
Anneke Jan Engelen, j.d., te Geldrop, aanlegster.
- contra
Goort Peter Jan Aarts, op Heusden, gedaagde.
o.a.:
Aanlegster heeft zich verhuurd aan gedaagde over het tijdvak 18-1-1747 tot
1-11-1747 - voor de som van:
- ƒ 14,- ƒ 1,- voor schoenen,
- een paar blokken en sokken,
- een paar kousen,
- acht el lijnwaad voor hemden,
- een muts van 8 stuiver,
- een blauwe voorschoot van 1╜ breedte,
- een grove voorschoot voor alle dagen,
- 1╜ el fijn lijnwaad

14. Aanlegster heeft zich vanaf 18 jan. l.l. t.h.v. gedaagde gedragen als een
eerlijke dienstbode.
16. In plaats echter van haar de afgesproken tijd vol te laten maken heeft hij
haar op een ongehoorde wijze uit zijn huis weggejaagd.
18. Op verzoek van de gedaagde is haar zuster, Margriet, nog enige tijd in haar
plaats in dienst geweest.
Deze is echter moeten vertrekken omdat zij elkander "niet konden verstaan".

20. Aanlegster heeft toen aangeboden haar dienst toch vol te maken, ofwel dat
zij haar volle huur pretendeerde.
Hetgeen door gedaagde pertinent is afgeslagen.
R 119

fol. 173

18-09-1747

- Michiel van de Cruys, president - g.m. Catarina van der Linden, als medeerfgenaam van Elisabet van der Linden, zijn vrouws zuster - dus voor twee
delen,
- Alegonda Smits - g.g.m. Mattijs Numans - geass. met Johannes van der Linden,
haar broeder, voor ΘΘn deel,
- Johannes van der Linden, voor ΘΘn deel,
Tesamen voor 4/8e deel erfgenaam van Mr. Arnoldus Zwinkels, advocaat.
Zij machtigen Adriaan van Osch, coopman, te Eyndhoven, om voor het gerecht
te Eyndhoven (of elders) over te dragen aan Johan van Eersel, te Woensel:
- De helft in een cijns van - ƒ 31-5-0/jr. gaande uit "Vlerken" te Someren,
t.l.v. Jonker Caspar Aeck en t.b.v. Wolphert Idelet - ƒ 500,- - voor schepenen Someren - d.d. 19-6-1665.
- De helft van een cijns of rente van 6╜ vat rogge/jr. in een meerdere rente
t.l.v. de erfgenamen Peter Reynders Coolen - voor schepenen van Lierop d.d. 10-9-1666.
R 119

fol. 174

25-09-1747

Francis Jan Keyzers - en Souvia Hendrik Hoefnagels, zijn vrouw, te Ommel, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
R 119

fol. 175vo

29-09-1747

- Jan van den Eynde, 40 jaar, te Someren - en
- Ida Verduyseldonk, 40 jaar, te Someren.
Zij getuigen ter requisitie van Jan Mattijs Haese, te Weert - dat zij zeer wel
weten dat de requirant, op 26 en 27 mei l.l., te Someren is geweest en dat hij
toen aan hen heeft betaald het door hen geleverde hooi.
R 119

fol. 176vo

02-10-1747

Jenneke van Hooff - g.g.m. Frans Huybers, in het Dorp, testeert.
- Haar enige erfgenaam wordt Mattijs van Bussel - g.m. Hendrina, haar dochter.
Inbegrepen zijn de goederen - van haar overleden man en van haar overleden
kinderen m.n. Maria, Joris en Arnoldus.
R 96

fol. 77vo

05-10-1747

ook: R 137 - fol. 208vo - 10-08-1747.

Jacobus Losecaat verkoopt, namens het Corpus van Asten, aan Jan Jacobs Verberne
de geabandonneerde en leegliggende goederen - genaamd de Meulendijk, in de
Steegen - bewoond geweest door Lambert Mattijssen.
- huis, hof en aangelag
6 l.
1-3. de gemeente
2. Joost van Rest
4. het Hoyvelt
Verponding: ƒ 1-16-0/jr.
den Hegacker
2 l.
1. Juffr. Schenaarts
2. Jan Jacobs Verberne
3. Joost van Rest

-

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
- land

Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
- land

Verponding: ƒ 1-4-0/jr.
- land
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
- land

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
-

Verponding: ƒ 1,-/jr.
-

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
-

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- groes

Verponding: ƒ 0-13-0/jr.
- groes

Verponding: ƒ 0-13-0/jr.

4. Dirk Hoebergen
de Meulendijkse-acker
1. de koper
2. Jan Joosten
3. Willem Frans Kels
de vijff Copse
1. weduwe Marcelis Loomans
2. Willem Frans Kels
3. de koper
4. Peter Cornelis

2╜ l.

5 cops.

den Horsik
4 l.
1. Joost van Rest
2-3. de koper
4. de gemeente
de Vlinkert
3 l.
1-3. de gemeente
2-4. de volgende Dries
agter Joost van Rest 3 cops.
1. Joost van Rest
2. Jan Joosten
3. den Dries
4. het Hoyvelt
den Dries bij Joost van Rest
1. Joost Hoebergen
2. de gemeente
3. Joost van Rest
4. de Vlinkertacker

3 l.

het eerste Hoyvelt agter den Dries
1. Jan Joosten van Rest
2. Baron de Leeffdaal
3. het aangelag
4. het volgende Hoyvelt

5 l.

het tweede Hoyvelt met een Heyhorst daaraan 7 l.
1-3. Baron de Leeffdaal
2. Jan Joosten
3. het eerste Hoyvelt
de Engelsebeemt
1. Willem Frans Kels
2. Jan Joosten
3. de gemeente
4. de Aa

5 l.

het Steegensveltje 1╜ l.
1. weduwe Hendrik van Ruth
3. Willem Frans Kels
4. de Koeystraat

Totaal verponding: ƒ 11-08-0/jr. - en bede ƒ

Koopsom: ƒ 70,-.
3-12-6/jr.

R 119

fol. 178

20-10-1747

Mattijs Dirks - en Luyt Antoni Cleenens, zijn vrouw, wonende op de neerhuizinge
van het kasteel.
Zij testeren.
- Alles aan zijn kinderen en kindskinderen die bij zijn overlijden in leven
bevonden zullen worden.
Zij zullen wel gehouden zijn, aan hun aangetrouwde moeder - ƒ 250,- te betalen.
- De testatrice gaat accoord - en na haar overlijden worden de voorn. kinderen
ook haar erfgenamen.
Zij zullen wel gehouden zijn, aan haar broeder, Jan Antoni Cleynens - ƒ 250,te legateren.
Bij eerder overlijden van deze - te legateren aan den Armen van Asten:
- ƒ 150,-.
R 163

fol. 19

03-11-1747

1/2

Taxatie van de onroerende goederen van Jacobus van der Loo - overleden
22-9-1747.
Luycas van der Loo is broeder en mede-erfgenaam van de overledene.

W

aarde:
- 1/5 deel in huis, hof en aangelag
1.
2.
3.
4.
20e penning is ƒ 2-16-0.

- in het Dorp
Heylke Peter Baltus
weduwe Peter Voermans
kn Jacob Mattijssen
de straat

1 l.

ƒ 56,-

R 163
fol. 20vo
03-11-1747 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Henricus van der Loo - overleden
30-9-1747.
Luycas van der Loo is broeder en mede-erfgenaam van de overledene.
aarde:
- 1/4e deel in huis, hof en aangelag - in het Dorp
1. Heylke Peter Baltus
2. weduwe Peter Voermans
3. kn Jacob Mattijssen
4. de straat
20e penning is ƒ 3-10-0.
R 163

fol. 22vo

1 l.

W
ƒ 70,-

03-11-1747

Taxatie van de onroerende goederen van Maria Joosten - overleden 5-10-1747.
Willem Joosten is broeder en mede-erfgenaam van de overledene.
1/5e deel in:
Waarde:
- huis, schuur, hof en aangelag
2╜ l.
ƒ 50,1-3. Hendrik Jacob Martens
2. de straat
- land
de Bakelse-acker
1 l.
ƒ
3,1. de Aa
2. kn Aart Wilbers
3. IJsbout Martens
- land
14 l.
ƒ
15,1. Peter Jacobs
2. IJsbout Martens e.a.

- heiveld
1,-

de Helle

1. Philip Jansen
2. Antony Heykoop - te Vlierden
het Weyvelt
5 l.
1. den Armen van Asten
2. Antoni Jacob Martens
de groote Hel
6 l.

- heiveld
2,-

1. Antoni Heycoop
2-3-4. de gemeente
het Linder
5 cops.
1. Michiel van de Cruys
2. Goort Buckums

- groes

ƒ

4 l.

ƒ

6,ƒ

ƒ

5,-

ƒ 82-00-00
Belast met: ƒ 3-15-14/jr., uit het geheel, aan den Armen van Asten
1/5e deel is
ƒ 16-09-14
ƒ 65-10-12
20e penning is ƒ 3-5-9.
R 163

fol. 24

04-11-1747

Taxatie van de onroerende goederen van Peternel Philips Dirks - overleden
3-10-1747.
Jan Dirks van Hugten is man en erfgenaam van de overledene.
de helft in:
Waarde:
- huis, hof en aangelag
8 l.
1. Goort Antonis van Bussel
ƒ
150,2. Andries van Hugten
3. de straat
- land
de Haveracker
2 l.
25,1. Goort Antonis van Bussel
2. Andries van Hugten
- groes
het Beemtje
2╜ l.
ƒ
35,1. Andries van Hugten
2. Leendert Jacobs van Hugten
- groes
het Ven
1╜ l.
20,1. Goort Antonis van Bussel
2. Andries van Hugten
- groes
het agterste Ven
3 l.
25,1. Andries van Hugten
2. Goort Antonis van Bussel
- groes
het Weyvelt
4 l.
ƒ
10,1. Goort Antonis van Bussel
2. Mattijs Dirks
265-00-00
De goederen zijn voor het geheel belast met:
- 1 vat + 1╜ kop rogge/jr., Peelse maat,
aan den Armen van Helmont - in kap. ƒ 30-13-14
- 3 vat + 2╜ kop rogge/jr.,

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

205-16-02

Peelse maat, aan Gistel in kap. ƒ 80-18-16
- ƒ 300,- α 4% aan weduwe
Schenaarts, te Aarle in kap. ƒ 300-00-00
ƒ 411-12-04
De helft is ƒ

59-03-12
20e penning is ƒ 2-19-4.

ƒ

R 163

fol. 26vo

06-11-1747

Taxatie van de onroerende goederen van Francis Jan Keyzers - overleden
26-9-1747.
Souvia Hoefnagels is weduwe en erfgenaam van de overledene.
╝e deel in:
Waarde.
- huis, hof en aangelag
1 l.
1-2. Jan Verreyt
- land
de Wittert
4 l.
1. Peter Jan Smits (sic !)
2. Hendrik Frans Hoefnagels
- land
de Venacker
3 l.
1-2. Jan Verreyt
- land
Hurkmansacker
2 l.
15,1. Goort Canters
2. Jan Peter Smits (sic !)
- land
het Nieuw Erf
2,1. Jan Peter Smits
2. een weg
- groes
het Meerke
2 l.
1-2. Michiel van de Cruys
- groes
de Ippe
2 l.
12,1. Martinus Jan Paulus
2. de Aa
- groes
het Busselvelt
3 l.
5,1. Jan Goort Loomans
2. weduwe Jan van den Broek
- groes
het Weyvelt
6 l.
1. weduwe Hendrik Kievits
2. Marten van de Loverbosch

ƒ 40,ƒ 20,ƒ 15,ƒ

ƒ

ƒ

8,ƒ

ƒ

ƒ 25,ƒ

142-00-00
Het geheel is belast met:
ƒ 1-0-5/jr. aan den Armen van Asten

15-04

in kap. ƒ 25-08-00
ƒ 0-1-5/jr. a. d. Kempenaar - in kap. ƒ 1-13-00
ƒ 27-01-00
╝e deel is

ƒ

ƒ

135-04-12
20e penning is ƒ 6-15-4.
R 163

fol. 29vo

11-11-1747

Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Claas Philipsen - overleden te
Deurne - 2-10-1747.
aarde
- groes

20e penning is ƒ 0-4-0.

6-

het Wolset
2 l. 25 r.
1. de gemeente
2. Hendrik Hikspoor
3. de Aa
4. de gemeente

ƒ 4,-

W

R 119

fol. 180

17-11-1747

Johanna Maria Loomans is sedert enige tijd voor eigen rekening "getrafikeert en
koopmanschap" bedrijvende in: kaas, genever, rijst, gepelde gerst, boter, spek,
vlees, hammen, taback, brandewijn, beesten, paarden, haver etc.
Zij kan deze handel niet meer alleen bedrijven - en geeft machtiging aan haar
vader, Willem Jan Loomans, om uit haar naam en namens haar, deel te nemen in
dit koopmanschap.
Hij zal gehouden zijn om goede rekening, bewijs en reliqua te doen aan haar,
comparante.
R 163

fol. 30vo

17-11-1747

Taxatie van de onroerende goederen van Catarina Hendrik Vrients - overleden 17-10-1747.
Maria Hendrik Vrients is mede-erfgenaam.
Waarde
- 1/3e deel in een huiske en hof - in het Dorp
1╜ cops.
ƒ 20,1-3. Jacobus Losecaat
2. Antoni Voerman
4. de straat
20e penning is ƒ 1-0-0.
R 15

fol. 254

20-11-1747

1/2

Agata - weduwe Hendrik van Bree, te Deurne, aanlegster - contra - Adriaan Lintermans, gedaagde.
Opmerking: Op fol. 258 wordt zij als - weduwe van den Broek - geschreven.
R 33 - 52
04-12-1747 2/2
Weduwe Hendrik van Bree, te Deurne, aanlegster.
- aanlegster
Adriaan Lintermans, gedaagde.
2. Gedaagde heeft, in 1746, voor - ƒ 33,- een runderos gekocht van aanlegster en drie stuiver als "beugelgelt".
Tot nu toe heeft betaling ontbroken.
R 23

fol. 177

20-11-1747

Jan Jansen Verberne, aanlegger - contra - Andries van Hugten, gedaagde.
Gedaagde is aan aanlegger schuldig - ƒ 10-10-0 wegens gedane "dienst- off
legervragte" in zijn plaats.
R 119

fol. 181

20-11-1747

Jan Tijssen van Dijk en Peter Joosten van Bussel worden aangesteld als voogden
over - Catarina, Maria, Jan, Willem en Bonaventura, onm. kinderen van wijlen
Jan Jansen van Dijk - en Jenneke Jan Dolle.
Zij zullen "het intrest" van de kinderen naar behoren waarnemen.
Marge: 2-6-1768 - Copie aan Annemie Gores - weduwe Bonaventura van Dijk, te
Mierlo.
R 119

fol. 181vo

20-11-1747

1/4

Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats worden aangesteld als voogden
over:
- Willem, onm. kind van Antoni Marcelis Coolen (1e huw.) - en Elisabet Willem

Smits - en
- Pieter, onm. kind van Antoni Marcelis Coolen (2e huw.) - en Jenneke Hendrik
Slaats.
Zij zullen "het intrest" van de kinderen naar behoren waarnemen.
R 146

20-11-1747 2/4
Momboirstelling.
Tomas Marcelis Coolen en Tielen Hendrik Slaats - worden aangestels als voogden
over:
- Willem, onm. kind van wijlen Antoni Marcelis Coolen - in eerste huwelijk verwekt bij Elisabet Willem Smits.
En mede tot voogden over:
- Pieter, onm. kind van voorn. Antoni - in tweede huwelijk verwekt bij Jenneke
Hendrik Slaats, overleden en gewoond hebbende, alhier.
Zij beloven "goet te regeeren en te administreeren" enz. enz.
R 142
30-11-1747 3/4
Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats - als momboiren over Willem en
Peter, onm. kinderen van wijlen Antoni Marcelis Coolen - verkopen "alle gereede haaffelijke en erffhaafelijke goederen" t.b.v. de kinderen - o.a.:
- een paard
ƒ 17,- een koe
ƒ 28,- twee karren
ƒ 14,Opbrengst: ƒ 176,-.
R 146
30-11-1747
4/4
Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats - als momboiren over
Pieter, onm. kinderen van wijlen Antoni Marcelis Coolen - verkopen
man, alle de gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen" van
deren - o.a.:
- "den meyt klot in den Peel, agter den Wittenberg - koper: Philip

Willem en
"voor alle
de onm. kinTomas Polle,
te

Vlierden.
- "den turff op den Hontspeel, zijnde 18 schranken" - koper: Jan Jansen van de
Leens
el.
Netto opbrengst: ƒ 165-07-8.
R 119

fol. 182

22-11-1747

1/3

Frans Verhees en Tiele Peter Coolen worden aangesteld als voogden over: Lambert, Maria, Elisabet en Cristina, onm. kinderen van Lambert Verheyde - en
Maria Coolen.
Zij zullen "het intrest" van de kinderen naar behoren waarnemen.
R 142
13-12-1747 2/3
Tiele Peter Coolen en Frans Verhees, als momboiren over Lambert, Maria en
Elisabet, onm. kinderen van wijlen Lambert Verheyden, verkopen een partij "ijke
en andere boomen" staande te Ostappen.
15 kopen
28 bomen
opbrengst: ƒ 71,-.
R 137
fol. 213vo
22-12-1747 3/3
Francis Verhees en Tiele Peter Coolen, als momboiren over de onm. kinderen van
wijlen Lambert Verheyden, zullen, t.b.v. deze kinderen, verhuren:
- huis, schuur, stallen, hof, aangelag land en groes - te Ostappen
70 l.
Belast met: ƒ 4-10-10/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 2-00-00/jr. aan den Armen an Asten.
Verponding: ƒ 23-9-0/jr.
Bede
- ƒ 7-1-6/jr.
Verhuring is niet doorgegaan.
R 119
fol. 182vo
25-11-1747
Staat en inventaris van Jan Jansen Walraven - g.g.m. Francyn Verhindert t.b.v. Jan en Hendrik, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Elisabet Hoefnagels.
Onroerende goederen

- huis, hof en aangelag - in de Steegen
4 l.
1. kn Jan van den Dijk
2. Hendrik Coopmans
- land
den Hekelaarskamp
1 l.
1. Peter Driessen
2. weduwe Hendrik van Ruth
- land
de Kamp naast het huys
1 l.
- land
de Kamp
1 l.
1. Hendrik Janse Verberne
2. de straat
- land
de Pas
7 cops.
1. Aart Driessen
2. Peter Franse Cornelis
den Toornacker
1╜ l.
1. Peter Franse Cornelis
2. de straat
- land
de Beckers
5 cops.
1. Antoni Voermans
2. Jan Paulus
- land
het Meulepaatje
1 l.
1. Hendrik van den Eerenbeemt
2. den Armen van Asten
- land
den Berg
1 l.
1. Aart Driessen
2. de straat
het Hoyvelt
4 l.
1. Jan van Hooff
het Weyvelt
1. Hendrik Koopmans
2. Goort Buckums
- een beemtje
1 l.
1. Jan van Hooff
-

Roerende goederen
een kist, twee stoelen, een tafel,
een bed met deken,
diverse ketels,
vuurgerei,
een hoge kar en een slagkar, ploeg en eg.

R 142

30-11-1747

Frans Lambers, als naaste vriend van wijlen Jan Joost Kuypers - en zijn vrouw,
zal verkopen "de meubelen" - dit tot betaling van de schulden etc.
o.a.:
- enige "weef"gereedschappen,
- een paar stoelen,
- enige kledingstukken,
- hooi, stro - voor ƒ 16,Totale opbrengst: ƒ 57,-.
R 96
fol. 79vo
02-12-1747
Souvia Hendrik Hoefnagels - weduwe Frans Jan Keyzers verkoopt aan Jan Keysers,
te Lommel de onbedeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - te Ommel
geheel 1 l.
1-2. Jan Verrijt
- land
de Wittert
geheel 4 l.
1. Peter Jan Smits
2. Hendrik Frans Hoefnagels e.a.
- land
de Venacker
geheel 3 l.
1-2. Jan Verreyt
- land
Hurkmansacker
geheel 2 l.
1. Goort Canters
2. Jan Peter Smits
- land
het Nieuw Erff
geheel 1 l.
1. Jan Peter Smits
2. den drijffweg

- groes

het Meerke
geheel 2 l.
1-2. Michiel van de Cruys
de Ippe
geheel 2 l.
1. Martinus Jan Paulus
2. Jan Peter Smits

- groes

- groes

het Busservelt
geheel 3 l.
1. Jan Goort Loomans
2. weduwe Jan van den Broek c.s.
- groes
het Weyvelt
geheel 6 l.
1. weduwe Hendrik Kiviets
2. Marten van de Loverbosch
Belast met: de helft van ƒ 1-0-5/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0-1-5/jr. aan het Gemene Land.
Verkoopster aangekomen bij versterf van haar man die deze goederen met de koper
zijn aangekomen bij overlijden van hun ouders en onverdeeld zijn gebleven.
Koopsom: ƒ 200,- α
4%.
Marge: 17-1-1756 - Tomas Marcelis Coolen - g.m. Souvia Hendrik Hoefnagels is
voldaan.
R 96

fol. 81

02-12-1747

Josyn Teunis Verhindert, te Someren, verkoopt aan Wilhelmus Loomans - g.m. Jenneke Teunis Verhindert, haar zuster, haar 1/3e onverdeelde deel in:
- huis, stalling, hof en aangelag - te Heusden
geheel 1╜ l.
1. Bruysten Peters
2. de gemeente
- land
het Sester
geheel 3 l.
1. Bruysten Peters
2. Goort van Bussel
den Venacker
geheel 2 l.
1. Leendert Jacobs van Hugten
2. Andries van Hugten
den Busacker
geheel 2 l.
1. Leendert Jacobs van Hugten
2. Mattijs Dirks
den Heyacker
geheel 2 l.
1. Bruysten Peters
2. de gemeente
Willemsacker
geheel 1 l.
1. Jelis van Helmont

2. Mattijs Reynders
het Wortelvelt
geheel ╜ l.
1. Bruysten Peters
2. Jelis van Helmont
het Hoyvelt
geheel 3 l.
1. Bruysten Peters
2. Jelis van Helmont
het agterste Hoyvelt geheel 3 l.
1-2. Jelis van Helmont
den Reybeemt
geheel 1╜ l.
1. Bruysten Peters
2. Jan Aarts

- groes

- groes

het Broekvelt
geheel 2
1. Bruysten Peters
2. de gemeente
- groes
den Brant
geheel ╜
1. Bruysten Peters of Jenneke weduwe Jan Slaats
2. de gemeente
Heyvelt
geheel ╜
1. het Huis van Asten
2. Bruysten Peters
Verkoopster aangekomen bij versterf van haar moeder.
Koopsom:
R 163

fol. 32

l.
l.

l.

ƒ 225,-.

04-12-1747

Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet Antoni Coolen - overleden
25-10-1747.
De taxatie is gedaan op aangeven van Tomas Coolen als mede-momboir over
en Pieter - erfgenamen van de overledene.
1/8 deel in:
Waarde
- huis, hof en aangelag
1 l.
ƒ 12,1. Mattijs van Bussel
2. Jan Souve
- land
de lange Logten
1╜ l.
1. kn Jan Jansen van Dijk
2. Goort Buckums
- land
Kantersacker
2╜ l.
1-2. Antoni Franse Voermans
- groes
6 l.
1. Bernard Brunas
2. kn Jan Jansen van Dijk
35,75
Het voorstaande is belast met:
- ƒ 1-4-0/jr. aan de Kempenaar
in kap. ƒ 30,31,25
- land
ƒ

2,-

ƒ 33,25
20e penning is ƒ 1-13-4.

1/8 deel is

de grooten Hengst
2 l.
1. Hendrik Berkers
2. de weg

ƒ

3,75

Willem

ƒ

3,-

ƒ

5,-

ƒ 15,ƒ

ƒ

R 119

fol. 184vo

09-12-1747

Jan van de Loverbosch, soldaat onder het Regiment van Generaal Majoor van Kinschot, is wegens zijn ziekte "van de dagelijkse koors" niet in staat om zich te
begeven naar zijn legerplaats in Tolen, Zeeland.
Hendrik Halbersmit, chirurgijn, bevestigd e.e.a.
R 142

14-12-1747

Hendrik Willems van den Eerenbeemt, in de Steegen, verkoopt zijn "meubilen,
huysraat, bouwgereetschap, beesten, hoy en stroo":
o.a.:
- twee koeien
ƒ 56,- drie kalveren
ƒ 17,- hooi - stro
ƒ 65,Opbrengst: ƒ 186,.
R 163

fol. 34

14-12-1747

Taxatie van de onroerende goederen van Jan Verheyden - overleden 3-11-1747.
De opgave is verstrekt door Frans Verhees, mede-momboir over de erfgenamen
van de overledene.
1/5e deel in:
Waarde
- land
de Heuff
5 l
ƒ 5,1. de Aa
2. Laurens Roymans
- huis, hof en aangelag
14 l.
ƒ 50,1. de gemeente
2. Aart Slegers
- land
de Hofstad 3╜ l.
ƒ 2,1. kn Lambert Verheyden
2. Aart Slegers
- land
den Eerenbeemt
3 l.
ƒ 2,1. de gemeente
2. Aart Slegers
- groes
den Bongert 1╜ l.
ƒ 1,1. Jan Goort Loomans
2. Aart Slegers
- groes
de Hoyvelden
8 l.
ƒ 6,1. Aart Slegers
2. den beemden
- groes
het voorste Velt
3 l.
ƒ 1,1. Aart Slegers
2. Aart Jan Aarts
- groes
de Fruyt
1╜ l.
nihil
1. de beemden
2. de gemeente
- groes
de Spleeten 1╜ l.
ƒ 1,1. Jan Goort Loomans
2. Francis van de Weyer
ƒ 68-00-00
De voors. goederen zijn belast met:
- ƒ 4-10-0/jr., voor het geheel, aan de
Kempenaar - in kap.
ƒ 113-05-10
- ƒ 2-00-0/jr., voor het geheel,
aan den Armen van Asten - in kap. ƒ 50-00-00
ƒ 163-05-10
1/5e deel hiervan is
ƒ 32-13-02

ƒ 35-06-14

Nog 1/5e deel in:
- huis en hof - in het Dorp

2 cops.
ƒ 15,1. de straat
2. Heylke Baltus
- land
den Berg
2 l.
1. kn Jan van Dijk
2. Jan Goort Loomans
- land
de Langenacker
1. erfgenamen Jan Paulus
2. Joost Loomans
- land
den Dryhoek 2 l.
ƒ
1-2. Peter Hoefnagels
- land
den Hoekacker
5 cops.
1. Jan Ture Loomans
2. Martinus Jan Paulus
- land
de oude Hofstad
3 cops.
1. weduwe Jan Peter Smits
2. kn Jan van Dijk
- land
het Lindersackertje 2 cops.
ƒ
1. Goort Kuypers
2. Peter Jan Hoefnagels
- land
de Pastoryacker
1 l.
1. Jan Verberne
2. weduwe Andries Verreyt
- groes
het Weyvelt 3 l.
ƒ
1. Jan Verhoysen
2. weduwe Jan Verberne
het Busservelt
2 l.
1. weduwe Jan Verberne
2. Antoni Loomans
- een akkertje
2 cops.
1. Goort Kuypers
2. kn Jan van Dijk
Deze laatste goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 2-5-0/jr. aan den Armen van Asten in kap. ƒ 56-00-00
1/5e deel is
ƒ 11-05-00
ƒ
32-15-00

ƒ

2,-

ƒ

6,-

ƒ

1,-

ƒ

2,-

ƒ

2,-

ƒ

6,-

ƒ

1,-

ƒ

1,-

2,-

1,-

6,-

ƒ 68-01-14

Nog 1/5e deel in:
- het aangelag van weduwe Jan Hendrix
2 l.
1. kn Lambert Verheyden
2. de gemeente
- groes
2 l.
1. Andries Peters
2. Laurens Roymans
- groes
het voorste Weyvelt 7 l.
1. Cotshausen
2. de gemeente
- wei/land
7 l.
1. de gemeente
2. Willem Roymans
- groes
Jansveltje 2 l.
1. de erfgenamen
2. de gemeente
het agterste Weyvelt

nihil

nihil
nihil
nihil
ƒ

2,-

1. Willem van Bree
2. de erfgenamen
Peer Polleveltje
1. de erfgenamen
2. de gemeente

- groes

3 l.

3-00-00

nihil
ƒ

ƒ 71-01-14
20e penning in ƒ 3-11-02.
R 163

fol. 41

14-12-1747

Taxatie van de onroerende goederen van Cristina Verheyden - overleden
25-11-1747.
De opgave is gedaan door Frans Verhees, mede-momboir over de erfgenamen van
de overledene.
Opmerking: Cristina is een zuster van Jan Verheyden - zie R 163 - fol. 34 14-12-1734.
Het te taxeren deel is nu ╝e.
De totaal som wordt - ƒ 90-12-5╜.
20e penning is - ƒ 4-10-12.
R 119

fol. 185

15-12-1747

Dirske Jan Claasen - g.g.m. Mattijs Haasen verklaart dat tijdens haar huwelijk
met haar voorn. man is overeengekomen dat zij uit de boedel, bij zijn overlijden, zou ontvangen:
- 25 vat rogge,
- een tierentaye schort en jak - boven en behalve hetgene aan haar lijf is behorende,
- de kist met het verdere door haar ingebracht bij het trouwen.
Verder zal zij alles nalaten aan de kinderen van haar overleden man.
R 163

fol. 45vo

15-12-1747

Taxatie van de onroerende goederen van Antoni Wilbert Coolen - overleden
5-11-1747.
Maria Wilbert Coolen - weduwe Hendrik de Zeger is mede-erfgenaam van de
overledene.
╝e deel van
- huis, schuur, schop, hof en aangelag
2 l.
80,1. Hendrik Halbersmit
2. Marten van de Loverbosch
- land
de Kamp
3 l.
40,1. Jan Goort Loomans
2. Jan Peters
- land
de Hoeff
5 l.
20,1. Goort Canters
2. de gemeente
- land
den Espenacker
1╜ l.
10,1. Jan Verreyt
2. Marten van de Loverbosch
- land
de Kolk
1 l.
5,1. Marten van de Loverbosch
2. Hendrik Hoefnagels
- land
het Hoekackerke
2 cops.
1,-

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

- land
1,- land
3,- land
1,- land
2,- groes
5,- groes
10,- groes
20,- groes
4,- groes
4,- groes
20,- een heiveld

1. Jan van de Loverbosch
2. de weg
het Ven

1 l.

ƒ

1. Laurens Roymans
2. Jan Goort Loomans
den Berg

2 l.

ƒ

1. Laurens Roymans
2. de weg
de Galdere
2 l.

ƒ

1. Marcelis Peter Coolen
2. weduwe Willem Roefs
de Camp

2 copse

ƒ

1. Mattijs Muyen
2. Marcelis Peter Coolen
het Goor

1╜ l.

ƒ

1. Peter Jan Wilbers
2. Aart Driessen
de Ossekamp
2╜ l.

ƒ

1. Marcelis Peter Coolen
2. Jan Keyzers
de Mortel

3 l.

ƒ

1. weduwe Jan van den Broek
2. Michiel van de Cruys
de Vloet

1╜ l.

ƒ

1. weduwe Teunis Bogerts
2. weduwe Jan Canters
den Dries in de Kamp 1 l.

ƒ

1. Marcelis Peter Coolen
2. Mattijs Muyen
het Weyvelt
5 l.

ƒ

1. Peter van de Vorst
2. Jan Jacobs Verberne
3 l.

ƒ

1,-

ƒ 227-00-00
De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 4-12-08/jr. aan den Armen van Asten.
in kap.
ƒ 115-12-08
- ƒ 0-03-12/jr. aan de Kerk van Asten
in kap.
ƒ
4-13-12
- ƒ 1-05-00/jr. aan de Kempenaar
in kap.
ƒ 26-05-00
- 6 vat + 3 kop rogge, peelse maat,
aan Michiel van de Cruys
in kap.
ƒ 150-13-07
- ƒ 100,- α 4% aan Bernardus van Dijk
ƒ 100-00-00
- ƒ 450,- α 5% aan Jan Franse van de
Loverbosch
ƒ 450-00-00
ƒ 857-04-11
╝e deel is
ƒ
211-16-03

ƒ 15-03-13
Nog te Deurne - 1/8e deel in
de Vloeyacker
Vermeld op fol. 49vo.
R 23
Jan Slaats, te
Gedaagde heeft
Hij wil e.e.a.
Gedaagde wordt

fol. 178

15 l. 23 r.

ƒ

75-00-00

18-12-1747

Lierop, aanlegger - contra - Martinus Jan Paulus, gedaagde.
van aanlegger - ƒ 9-10-0 geleend, ca. 23 jaar geleden.
onder eede bevestigen.
opgelegd te betalen.

R 142

20-12-1747

Gerrit Jacobs van Hugten, aan Vooreldonk, verkoopt zijn "meubilen, huysraat,
bouwgereetschap, beeste hoy en stroo".
o.a.:
- een os
ƒ 47,- een oske
ƒ 15,- twee kalveren
ƒ 4,Opbrengst: ƒ 87,-.
R 142

20-12-1747

1/2

Antoni en Dirk Haasen, als naaste "bloetvrienden" en momboiren over: Jan,
Hendrik, Pieter, Jenneke, Hendrien en Maria, onm. kinderen van wijlen Mattijs
Haasen - en Maria Symons verkopen t.b.v. de kinderen de nagelaten "gereede
haaffelijke en erffhaaffelijke goederen".
o.a.:
- vier koeien
ƒ 95,- 17 schapen
ƒ 35,- twee kalveren
ƒ 18,- turf
ƒ 27,Opbrengst: ƒ 242,.
Op 9-7-1748 verkopen dezelfde "den oogst te velde"
o.a.:
- op de Weyteacker,
- op den Hoogenacker,
- neven de Koeystraat.
.

Opbrengst: ƒ 108,-

R 119
fol. 185vo
21-12-1747 2/2
Antoni Haasen, schepen - en Dirk Haasen, worden aangesteld als voogden over
Jan, Hendrik, Pieter, Jenneke, Hendrien en Maria, onm. kinderen van wijlen Mattijs Haasen - en Maria Symons.
R 119

fol. 186

21-12-1747

1/2

Antoni Haasen, schepen - Dirk Haasen, worden aangesteld als voogden over
Hendrina, Maria, Tomas en Pieter, onm. kinderen van wijlen Jan Haasen - en
Maria Janse Verasdonk.
R 142
27-12-1747 2/2
- Antoni Haasen, schepen - en Dirk Haasen, momboiren over Hendrina, Maria,
Tomas en Pieter, onm. kinderen van Jan Haasen - en Maria Jansen Verasdonk,
beiden overleden.
- Jan Doensen - g.m. Catalijn Jan Haasen - en
- Antoni Jan Haasen
Allen kinderen van voorn. Jan en Marie.
Zij verkopen alle "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen" van wijlen hun ouders.
o.a.:
- enig timmergereedschap,
- het paard
ƒ 32,- vier koeien
ƒ 98,- de waspers en toebehoren
ƒ 20,- een vet varken
ƒ 17,- twee karren
ƒ 36,- vier kalveren
ƒ 38,- turf
ƒ 20,- hooi - stro
ƒ 100,-

- 24 stokken bijen
- de "toemet"

ƒ

ƒ 25,17,- Opbrengst: ƒ 485,-.

Op 9-7-1748 verkopen dezelfde "den oogst ten velde" o.a.:
- op het Kampke,
- op het H. Geestackerke,
- op den Dunge,
- op de Nieuw Venacker,
- op het Heylke Kampke,
- op het Haseldonkskampke,
- op de Nieuwe Kampacker,
- op de Fobberacker
.
R 163

fol. 51

Opbrengst: ƒ 132,-

27-12-1747

Taxatie van de onroerende goederen van Anna van Horick - overleden 23-11-1747.
Francis Willems Verberne is mede-erfgenaam van de overledene.
aarde
- de helft van
20,-

de Horst

W
ƒ

2 l.

1-3. Jelis van Hugten
2. Steven Antonis
4. het straatje
Te Lierop heeft hij achtergelaten:
- een hooiveld
het Nieuwvelt - in 't Cromvelt
1╜ l.
50,70,De 20e penning is ƒ 3-10-0.

ƒ

R 142

28-12-1747

Francis Plenders, in de Wolfsberg, verkoopt zijn "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen".
o.a.:
- een os
ƒ 37,- een koe
ƒ 19,- twee kalveren
ƒ 24,Opbrengst: ƒ 128,R 119

fol. 186vo

30-12-1747

Michiel van de Cruys, president - en Jan Verhoysen verhuren aan Leendert
Lambert Tijssen:
- huis, schuur, schop en aangelag met verscheidene percelen land en groes te Ommel.
Zoals verhuurd is geweest aan Antoni Wilbert Coolen.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huurprijs: ƒ 58,-/jr. en een "nieuwjaar" aan de vrouwen van de verhuurders.
Onderhoud: rekening huurder.
De huurder levert 3 vijmen dakstro voor onderhoud.
De lands- en dorpslasten zijn voor rekening huurder.
Borg: Joost Antonis.

ƒ

R 96

fol. 82vo

03-01-1748

Hendrik van den Warenberg, te Buul, verkoopt aan Aart Janse Smits de
onverdeelde helft in:
- huis, schuur, schop met hof, aangelag en den akker - den Berg in de Wolfsberg
geheel 7 l.
1. het Huis van Asten
2. de straat
de Joost Kooleacker 2 l.
1. Jan Timmermans
2. Andries Peters
- land
het Berglinder
5 cops.
1. kn Teunis Peters
2. Hendrik Goort Hoefnagels
- groes
het Berglinder
3 l.
1. Michiel van de Cruys
2. erven Jan van Helmont
Aart Oomsveltje
5 cops.
1. Nol Meulendijk
2. Adriaan Lintermans
- groes/hei
den Meulenschouw
5 l.
1. de gemeente
2. Frans Lambers e.a.
de groote Weert
1 l.
1. Andries Peters
2. de Aa
de kleyne Weert
1. de kleyne Aa
2. Hendrik Berkers
Belast met: ╝e deel van 6 vat rogge/jr. aan het Gemene Land.
- ╝e deel van ƒ 4-10-0/jr. aan het Gemene Land.
- ╝e deel van ƒ 1-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ╝e deel van ƒ 150,- α 4% aan Huybert Smulders.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 29-12-1746.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 96

fol. 84

08-01-1748

Jan Teunis Verhindert verkoopt aan Wilhelmus Loomans, zijn zwager, 1/3e deel
onverdeeld in:
- huis, stallinge, hof en aangelag - te Heusden
1╜ l.
1. Bruysten Peters
2. de gemeente
- land
het Sester
3 l.
1. Bruysten Peters
2. Goort van Bussel
de Venacker
2 l.
1. Leendert Jacobs van Hugten
2. Andries van Hugten
den Busacker
2 l.
1. Leendert Jacobs van Hugten
2. Mattijs Dirks
de Heyacker
2 l.
1. Bruysten Peters
2. de gemeente
Willemsacker
1 l.
1. Jelis van Helmont

2. Mattijs Reynders
het Wortelvelt
╜ l.
1. Bruysten Peters
2. Jan van Helmont
het Hoyvelt
3 l.
1. Bruysten Peters
2. Jelis van Helmont
het agterste Hoyvelt 3 l.
1-2. Jan van Helmont
- groes
den Reybeemt
1╜ l.
1. Bruysten Peters
2. Jan Aarts
- groes
het Broekvelt
2 l.
1. Bruysten Peters
2. de gemeente
- groes
den Brant
1╜ l.
1. Bruysten Peters - of Jenneke weduwe
Jan Slaats
2. de gemeente
Heyvelt
╜ l.
1. het Huis van Asten
2. Bruysten Peters
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn moeder.
Koopsom: ƒ 225,-.
-

R 96

fol. 85vo

08-01-1748

- Pieter Wilbert Coolen,
- Lambert Mattijsse,
- Jan Andriessen - en
- Heylke - weduwe Antoni Dirks.
Erven van Antoni Wilbert Coolen - hen is aangekomen 3/4e deel in 1/4e deel en Pieter Wilbert Coolen nog voor de helft eigenaar van de onderstaande goederen.
Zij verkopen aan Maria Wilbert Coolen - weduwe Hendrik de Zeeger:
de helft en 3/4e deel van 1/4e deel in:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag
2 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. Marten van de Loverbosch
- land
de Kamp
3 l.
1. Jan Goort Loomans
2. Jan Peters
- land
de Hoeff
5 l.
1. Goort Canters
2. de gemeente
- land
de Espeacker
1╜ l.
1. Jan Verreyt
2. Marten van de Loverbosch
- land
de Kolk
1 l.
1. Marten van de Loverbosch
- land
het Hoekackerke
2 cops.
1. de weg
- land
het Ven
1 l.
1. Jan Goort Loomans
- land
den Berg
2 l.
1. de weg
- land
de Galdere
2 l.

- land
- groes
- groes
- groes
- groes
- groes

1. Marcelis Peter Coolen
de Camp
2 l.
1. Mattijs Muyen
het Goor
1╜ l.
1. Aart Driessen
den Ossekamp
2╜ l.
1. Jan Keyzers
de Mortel
3 l.
1. weduwe Jan van den Broek
de Vloet
╜ l.
1. weduwe Jan Canters
den Dries in de Kamp 1 l.
het Wey- en Heyvelt 8 l.
1. Peter van de Vorst
2. Jan Jacobs Verberne
de eerste verkoper aangekomen t.w.:
bij overlijden van zijn ouders - en
bij repudiatie van zijn zuster - en
is de verkopers aangekomen bij overlijden van Antoni Wilbert Coo-

De helft is
- 1/4e deel
- 1/4e deel
- 3/4e deel
len.
Belast met: ƒ 4-12-08/jr. aan den Armen van Asten
- ƒ 0-03-12/jr. aan de Kerk van Asten
13-12
- ƒ 1-05-00/jr. aan het Gemene Land
- 6 vat + 3 cop rogge/jr., peelse maat, aan
Michiel van de Cruys
13-07
- ƒ 100,- α 4% aan Bernardus van Dijk
00-00
- ƒ 450,- α 5% aan de erven Jan Franse van de
Loverbosch
00-00
16-03
Dus voor de kopers de helft en 3/4e van 1/4e = ƒ 575-15-04.
Waaronder begrepen is 1/4e en 3/4e in:
- land
den Vloeyacker - te Deurne
die de verkopers ook zullen overdragen.
renten en lasten.
R 96

fol. 88

08-01-1748

ƒ 115-12-08
ƒ

ƒ

4-

26-05-00
ƒ 150ƒ 100ƒ 450ƒ 847-

15╜ l.
Koopsom:

de

1/2

Wilbert Peters van Lieszel verkoopt aan Peter Vermeulen:
- huis, hof en aangelag - het Laarbroek
╜ l.
1. Cornelis Peters
2. Hendrik Berkers
- land
2 l.
1-3. Hendrik Berkers
- land
3 l.
1. Hendrik Berkers e.a.
2. de gemeente
- land
╜ l.
1. kn Antoni Dielis Ceelen
3. de weg
Belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan de kerk van Asten - samen met Cornelis Peters.
Verkoper aangekomen bij koop - d.d. 24-11-1736.
Koopsom: ƒ 150,-.
R 119

fol. 188

08-01-1748

2/2

Wilbert Peters van Lieszel heeft op heden al zijn goederen vaste goederen
verkocht aan Peter Vermeulen voor - ƒ 150,-, die deze is schuldig gebleven.

Overeengekomen is:
Dat voor, Θn deze - ƒ 150,- Θn al zijn roerende goederen Peter Vermeulen aan de
transportant en zijn tegenwoordige vrouw, gedurende zijn verdere leven, een behoorlijke verzorging moet geven.
Verder na hun dood voor een behoorlijke begrafenis moet zorgen en alle schulden
voldoen.
R 119

fol. 189

12-01-1748

Jan van Wijk, leydeckker, te Nunen, neemt aan - het in goede reparatie houden
van de glazen en het leidak van de kerk, koor en toren.
- Contractduur: 10 jaar - met 5 jaar te mogen scheiden.
- Betaling: ƒ 15,-/jr. van de gemeente.
- ƒ 15,-/jr. van de kerkmeesters.
Verder o.m.:
- de goten onderhouden,
- alle glazen onderhouden - incl. levering van glas en lood.
- jaarlijks te vernieuwen of verloden - twee glasramen van de kerk,
- vier glasramen van het koor.
- elke twee jaar de kerk van spinraggen te zuiveren en waar nodig de muren bezetten.
R 119

fol. 190vo

15-01-1748

1/2

Adriaan Hendriks van Creyl geeft machtiging aan Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, te verkopen:
- de helft in huis, stal, en verscheidene percelen groes en land - te Ommel
De goederen zijn hem aangekomen bij huwelijk met zijn tegenwoordig absente
vrouw.
De andere helft komt toe aan de voors. vrouw en haar kinderen.
Met de verkoop kan het schepenvonnis - d.d. 18-12-1747 - ten zijne laste worden voldaan.
R 96

fol. 95vo

18-03-1748

2/2

ook: R 137 - fol. 214vo - 122-1748
Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, verkoopt namens Adriaan van
Creyl - de goederen hem aangekomen bij het huwelijk met zijn vrouw, Jenneke
Maria Hoefnagels - zijnde de helft - de andere helft competeert aan zijn vrouw
of "deselver" kinderen. Procuratie - d.d. 15-1-1748.
De verkoop wordt gedaan om een vonnis te voldoen - d.d. 18-12-1747, Asten,
t.l.v. hem, verkoper, en t.b.v. de weduwe Hendrik van den Broek, te Helmond.
De goederen bestaan uit:
- de helft van huis, stal, hof en aangelag - te Ommel
geheel 3 l.
1. Jan Verreyt
2. Peter Jan Wilbers
3. Jan Goort Loomans
4. de gemeente
Verponding: ƒ 1-16-0/jr.
- groes/land den Uytgang
geheel 5 l.
1. Jan Verreyt
2-3-4. de hei
Verponding: ƒ 2-0-0/jr.
de Wespenacker
geheel
1
l.
5
cops.
1. Jan Goort Loomans
2. Jan Verreyt
3. Hendrik Hoefnagels
Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
- land
de Loo
1╜ l.
1. Jan Verreyt
2. weduwe Hendrik de Zeeger
3. de hei
Verponding: ƒ 0-8-8/jr.
- groes
de Wouterman
3 l.

1. Jasper Peters
2-3-4. Jan Goort Loomans
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- groes
Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
-

Verponding: ƒ 1-0-0/jr.
- weiveld

het Goor
1. Peter Jan Wilbers
2-3-4. Jan van de Loverbosch

3╜ l.

een weyvelt in de Engelsebeemden geheel 2╜ l.
1. Goort Canters
2. Peter van de Vorst
3-4. Jan van de Loverbosch
aan de
1.
2.
3.
4.

Meulendijk
3 l.
Joost van Rest
Jan Jacobs Verberne
de hey
Joost Hoebergen

Verponding: ƒ 0-7-9/jr.
Belast met: de helft van ƒ 2-5-0/jr aan het Gemene Land.
De gehele verponding: ƒ 8-16-10/jr - de helft is ƒ 4-8-5/jr.
Koper wordt: Jacobus Losecaat.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 119

fol. 191vo

16-01-1748

1/2

- Jan Aspers, bij Weert wonende - g.m. Maria Hoefnagels - die eerst gehuwd
is geweest met Huybert Frans Huyberts,
- Thomas Marcelis Coolen - g.g.m. Catarina Frans Huybers.
Zij zijn ieder - voor 1/6e deel van de helft erfgenaam (ab intestato) van
wijlen Frans Huybers - en Jenneke van Hooff.
De andere 4/6e delen en de wederhelft komt toe aan Mattijs van Bussel.
Zij transporteren hun deel aan Mattijs van Bussel voor elk - ƒ 50,-.
R 96
fol. 89
16-01-1748 2/2
- Jan Aspers - g.m. Maria Hoefnagels - weduwe Huybert Frans Huybers, te Weert,
- Tomas Marcelis Coolen - g.m. Catarina Frans Huybers.
Zij verkopen aan Mattijs van Bussel - 2/6e deel van de helft van alle vaste
goederen van wijlen Frans Huybers - g.g.m. Jenneke van Hooff - t.w. in:
- huis, brouwerij, schuur, stal, hof en aangelag, land en groes
50 l.
Zoals in bezit is van Mattijs van Bussel voor de helft en 4/6e deel van de
helft.
Belast met: 2/6e deel van de helft van - ƒ 42-04-0/jr. aan den Armen van Asten.
- 2/6e deel van de helft van - ƒ
1-10-0/jr. aan den Armen van
Asten.
- 2/6e deel van de helft van - ƒ 3-17-8/jr. aan NN.
Koopsom: ƒ 200,-.
ƒ 100,- contant en ƒ 100,- α 3%.
R 96

fol. 90vo

17-01-1748

Andries Kuypers, te Lierop, verkoopt aan Matijs Bollen:
- land
de Loverbosch
1. Bendert van Hooff

1 l.

2. de weg
3. de straat
4. kn Jan Stevens
het Broekvelt
1-4. erven Bendert van Hooff
2. kn Jan Peters
3. het Broek
bij Peter Martens
3 cops.
1. kn Marcelis Berkers
2. erven Bendert van Hooff

- groes

- groes

Hij verkoopt aan Michiel Tomas Kuypers:
- land
het Rinkvelt
1-3. kn Peter van de Vorst
2. Hendrik Jacob Martens
4. Marten IJsbouts
R 96

fol. 91vo

fol. 192

Koopsom: ƒ 55,-.
5 cops.

Koopsom: ƒ 18,-.

27-01-1748

Jacobus Losecaat verkoopt aan Jan Souve:
- land
de Logte
1-2. Mattijs van Bussel
3. de koper
4. kn Antoni Marcelis Coolen
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 30-1-1747.
R 119

2 l.

Koopsom: ƒ 20,-.

27-01-1748

Staat en inventaris van Maria Peter Jan Lambers - g.g.m. Jan van de Goor t.b.v. Geertruy, Anneke en Jenneke, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Tiele Hendrik Slaats.
o.a.:
- drie stoelen, een tafel, een kist, een halve bedkoets,
- een "tieke" bed met veren, twee kussens, een linnen bed, een goede en een
"quade" deken,
- een struifpan,
- een hoge en een slagkar, een ploeg en een eg,
- stand en melktob.
R 119

fol. 193vo

27-01-1748

- Tiele Hendrik Slaats, bruidegom - en
- Maria Peter Jan Lambers - g.g.m. Jan van de Goor, bruid - geass. met Laurens
van de Goor, te Mierlo, van vaderszijde en Bruysten Peter Lammers, van moederszijde, als ooms van de kinderen.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen de goederen in die eenieder bezit.
- Dat de te verwachten erfenis van de v≤≤r-kinderen - die door haar eerste mans
moeder, te Mierlo, in "togte" worden bezeten - alleen komen en blijven aan
deze kinderen m.n. Geertruy, Anneke en Jenneke.
- De nog te verkrijgen goederen in dit a.s. huwelijk worden, na hun beider
overlijden, gelijkelijk over de kinderen verdeeld.
- Bij v≤≤r-overlijden van ΘΘn der partners blijft de langstlevende de goederen
in "togte" bezitten.

R 146

29-01-1748

1/2

ook: R 15 - fol. 265 - 29-011748.
Andries van Hugten - weduwnaar van Josyna Kusters - en Helena en Hendrik
zijn onmondige kinderen.
Suppliant heeft tijdens dit huwelijk "geconquesteert" enige vaste goederen
die niet meer waard waren als de uitgaande lasten - zie schepenacte NN.
Wijlen zijn vrouw heeft geen goederen ten huwelijk ingebracht.
Hij bezit dus niets anders dan de voors. goederen en enige "gereede".
Suppliant wil hertrouwen met Geertruy Josephs, wonende te Vlierden, jonge dochter.
Met instemming van de naaste vrienden wil hij, zonder een inventaris te formeren, zijn beide kinderen - ieder ƒ 200,- toewijzen.
Met de bruid is hij overeengekomen dat zij trouwen in gemeenschap van goederen
"alsmede dat Hendrik van Neerven, te Vlierden, oom van de bruid, aan haar ten
huwelijk zal meegeven - ƒ 300,- tot een uytzetsel". En na overlijden van hem en
zijn vrouw nog - ƒ 300,- zal laten "genieten".
Indien suppliant v≤≤r zijn bruid komt te overlijden, zonder kind(eren) na te
laten, dan zal zij alles mogen nemen wat zij ingebracht heeft.
Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom, zonder kinderen na te laten, dan zal hij de ingebrachte - ƒ 300,- ontvangen.
V≤≤r- en nß-kinderen worden "egaal" behandeld.
Mede consenteren - Jan Dirks van Hugten, te Asten - en
- Aart van Bree, te Someren - resp. als vaderlijk en
moederlijk voogd van de twee kinderen.
Marge: "Fiat" - Hendrik van Neerven zal een behoorlijke acte op moeten maken
van zijn schenking.
R
-

119
fol. 194vo
29-01-1748 2/2
Andries Dirk van Hugten - g.g.m. Josyna Kusters - en
Geertruy Josephs, te Vlierden - geass. met haar oom, Hendrik van Neerven.
Zij willen trouwen en maken een acte antenuptiaal t.b.v. Helena en Hendrik,
zijn kinderen, dit i.p.v. een staat en inventaris.
- Bij huwelijk van de v≤≤r-kinderen ontvangen deze - ƒ 200,- (uit het moedersgoed).
- Alle goederen, van beide zijden, worden ingebracht.
- Hendrik van Neerven zal aan zijn nicht een uitzet geven van - ƒ 300,- (uitbetaald 22-2-1748) en de toezegging dat na de dood van hem en zijn vrouw nogmaals - ƒ 300,- aan zijn nicht wordt uitgekeerd.
- Bij v≤≤r-overlijden van de bruidegom, zonder kind(eren), dan zal de bruid
weer mogen nemen wat zij ingebracht heeft - alsmede de van haar oom gekregen
som.
- Bij v≤≤r-overlijden van de bruid, zonder kind(eren), zal de bruidegom krijgen
wat de bruid ingebracht heeft - inclusief de van haar oom gekomen som.
- De v≤≤r-kinderen en de kind(eren) uit dit huwelijk worden "egale" kinderen.
Marge: 2-9-1778 - Geertruy Josephs - g.g.m. Andries van Hugten verklaart dat
zij van de erfgenamen van tijd tot tijd heeft genoten en
ontvangen de som van - ƒ 1200,-.
Zij is ten volle voldaan.
R 96

fol 92

05-02-1748

Maria van de Warenberg - weduwe Hendrik Goort Hoefnagels is schuldig aan Willem
Willemse van den Eerenbeemt - ƒ 100,-. I.p.v. rente wordt verhuurd:
- groes
Peer Oomsvelt - in het Lindert 3 l.
1. de weg
2. Michiel van de Cruys
Marge: gelost - 8-6-1750.
R 119
fol. 196vo
26-02-1748
Paspoort voor: Arnoldus Bosbremer, glasemaker.
R 119

fol. 197vo

28-02-1748

Paspoort voor: Joost Jan Hoefnagels, "zich erneerende met koopmanschappen".
R 15

fol. 272ev.

04-03-1748

- Adriaan Lintermans, aanlegger - contra - Goort en Pieter Loomans, gedaagden.
- Mr. Cristiaan Paulus van Beresteyn, namens zijn kinderen, heeft, op 22-7-1745,
laten verpachten o.a.:
- de helft in een clampentiende - den Ommelsen Bosch.
Pachter: Jan Tijssen van Hooff - voor 86 vat rogge en de verponding ƒ 14-3-8.
Als borgen waren gesteld: Willem van Vlockhoven - en
- Joost Antonis.
Tot nu toe is niet betaald en worden zij in rechten aangesproken.
R 20

fol. 222

04-03-1748

1/2

Den drost, aanlegger - contra - Peter Joosten van Hugten, op het Rinkvelt,
- Antoni Vreyns,
- Antoni Jacob Bosman, aan Voordeldonk,
- Dirk Jacob Bosman, aan Voordeldonk.
27-5-1748 - Gedaagden zijn, in de nacht van 18 op 19 september 1746, t.h.v.
Peter en Leo Hanegreeff, vader en zoon, te Liessel, gekomen, verzoekende om een pijp "toeback" aan te steken. Als de deur door Peter Hanegreeff, een oud man, geopend werd hebben zij hem mishandeld en in zijn huis "insolentien" gepleegd. Alsmede hebben zij
Lindert Hanegreeff, die toegeschoten was om zijn vader te
assisteren, twee wonden toegebracht, ΘΘn in zijn aangezicht en ΘΘn in
zijn "slinckere eerm".
De gedaagden worden veroordeeld tot een boete van ieder - ƒ 75,-.
R 180
fol. 48
27-05-1748 2/2
Jacobus Losecaat, drost, aanlegger.- contra - Peter Joosten van Hugten,
- Antonis Vreyns Antonis,
- Dirk Jacob Bosmans,
gedaagden.
Gedaagden verklaren - dat zij alle drie, in de nacht van 18 op 19 sept. 1746,
te Liessel, zijn geweest t.h.v. Peter Hanegreefs, een oud man en zijn zoon met het verzoek "een pijp toeback aan te steeken".
Als de deur door voorn. Peter werd geopend hebben ze hem mishandeld en in zijn
huis "insolentien" gepleegd, alsmede Leendert, de zoon, die zijn vader te hulp
geschoten was, twee wonden toegebracht - "'d een in sijn aangesigt en 'd ander
in sijn slinker erm".
Aanlegger vraagt - om ieder der gedaagde een betaling van - ƒ 75,- op te leggen.
R 96

fol. 93

04-03-1748

- Goort, Antoni en Wilhelmus Loomans, te Asten - en
- Joost Willem Loomans, te Someren, gebroeders, verkopen aan Pieter Willem
Loomans:
- 4/5e deel in de onbedeelde helft van huis, hof en aangelag met land en
groes - in het Dorp
geheel 15 l.

Hen aangekomen bij transport van hun broeder, Johannes Willem Loomans d.d. 29-10-1744 en die het verkregen had bij deling van zijn ouders d.d. 20-12-1731.
Belast met: 4/5e deel van de helft in - ƒ 8-1-12/jr. in een meerdere rente
met meer andere - aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 25,-.
R 163

fol. 53vo

05-03-1748

Taxatie van de onroerende goederen van Jan Hanegreefs - overleden te Liessel 1-2-1748.
╝e deel in
Waarde
- groes
4 l.
ƒ
1,1. de gemeente
2. de Aa
3. Johannes van der Horst
4. Jan Hermens
- hooiland
2 l.
ƒ 2,"rijdende" met Jan Bollen e.a.
1. Andries van de Sande e.a.
2-3. de gemeente
- hooiland
╜ l.
ƒ 0,50
1. de gemeente
2. de Aa
3. Antoni Fransen
3,50
20e penning is ƒ 0-3-8.
R 142

ƒ

08-03-1748

Namens Jan Aart Smits, in de Toorenstraat, "dog vermits sijne beroerte niet in
staat sijnde - wordt door:
- Aart en Jan, zijn zoons - en
- Francis de Smit - g.g.m. Hendrina, dr. Jan Aart de Smit, allen alhier - en
- Hendrik Blommers - g.m. Alegonda Smits, te Geldrop,
verkocht, ter betaling van de schulden, "de gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen" van Jan Aart Smits - o.a.
- een kast
ƒ 14,- twee koeien
ƒ 64,- twee ossen
ƒ 30,- drie kalveren
ƒ 23,Opbrengst: ƒ 164,.
R 96

fol. 97

21-03-1748

Hendrina Clemans, gesepareerde vrouw van Antoni van Riet, verkoopt aan Willem
Willems van den Eerenbeemt:
- huis, hof en aangelag - met den akker daaraan - in het Dorp 2 l.
1. Antonis Voermans
2. Michiel van de Cruys
3. de weg
4. de straat
land
in de Wolfsberg
1╜ l.
1. kn Jan Jansen van Dijk
2. weduwe Jan Lintermans
3. kn Jan Haasen
4. de weg
- een groesveld
3 l. 1 cops.

1. Matijs van Bussel
2. erven Aart Tielen e.a.
3. de Aa
den Sneyerskamp
1. Jan Goort Loomans
2. Jan Verberne
3. Johanna Maria Loomans
4. de straat

- land

Waarvan ƒ 150,- contant en ƒ 350,- α 4%.
Borg: Adriaan Lintermans.
Marge: 20-1-1756 gelost.
R 96

fol. 99

3 cops.

Koopsom: ƒ 500,-

26-03-1748

Louis Hoefnagels is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 125,- α 4%.
Marge: 19-11-1770 gelost.
R 119

fol. 198vo

28-03-1748

1/3

Inventaris gemaakt door Jan Wilbers en Gerrit Peters - als momboiren over
Jenneke, onm. dochter van wijlen Peter Peters - en Perijn Jansen Canters van
de goederen aangetroffen in het sterfhuis van Perijn Jan Canters.
Onroerende goederen.
de helft voor het voorn. kind.
- huis, hof en aangelag
1╜ l.
1. Daandel Coolen
2. Wouter de Groot
den Straatacker
4╜ l.
1. kn Jan Peters van Bussel
2. Wouter de Groot
- land
de Becker
7 cops.
1. Mattijs van den Eynde
2. de hei
- land
den Heycamp
5 cops.
1. Wouter de Groot
- groes
het Weyvelt
3 l.
1. kn Jan Peters van Bussel
2. weduwe Jan Slaats
- groes
het Nieuwvelt
7 cops.
1. Mattijs van den Eynde
2. Jan Slaats
- groes
het Heesvelt
1 l.
1. Willem Slaats
2. Wouter de Groot
- groes
de Wey
1 l.
1. Leendert van Hugten
2. Mattijs van den Eynde
De goederen op Voordeldonk - ╝e deel voor het kind.
- huis, hof en aangelag
3 l.
1. Hendrik Jacob Martens
2. Arnoldus van Hugten
- land
aan den Dries
1. de gemeente
- groes
het Broekveltje
1. Huybert Joosten

2╜ l.
2 l.

2. het Broek
Nog 1/3e deel voor het kind met Peter Canters in:
- huis, hof en aangelag - te Ommel
20 l.
Gekomen van Jan Canters en in gebruik bij Peter Jan Wilbers.
Roerende goederen
De helft voor het kind.
- drie bedden met toebehoren,
- ketels en een emmer,
- huisraad, drie kisten en twee kasten,
- landbouwgereedschap,
- een os - 4 jaar oud,
- drie koeien,
- een os - 3 jaar oud,
- vier ossen - 2 jaar oud,
- twee kalveren,
- een varken.
R 15

fol. 284

01-04-1748

2/3

Gezien het request van Peter Jan Wilberts en Gerrit Peters - als momboiren over
Jenneke, onm. dochter van Peter Peters - en Perijn Janse Canters.
In het afgelopen jaar is Perijn overleden.
De supplianten hebben van de goederen, het onm. kind competerende, een inventaris opgemaakt - annex.
De vader is tweemaal getrouwd geweest en heeft uit het eerste huwelijk ΘΘn kind
nagelaten en uit het tweede huwelijk het onmondig kind.
Volgens de costuymen, alhier, zouden de goederen uit het eerste huwelijk maar
voor het ╝e deel aan het onm. kind toekomen.
En de goederen in het tweede huwelijk aangekomen zouden "egaal" met het kind
uit het eeerste huwelijk gedeeld moeten worden.
Peter Peters - en Perijn Janse Canters hebben echter v≤≤r het tweede huwelijk,
huwelijksvoorwaarden gemaakt - d.d. 28-10-1727 - met o.a.:
- Dat v≤≤r- en nß-kinderen gelijkelijk zullen delen - dit met inbegrip van de
door Jenneke Willems nagelaten goederen aan het kind uit het eerste huwelijk
"dog dit maaken van eene kinderen op approbatie van drost en schepenen als
oppermomboiren van de onmondige".
- Dat door deze huwelijksvoorwaarden het onm. kind erg bevoorrecht is geworden
en dat het de helft van de gehele nalatenschap van de ouders tegen, Peter
Goort Canters - g.m. Ida, dochter uit het eerste huwelijk, kan delen.
- Omdat echter het kind geen "gereede" of vaste goederen - op Heusden of Voordeldonk - zelf kan gebruiken - en indien ze gedeeld gaan worden dit zeer
schadelijk is.
Het is ook zo dat de vaste goederen uit het eerste huwelijk gekomen zijn, die
door Peter Canters, op Heusden, zelf worden bewoond en gebruikt en die ook
gaarne zelf zou blijven bezitten en in eigendom hebben.
- Supplianten is "te raden" geworden dat het kind zou worden aangedeelt:
- het 1/3e, onverdeelde, deel gekomen van haar moeder t.w.:
- een huis, land en groes - te Ommel
Zoals het in bewoning is bij Peter Jan Wilbers.
- En dat de verdere goederen op Heusden en Voordeldonk, met alle roerende
goederen inbegrepen, zoals die door Perijn Janse Kanters zijn nagelaten
aan Peter Canters - en Ida blijven, onder voorwaarde dat hij tot egalisatie
- ƒ 375,- aan het kind zal betalen en alle lasten voor zijn rekening neemt.
Naschrift: "Fiat" van het College, mits de "gelden" worden uitgezet op een redelijk intrest ten voordele van het kind en rekening, bewijs en re-

liqua gedaan wordt.
R 119

fol. 202

19-04-1748

3/3

- Peter Jan Wilbers en Gerrit Peters - als momboiren over Jenneke, dr. wijlen
Peter Peters - en Perijn Janse Canters, zijn eerste vrouw - en
- Peter Goort Canters - g.m. Ida, dr. Peter Canters - en NN, zijn eerste vrouw.
Zij verdelen de nagelaten goederen goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Jenneke
- Alle onroerende goederen gekomen van haar ouders, t.w.:
1/3e deel van huis, hof en aangelag met verscheidene percelen land en groes,
te Ommel - de goederen worden in zijn geheel bewoond door Peter Jan Wilbers.
- ƒ 375,- te voldoen door de ontvanger van het 2e lot.
2e lot: Peter Goort Canters
- Alle roerende goederen,
- huis, hof en aangelag

1╜ l.
1. Daandel Coolen
2. Wouter de Groot
de Straatacker
1. kn Jan Peters van Bussel
2. Wouter de Groot
- land
de Becker
1. Mattijs van Bussel
2. de hey
- land
de Heykamp
5 cops.
1. Wouter de Groot
2. Goort van Bussel
- groes
het Weyvelt
3 l.
1. kn Jan Peters van Bussel
2. weduwe Jan Slaats
- groes
het Nieuwvelt
1. Mattijs van den Eynde
2. Jan Slaats
- groes
het Heesvelt
1. Willem Slaats
2. Wouter de Groot
- groes
de Wey
1. Leendert van Hugten
2. Mattijs van den Eynde
- de helft van huis, hof en aangelag - aan Voordeldonk
1. Hendrik Jacob Martens
2. Arnoldus van Hugten
- land
aan den Dries
1. de gemeente
- de helft van een groesveld - het Broekveltje
de helft is
1. Huybert Joosten
2. het Broek
Uit te keren aan het 1e lot - ƒ 375,- en aanvaarding van alle
nalatenschap.
R 119

fol. 201

01-04-1748

Paspoort voor: Gerrit Jan Verberne, "smit".

4╜ l.
7 cops.

7 cops.
1 l.
1 l.
geheel 3 l.
2╜ l.
2 l.
schulden uit de

R 96

fol. 100

12-04-1748

Jan Dirks van Hugten verkoopt aan Andries Dirks van Hugten, zijn broer:
- huis, hof en aangelag - te Heusden
8 l.
1. Goort Antonis van Bussel
2-4. de koper
3. de straat
- land
den Haveracker
2 l.
1. Goort Antonis van Bussel
2. de koper
- groes
het Beemtje
2╜ l.
1. de verkrijger
2. Leendert Jacobs van Hugten
- groes
het Ven
1╜ l.
1. Goort Antonis van Bussel
2. de koper
- groes
het agterste Ven
3 l.
1. de koper
2. Goort Antonis van Bussel
- groes
het Weyvelt
4 l.
1. Goort Antonis van Bussel
2. Matijs Dirks
Belast met: 1 vat 1╜ kop rogge/jr., peelse maat, aan den Armen van Helmont in kapitaal ƒ 30-13-14.
- 3 vat 2╜ kop rogge/jr., peelse maat, aan de Hr. Gistel - in
kapitaal ƒ 80-18-6.
- ƒ 300,- α 4% aan de weduwe van Schenaarts, te Aarle.
Koopsom: de lasten en pachten
R 142

18-04-1748

De Vrouwe van Asten verkoopt "eenige opgaande ijke en willige boomen" staande
omtrent het Casteel.
- 44 kopen
144 bomen
Opbrengst: ƒ 200,- incl. de afval.
o.a.:
- aan de Weyer,
- achter hoeve de Wolfsberg,
- de wilgenbomen werden gekocht door: Jan Dijsselblom, te Mierlo,
- Peter van Ekerschot, te Mierlo,
Opmerking: Tomas Overhoff en de Muyens zijn, op diverse koopdagen, regelmatig
kopers van planken en bomen
R 15

fol. 283

01-04-1748

Jacobus Losecaat, drost, aanlegger - contra - Marten van Bussel, op Voordeldonk,
gedaagde.
Gedaagde wordt opgelegd een boete van - ƒ 50,- wegens het op zijn stal brengen vanuit Someren - van een "roye koey". Dit zonder attestatie.
De beboeting wordt gedaan ingevolge haar Ho. Mo. placaat - d.d. 17-2-1745.
R 142

22-04-1748

1/5

ook: R 153 - 22-04-1748.

- Jan Hendriks van de Meulendijk - g.m. Catarina Frans Lambers,
- Joost Jacob Kuypers - g.g.m. Maria Frans Lambers,
- Catalijn Frans Lambers j.d., zij is ziek,
- Johanna Enout - weduwe Martinus Frans Lambers - en haar kinderen.
Allen voor zichzelf en mede voor:

- de vijf onm. kinderen van Gijsbert Coninx - g.g.m. Jenneke Frans Lambers,
beiden overleden.
Allen erven van wijlen Frans Lambers - en NN., zijn vrouw - gewoond hebbende
aan Voordeldonk.
Zij verkopen de "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen" van hun ouders - o.a.:
- een paard,
ƒ 7,50
- een koe
ƒ 12,- een os
ƒ 14,- een koperen ketel
ƒ 7,Opbrengst: ƒ 92,-.
R 119
fol. 211vo
20-05-1748 2/5
Peter Martens en Lambert Cornelis Lamberts worden aangesteld als voogden over
de kinderen van wijlen Gijsbert Coninx - en Jenneke Frans Lambers.
R 142
09-07-1748 3/5
ook: R 148 - 9-7-1748.
De erfgenamen van Frans Lambers verkopen "de te velde staande rog en boekweyt".
Opbrengst: ƒ 130,.
R
-

148
09-07-1748 4/5
ook: R 142 - 9-7-1748.
Jan Hendriks van de Moosdijk - g.m. Catarina Frans Lambers,
Joost Jacob Kuypers - g.m. Maria Frans Lambers - mede voor:
Catalijn, meerj. j.d. van wijlen Frans Lambers,
Johanna Enouts - weduwe Martinus Frans Lambers - voor haar kinderen,
Peter Martens - als momboir over de onm. kinderen van wijlen Jenneke Frans
Lambers - g.g.m. Gijbert Coninx.
Zij verkopen "de te velde staande rog en boekweyt" - o.a.:
- op den Eekelhoff,
- op den Hoeckacker,
- neven de Heg,
- op den Ossenkamp,
- het Plompvelt,
- op de Braak,
- aan de Koeystraat,
- aan de Waterplas,
- op de Nieuwenkamp,
- in de Loverbosch,
- op den IJserman
Opbrengst: ƒ 130,.
R 15
fol. 301
21-10-1748 5/5
Gezien het request van:
- Peter Martens en Lambert Cornelis - momboiren over de
onm. kinderen van wijlen Jenneke Frans Lambers - g.g.m. Gijsbert Coninx - en
- Joost Jacob Kuypers - als vader van zijn drie onmondige kinderen van hem - en
wijlen zijn vrouw, Maria Frans Lambers - alsmede
- Johanna Enouts - weduwe Martinus Frans Lambers - als moeder van haar kinderen.
Allen kindskinderen en voor 3/5e deel erfgenaam van wijlen Frans Lambers - en
Jenneke Martens.
Dat de voorn. erfgenamen de roerende goederen en de oogst ten velde reeds verkocht hebben, doch dat daarmee de schulden op de boedel bij lange na niet betaald kunnen worden.
De erflaters hebben ook nagelaten:
- een huis, schuur, schop, land en groes - aan Voordeldonk.
Belast met een "rente" aan den Armen.
Niemand van de erfgenamen kan de goederen "gadeslaan" of beheren.

Zij vragen - de goederen publiek te mogen verkopen. Enz. enz.
Naschrift: "Fiat" van het College.
R 119

fol. 204vo

25-04-1748

Inventaris van Joost Jacob Kuypers - g.g.m. Maria Frans Lambers - t.b.v. zijn
kinderen, Cornelia en Jan.
Hij wil hertrouwen met Maria Jansen van de Leensel - g.g.m. Francis Hoebergen welke een inventaris maakt t.b.v. haar kinderen, Jan Maria en Josyna.
Joost bezit:
- een kist, twee stoelen,
- een "veere" bed, een deken, twee lakens,
- enige potten en pannen,
- een hoge "blockkar", een aardkar, een ploeg, een eg.
Maria bezit:
- een halve koets,
- een "linne" bed met een deken, drie paar lakens,
- een "schaapke", twee stoelen, een spinnewiel,
- enige ketels.
R 15

fol. 288

29-04-1748

Gezien het request van:
- Antoni Haasen,
- Jan Doensen - g.m. Catalijn Haasen - en
- Antoni en Dirk Haasen - als momboiren over Maria, Hendrien, Peter en Tomas,
onm. kinderen van wijlen Jan Haasen - en Maria Janse Verasdonk - luidende:
Dat supplianten nog twee meerderjarige broeders hebben m.n. Jan en Hendrik die
beiden "uytlandig" zijn en waarvan Jan al wel zeven jaar weg is zonder iets van
hem gehoord te hebben. Hendrik woont in Braband.
Na de dood van de ouders der supplianten zijn enige roerende goederen, op
26-12-l.l., verkocht en waarvoor ontvangen is - ƒ ....
Echter ruim onvoldoende om de grote schulden t.l.v. de boedel te betalen.
De overledene hebben ook nagelaten:
- een schuur en schop, groes en land - in de Wolfsberg - 20 l.
Deze staan op het punt "geδxecuteert" te worden.
Supplianten verzoeken deze te mogen verkopen, daarvan de schulden te betalen en
behoorlijk rekening, bewijs en reliqua te doen.
Naschrift: "Fiat" van het College.
R 23

fol. 179

29-04-1748

Peter van de Vorst, aanlegger - contra - Willem Jan Loomans, gedaagde.
Gedaagde is - ƒ 2,- schuldig wegens huur, 1747, van het Vroukesveltje.
R 96

fol. 101vo

29-04-1748

Peternel Benders van Hooff - weduwe Laurens Antonis Verleysdonk, voor haar
minderj. kind, Maria, is nader van den bloede aan Andries Kuypers dan Matijs
Bollen, zij vernadert:
- land
de Loverbosch
1 l.
1. Bendert van Hooff
2. de weg
3. de straat
4. kn Jan Stevens
- groes
het Broekvelt
2 l.

1-4. erven Bendert van Hooff
2. kn Jan Peters
3. het Broek
- groes
bij Peter Martens
3 cops.
1. kn Marcelis Berkers
2. erven Bendert van Hooff
Zie: R 96 - fol.90vo - 17-1-1748.
Koopsom: ƒ 55,- + kosten.
R 119

fol. 206

02-05-1748

1/2

Staat en inventaris van Peter Hendriks - g.g.m. Jenneke Hendriks - t.b.v.
Hendrik, Joost, Antoni, Peternel en Leendert, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Alegonda Vrients.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - in het Laarbroek
7 l.
1. weduwe Francis Canters
2. Goort Frans Roymans
- land
den Moolenacker
7 cops.
1. Goort Loomans
2. Gabriel van Swanenberg
- land
aan de Hofstadacker 10 l.
1. weduwe Francis Canters
2. Goort Frans Roymans
-

Roerende goederen
een kist, een :schaap", een stoel, twee banken,
een bed,
en pan en vuurijzer, vier tinnen lepels,
een hoge en een lage kar,
een ploeg en een eg, een schop en een riek.

R 119

fol. 207vo

02-05-1748

2/2

Peter Hendriks - geass. met Jan Teunis Jelis, als naaste vriend van zijn overleden vrouw - wil hertrouwen met Alegonda Peters van de Mortel - alias Vrients
-geass. met Peter van de Mortel, haar vader.
Zij maken huwelijksvoorwaarden:
- Zij brengen de goederen in die zij beiden bezitten en nog verkrijgen.
- Nog te verwekken kinderen worden gelijk beschouwd aan de v≤≤r-kinderen.
- Bij v≤≤r-overlijden van ΘΘn der ouders blijft de langstlevende in het bezit
der "togte".
R 96

fol. 102vo

06-05-1748

Martinus van den Broek, koopman, te Eyndhoven, is voldaan van een obligatie van
- ƒ 70,- op het Corpus van Asten - bij koop door hem, verkrijger, van de kinderen Willem Loomans - en van d.d. 1-10-1708 nr. 37.
De - ƒ 760,- worden nu uitgezet op den Armen van Asten ??
R 119

fol. 208vo

13-05-1748

1/2

Staat en inventaris van Peter Vermeulen - g.g.m. Maria Wilbert van Lieszel t.b.v. Willem en Jan, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Ida van Moorsel, te Lierop.
Onroerende goederen
- groes
de Karis
4 l.
1. Marten Driessen

2. Goort Kuypers
Roerende goederen
- de kleren van de overleden vrouw zijn voor de kinderen gebruikt
Verder heeft hij geen goederen bezeten omdat hij bij zijn overleden vrouws vader heeft ingewoond.
R 119
fol. 209vo
13-05-1748 2/2
Peter Vermeulen - g.g.m. Maria Wilbert van Lieszel - geass. met Wilbert van
Lieszel - wil hertrouwen met Ida van Moorsel, te Lierop - geass. met Goort Peter Hermens, haar neef.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- De goederen die zij beiden bezitten brengen zij in.
- Nog te verwekken kinderen worden "gelijk" beschouwd aan de v≤≤r-kinderen.
- Bij v≤≤r-overlijden van ΘΘn der ouders blijft de langstlevende in bezit van
de "togte".
R 119

fol. 210vo

18-05-1748

Staat en inventaris van Adriaan Hoefnagels - g.g.m. Maria Graats - t.b.v. Gerrit en Hendrien, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Elisabet Lambert Claus.
Vaste goederen
- een huiske, staande op het erf van Jan Paulus
1-3. de straat
2. Pieter van Riet
4. Jan Paulus
Roerende goederen
- een "kaske met een laay", een "schaapke", vier stoelen,
- een koets, een bed,
- enige ketel.
R 163

fol. 54vo

20-05-1748

Taxatie van de onroerende goederen van Juffr. Catarina de Haas - overleden te
Rotterdam - 7-3-1748 en begraven aldaar - 14-3-1748.
Hermanus Alberts, predicant, is erfgenaam van de overledene.
De helft van
Waarde:
- huis, schuur, schop en aangelag
10 l.
ƒ 100,1. Arnoldus van Hugten
2. erven Schenaarts
- land
den Agterbosch
4 l.
20,1. Arnoldus van Hugten
2. erven Schenaarts
- land
de Langenacker
1╜ l.
8,1. Arnoldus van Hugten
2. Mattijs Bollen
- land
het Weyvelt off Neyvelt
6 l.
30,1. Arnoldus van Hugten
2. erven Schenaarts
- land
het Garstvelt
1╜ l.
6,1-3-4. de gemeente
- groes
de Weeren
1╜ l.
6,1. de Aa
2. weduwe Joost van Hugten
- groes
Peter Lindersvelt
3 l.
ƒ
15,-

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ
ƒ

- groes
3,- groes
3,-

- groes
10,-

1. Hendrik Martens
2. IJsbout Martens
het Heytvelt

4 l.

ƒ

1. erven Johan Draak
2. erven Schenaarts
de Pootbeemt

6 l.

ƒ

1. IJsbout Martens
2. erven Michiel Tomas
3. de gemeente
4. erven Schenaarts
Gerretjesveltje

1╜ l.

ƒ

1-3. erven Schenaarts
4. Martinus Jan Paulus

209,Belast met: ƒ 250,- α 4% aan den Armen van Asten - de helft is ƒ 125,84,20e penning is ƒ 4-4-0.
R 163

fol. 57vo

aarde:
- 1/8e deel in een klamptiende - de Witveltse - alsmede de
gerechtigdheid in de "smalle" tiende van diezelfde klamp.
"Rijdende" tegen de tiende van het Groote Gasthuys, te
's Bosch en de Heer Beresteyn ƒ 900-00-00
Deze tiende is, voor het geheel belast met
12 vat rogge/jr. aan de Kempenaar - voor dit
deel 1╜ vat rogge/jr.
in kap. ƒ 29-06-02
871-13-14
20e penning is ƒ 43-11-12.
fol. 58vo

ƒ

22-05-1748

Taxatie van de onroerende goederen van Helena Adriana van den Berg - overleden
te Velthoven - 18-4-1748.

R 163

ƒ

ƒ

25-05-1748

Taxatie van de onroerende goederen van Pieter Jan Peters van Bussel - overleden 13-4-1748.
Jan Verreyt is voogd over de erfgenamen van de overledene.
1/12 deel in
Waarde:
- huis, hof en aangelag
3╜ l.
ƒ 15,1. de straat
2-4. Peter Canters
1. Daandel Coolen
- land
den Berg
2 l.
ƒ 5,1-2. Wouter de Groot
3. de Waterlaat
4. des straat
- land
de Kleynen-acker 3 cops.
ƒ 2,1. Wouter de Groot
2. Jan Aart Claus
3. de Waterlaat
4. Mattijs Willems
- land
de Langenacker
2 l.
ƒ 5,1. de Waterlaat
2. den Hogendriesweg

W

3. weduwe Hendrik IJsbouts
4. Wouter de Groot

- land
- land
- land
- land
- groes
- groes
- groes
- groes
- groes
- groes
- groes
- groes
- groes
- groes

- groes

Voor het geheel
- ƒ 4-00-00/jr.
- ƒ 8-00-00/jr.
- ƒ 0-15-00/jr.
- ƒ 0-12-00/jr.

den Hoydries
ƒ 6,1. Goort van Bussel
2. Daandel Coolen
den Beekeracker 6 l.
ƒ 10,1. Willem van den Eynden
2. Wouter de Groot
den Heykamp
ƒ 3,1. Wouter de Groot
2. de Vrouwe van Asten
het Heycampke
3 cops.
ƒ 1,1-2. Wouter de Groot
bij Dirk Driessen
ƒ 6,1. Joost van Bussel
2. Marcelis van Hugten
de Weg
╜ l.
ƒ 3,1. Daandel Coolen
2. Wouter de Groot
het Reybeemtje
1╜ l.
ƒ 2,1. Andries van Hugten
2. Jan Aart Claus
het A-veltje
4 l.
ƒ 4,1. Daandel Coolen
2. weduwe Jan Slaats
2 l.
ƒ 5,1. Wouter de Groot
2. Francis Loomans
den Brant
2 l.
ƒ 5,1. Peter Canters
2. Mattijs Willems
het Nieuwveltje 1╜ l.
ƒ 2,1. weduwe Leendert Jan Dirks
2. Jan Loomans
aant Sloot
1╜ l.
ƒ 2,50
1. Gerrit Peters
2. de Vrouwe van Asten
het Weyveltje
4 l.
ƒ 4,1. Daandel Coolen
2. Jan Loomans
het Weyvelt
2 l.
ƒ 2,50
1. Wouter de Groot
2. Peter Canters
het velt van Joost Leenders
1╜ l.
ƒ 3,1. Gerrit Peters
2. Daandel Coolen
in den Dries bij Dirke
1 l.
ƒ 1,1. Wouter de Groot
2. weduwe Jan Slaats
ƒ 87-00-00
belast met:
aan de Kempenaar - in kap. ƒ 100-00-00
aan 's Gravesande - " "
ƒ 200-00-00
aan den Armen van Asten in kap. ƒ 18-15-00
aan de Vrouwe van Asten
in kap. ƒ 15-00-00

ƒ 333-15-00
1/12e deel is
Nog 1/12e deel van de helft in
- huis, hof en aangelag - te Ommel
2 l.
1. Marten van de Loverbosch
2. Jan Keyzers
den dries agter de schuur
2 l.
1. Jan Keyzers
2. de vrouw van Adriaan van
- land
den Espenacker
2 l.
1. Marten van de Loverbosch
2. weduwe Hendrik Zeegers
- land
de Ven- en Espeacker 4 l.
1. Antoni Antoni
2. de vrouw van Adriaan van
Creyl
- land
3 cops.
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Keyzers
- land
7 l.
1. Jan Keyzers
2. Jan Peter Smits
- land
de Looacker
7 cops.
1. Peter Jan Wilbers
2. de vrouw van Adriaan
van Creyl
- groes
1. Jan Keyzers
2. Marten van de Loverbosch

ƒ 28-11-08
ƒ
ƒ

4,-

ƒ

2,-

Creyl
ƒ 1,ƒ

2,-

ƒ

0,50

ƒ

4,-

ƒ

1.-

ƒ

8,-

ƒ 22-10-00
Deze goederen zijn, voor het geheel, belast met:
- ƒ 0-10-00/jr. aan de Kempenaar - in kap. ƒ 12-10-00
- 6╜ vat rogge/jr., peelse maat,
aan Jan van Eersel, te Woensel - in kap. ƒ 145-01-13
- ƒ 0-03-12/jr. aan de Heer van
Helmont
- in kap. ƒ
4-13-12
ƒ 162-05-09
1/12e deel is
ƒ 6-15-04
ƒ
- groes
het Swartbroek
1/12e van 2 l.
Nog 1/3e deel van:
- huis, hof en land
4 l.
gekomen van Dirk Andriessen
1. Goort van Bussel
2. weduwe IJsbout Hendriks
- land
den Berg
4 l.
1. Jan Aart Claus
2. Francis Loomans
- groes
het Smalveltje
2 l.
1-3. Francis Loomans
2. de Aa
20e penning is ƒ 9-4-4.

58-08-08

15-14-12
ƒ 2-00-00
ƒ 60-00-00

ƒ 33-00-00
ƒ 15-00-00
ƒ 184-03-04

R 119

fol. 212

04-06-1748

Antoni La Forme, rentmeester van Bregje van Ghezel, Vrouwe van Asten, geeft in
huur aan Goort Willem Loomans, de tegenwoordige molenaar:
- de koornwindmoolen van Asten.
- de koornwatermoolen van Vlierden.
Duur: 8 jaar - met 4 jaar te mogen scheiden.
Huurprijs: ƒ 950,-/jr.
Borgen: Peter en Antoni Loomans.
Zie: R 118 - fol. 287vo - 28-5-1742 - voor de voorwaarden.
R 119

fol. 215vo

14-06-1748

Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Franse Voermans, collecteur
der coninxbede, 17-9-1744 - '45 en van de landsverponding, 1745, legt beslag op
de vaste goederen van:
om daaraan te verhalen:
- Martinus Tijssen van Hooff, a.d. Dijk van hem en zijn moeder
ƒ 8-1-4
- Marcelis Loomans, in de Steege,
bewoner: zijn weduwe
ƒ 5-8-4
- weduwe Jacobus Bosbremer - Wolfsberg
ƒ 4-6-2
R 142

02-07-1748

Jan Aart Smits, ziek, laat verkopen "den oogst te velde" o.a.:
- op de Biehal,
- op de Haseldonk,
- op vrouw Flipsevelt,
- op Cantersvelt,
- op vrouw Voldersvelt,
- opt Busvelt,
- op het Vrouwkesveltje,
- op den Hoogenacker,
- op den langen Berg
Opbrengst: ƒ 122,-.
R 119

fol. 216vo

04-07-1748

- Maria Jan Gerrit Kerkers - g.g.m. Willem de Groot - geass. met haar schoonvaWouter de Groot, namens haar kinderen Jenneke, Elisabet en Jan.
Zij wil hertrouwen met:
- Jan Aart Tielen - geass. met Jan Tielen, zijn vader.
Zij maken huwelijksvoorwaarden (een acte antenuptiaal).
- Zij brengen beide de goederen in die zij bezitten.
- De v≤≤r-kinderen van de bruid zullen v≤≤r-uit - ƒ 200,- ontvangen van hun
grootvader en moeder of uit de boedel.
- Nog te verwekken kinderen worden verder gelijk beschouwd aan de v≤≤r-kinderen.
- Als de bruid voor de bruidegom komt te overlijden - zonder kind(eren) uit
dit huwelijk na te laten dan zal haar man de helft uit de boedel ontvangen.
- Als de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden - zonder kind(eren) na
te laten, dan zullen de vrienden en erven van de bruidegom "een kindsdeel"
van de boedel ontvangen, zoals die wezen zal, bij de v≤≤r-kinderen af te
delen met de erfgenamen van de bruidegom.

R 142

09-07-1748

Aart Driessen, als gelaste van Hendrik van den Eerenbeemt, verkoopt "den oogst
te velde" - o.a.:
- op den agtersten Camp,
- op de Campacker,
- op den Oyenvaarsnest,
- op den Hengstacker,
- op de Moolepat
Opbrengst: ƒ 108,-.
R 96

fol. 103vo

26-07-1748

ook: 137 - fol. 219vo - 24-5-1748.

- Antoni Jan Haasen,
- Jan Doensen - g.m. Catalijn Jan Haasen,
- Antoni Willem Haasen en Dirk Willem Haasen - momboiren van Maria, Hendrien,
Peter en Tomas, onm. kinderen van wijlen Jan Haasen - en Maria Verasdonk,
- Jan en Hendrik Haasen - beiden uitlandig.
Zij verkopen aan Jenneke Verasdonk - weduwe IJsbout Hendriks:
- schuur, schop en aangelag - in de Wolfsberg
3 l.
1-4. de straat
2. erven Jan van Helmont
4. de koper
Belast met: ƒ 1-0-0/jr. in een meerdere rente van ƒ 1-10-0/jr. met de weduwe
IJsbout Hendriks - aan ??
Verponding: ƒ 1-15-0/jr.
Bede
- ƒ 0-11-0/jr
Koopsom: ƒ 212,-.
- land
het Stripke
3 copse.
1. weduwe Jacob Bosbremer
2. kn Jan van Dijk
3. Andries Peters
Verponding: ƒ 0-4-0/jr.
Bede
- ƒ 0-3-0/jr.
- land
het Heylke Kampke-acker
3 cops.
1. kn Jan van Dijk
2. Hendrik van de Mortel
3. erven Jan van Helmont
4. Andries Peters
Verponding: ƒ 0-4-0/jr.
Bede
- ƒ 0-3-0/jr.
twee kopen - ƒ 38,-.
- land
den Dungen
1╜ l.
1. weduwe Arnold Tielen
2. de straat
3. weduwe Cornelis Lambers
4. erven Jan van Helmont
Verponding: ƒ 0-3-0/jr.
Bede
- ƒ 0-2-0/jr.
- land
het Kempke
2 cops.
1. de straat
2-3. weduwe Tomas Philipsen
Verponding: ƒ 0-3-0/jr.
Bede
- ƒ 0-2-0/jr.
twee kopen - ƒ 54,-.
- land
het Breukse
5 cops.
1. de straat
2. erven Jan van Hugten
3. weduwe IJsbout Hendrix
4. de verkopers

-

het H. Geestackerke
1. Antoni Voermans
2. de straat
3. kn Tijs Slaats

2 cops.

Verponding: ƒ 0-3-0/jr.
Bede
- ƒ 0-2-0/jr.
twee kopen - ƒ 42,-.
- land
de Nieuwe Camp
2 l.
1. kn Frans Vriens
2. Claas Philipse
3. de straat
4. Andries Peters
Verponding: ƒ 0-11-0/jr.
Bede
- ƒ 0-08-0/jr.
- wortelveltje
een Haseldonkcampke
1 cops.
1. Claas Philipse
2. Andries Peters
Verponding: ƒ 0-1-8/jr.
twee kopen - ƒ 82,-.
- groes
het Lindersvelt
1 l.
1-4. de weg
2. Francis Coolen
3. Peter Voermans
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Koopsom: ƒ 67,-.
Zij verkopen aan Willem van den Eerenbeemt:
- land
de Fobber
3 l.
1. weduwe IJsbout Hendrix
2. weduwe Jac. Bosbremer
3. Andries Peters c.s.
4. kn Jan van Dijk
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Bede
- ƒ 0-13-0/jr
Koopsom: ƒ 94,-.
- groes
de Haseldonk
6 l.
1. erven Peter Voermans
2. weduwe IJsbout Hendrix
3. de Aa
4. Claas Philipsen
Belast met: 2/3e deel van ƒ 1-0-0/jr., met de weduwe IJsbout Hendrix, aan de
Kerk van Asten.
Verponding: ƒ 1-16-0/jr.
Koopsom: ƒ 228,-.
Zij verkopen aan Jan Tomas Hoefnagels:
2 l.
1. weduwe Claas van Weert
2. Jan Tomas Hoefnagels c.s.
3. erven Jan van Helmont
4. kn Jan van Dijk
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Koopsom: ƒ 88,-.
- groes
de Geldersnijer
2 l.
1. erven Jan van Helmont
2. de koper
3. den Binnenloop
4. de verkopers
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Koopsom: ƒ 79,-.
Zij verkopen aan Francis Coolen:
- groes
de Weert
1 l.
1. het Huis van Asten
2. kn Jan van Dijk
3. de kleyne Aa
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Koopsom: ƒ 53,-.
R 119

fol. 217vo

26-07-1748

- Michiel Royers - als momboir over de onm. kinderen van Bartholomeus Goossens,
- Clemens Dankers - als gelaste van zijn vader, te Valkensweert.

Zij verpachten, over de oogst van 1748:
- ╝e deel van een clamptiende - de Witveltse tiende - met de smaltiende.
Pachter: Nicolaas Philipsen en Laureyns Jelisse.
R 138

fol. 1

26-07-1748

Condities en voorwaarden waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch - mamens
Mr. Christiaan Paulus van Beresteyn, Heer van Maurick, als vader van zijn
kinderen - de navolgende clampentiende, in Asten, verpacht over de oogst, 1748.
Zie verder: R 137 - fol. 130 - 22-7-1744.
R 30

fol. 43vo

01-08-1748

Hendrik Halbersmit en Jan Souve, chirurgijns, verklaren - dat zij meegegaan
zijn naar het huiske, in de Wolfsberg, waar woonde, Hendrien Goort Hendriks
welke dood gevonden is in een waterkuil bij dat huiske, liggende voorover met
de rug omhoog, bloot in het hemd.
Het lichaam is door de buren uit het water gehaald.
Na visitatie hebben zij geen wonden of kwetsuren gevonden die de dood veroorzaakt kunnen hebben.
R 96

fol. 109

02-08-1748

Jacobus Losecaat verkoopt aan Peter Driessen van Bussel:
- land
den Hoekacker
2 l.
1. Michiel van de Cruys
2. kn Jan van Dijk
3. weduwe Jan de Smit
- land
den Hoogenacker
2 l.
1. de straat
2. Francis Timmermans
3. de weg
4. de pad
Koopsom: ƒ 120,-.
R 119

fol. 218vo

07-08-1748

1/2

Staat en inventaris van Tomas Coolen - g.g.m. Naria Leendert Hoogers - t.b.v.
zijn kinderen, Catarina en Jan.
Hij wil hertrouwen met Souvia Hoefnagels.
Roerende goederen o.a.:
- een "veere" bed met toebehoren, zes slaaplakens, vijf stoelen,
- twee tinnen schotels en drie tinnen borden,
- diverse potten en ketels,
- landbouwgereedschap.
R 119

fol. 219vo

07-08-1748

2/2

Tomas Coolen - g.g.m. Maria Leendert Hoogers wil hertrouwen met Souvia Hoefnagels - g.g.m. Francis Keyzers.
Zij maken huwelijksvoorwaarden:
- Zij brengen beiden de goederen in die zij bezitten.
- De nog te verwekken kind(eren) worden gelijk beschouwd aan de v≤≤r-kinderen.
- Mocht de bruidegom v≤≤r de bruid, zonder kind(eren) te verwekken, komen te
overlijden, dan zal de bruid uit de boedel - ƒ 400,- ontvangen.
Verder blijft alles voor de v≤≤r-kinderen.
- Mocht de bruid v≤≤r de bruidegom komen te overlijden, zonder kind(eren) na
te laten, dan zal - ƒ 200,- uitgekeerd worden aan de naaste vrienden van de
bruid.
R 119

fol. 220vo

09-08-1748

Jan Hendrik Claus, wonende bij Antonis Hendrik Claus, in het Dorp, testeert.
- Alles aan zijn broer, Antonis Hendrik Claus - en deze zal uitkeren aan zijn
zuster, Maria Hendrik Claus - ƒ 25,-, een rok, twee camisoole en een broek
van de testateur.

R 96

fol. 109vo

10-08-1748

- Aart Janse Smits - en
- Jan Janse Smits - mede voor hun innocente en zieke vader - alsmede voor
- Francis Antonis de Smit - en
- Hendrik Blommers, hun zwagers.
Zij verkopen aan Johannes Souve, chirurgijn:
- land
aan het Kaske
2 l.
1. Jan Jan Smits
2. weduwe Jan Goort Gerarts
3. Goort Kuypers
4. Hendrik van den Eerenbeemt
Koopsom: ƒ 50,-.
R 119

fol. 221vo

10-08-1748

Staat en inventaris van Tomas Overhoff - g.g.m. Ida Claus - t.b.v. Anna, Johanna en Margrieta, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Wijnen.
Vaste goederen
- een huis met den hof en een afhang aan de schuur van Jan van de Loverbosch in het Dorp
1. weduwe Jan Peter Smits
2. de straat
Roerende goederen o.a.
- een bed met toebehoren,
- een kast, drie stoelen,
- zes tinnen schotels,
- enige ketels,
- timmergereedschap t.w.v. ƒ 50,- o.a. "schaafe, saage, schroefm beydels, een
wind, reep, kettingen.
R 119

fol. 223

17-08-1748

Staat en inventaris van Helena Peter Martens - g.g.m. Jan Hendriks - t.b.v.
haar zoon, Hendrik.
Zij wil hertrouwen met Pieter Slegers.
Onroerende goederen
- ╝e deel van een akker - gelegen te Meyl
geheel 2 l.

-

Roerende goederen
twee kisten, een "schaap", vier stoelen,
een linnen bed met toebehoren,
enige ketels,
twee karrren.

R 142

16-09-1748

Jan Janse Smits en Luycas van de Loo, borgemeesters, verkopen de turf, gestoken
in het Heusdens broek en op andere plaatsen - waar dit bij "keure" verboden is
en de turf om die reden is geconfisceerd.
- op de Heusdense straat
18 kopen
ƒ 71,- in het Broek
8 kopen
ƒ 46,-.
R 96

fol. 110

04-10-1748

Mattijs Reynders - g.m. Elske Martens verkoopt aan Maria Aart Tielen - weduwe
Joseph Vervoordeldonk:
- huis, hof en aangelag
8 l.
1. Wilbert Verberne
2. Cotshausen
3. Jan van de Loverbosch
4. de straat
Belast met: ƒ 0-19-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: ƒ 2-17-4/jr.
Bede
- ƒ 0-15-0/jr.
- land
den Conijnsberg
2 l.
1. Wilbert Verberne
2. Jan Goort Loomans
3. Michiel van de Cruys
4. de weg
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.
- groes
den Blocker - zijnde de voorste en
en grootste hoyvelt
4 l.
1. Dirk Meulendijk
2. het volgende perceel
3. weduwe Antoni Dirks
4. de straat
Verponding: ƒ 1-1-0/jr.
het tweede Hoyvelt
3 l.
1. Wilbert Verberne
2. het vorig perceel
3. de verkoper
4. de straat
Belast met: ƒ 4-1-0/jr. aan het Gemene Land. (of ƒ 4-1-14/jr.)
- groes
het Horstje - met het Weyvelt 5 l.
1. weduwe Teunis Dirks
2. Wilbert Verberne
3. de Aa
4. de verkoper
Opmerking:
Koopsom: ƒ 131,-.
Het geheel is afgehangen van - ƒ 400,en gedaald op
ƒ 106,"gemijnt" door Maria Aart Tielen slaat 16 slagen
ƒ 16,-

nog
R 119

fol. 224

9 slagen

ƒ
9,ƒ 131,-

05-10-1748

Paspoort voor: Joost Kuypers, voor vrouw en kinderen, de kost verdienend als
landbouwer en met turf varend naar Eyndhoven om te verkopen.
R 96

fol. 111vo

17-10-1748

ook: R 138 - fol. 11 - 07-9-1748
R 148 - 23-1-1749
Antoni Franse Voermans, als collecteur der coninxbede, 17-9-1744 - '45, laat de
goederen van de weduwe Jacobus Bosbremer, in de Wolfsberg, executeren - om
daaraan te verhalen - ƒ 4-6-2/jr. wegens verschulde bede en verponding.
Hij verkoopt aan Wilbert van Helmont:
- huis, hof en aangelag
1╜ l.
1. erven Jan van Helmont
2. weduwe Claas van Weert
3. de straat
Verponding: ƒ 3-07-04/jr.
Bede
- ƒ 0-18-14/jr.
Koopsom: ƒ 78,-,
- land
de Velff
3 cops.
1. Andries Peters
2-3. erven Jan van Helmont
- land
den Dunge
1 l.
1-2. Andries Peters
3. erven Jan van Helmont
4. weduwe Arnoldus Tielen
twee kopen: ƒ 44,-.
- land
de Loverbosch
1╜ l.
1. weduwe IJsbout Hendriks
2. kn Jan van Dijk
3. kn Jan Stevens
4. Aart Jansen
Koopsom: ƒ 27,-.
- groes
aan het Aangelag
2 l.
1-3. erven Jan van Helmont
2. weduwe Tomas Philipsen
Koopsom: ƒ 72,-.
R 163

fol. 6vo

18-10-1748

Taxatie van de onroerende goederen van Marten Jansen - overleden - 7-9-1748.
Catarina Driesman is weduwe van de overledene.
Waarde
- huis, hof en aangelag
5 l.
ƒ 200,1. Jan Janse Smets
2. Peter Koppens
3. de straat
4. de erfgenamen
- land
de Logtenacker
5 l.
ƒ 100,1-2. Jan Tijssen van Dijk
3. de Beemden
4. het voors. aangelag
- groes
de Koelebeemt
4 l.
ƒ 100,1-2. Jan Tijsse van Dijk
3. Peter Jan Wilbers
4. de Aa

- groes

- groes

- land

- groes

- land

- land

de Venne
╜ l.
1. Peter Marcelissen
2. Martinus van Hooff
3. Willem Geeven
4. Goort Loomans
Nog de helft van:
het Bultveltje
3 l.
1. Peter Coppens
2. Willem Geeven
3. Peter Coppens
4. de erfgenamen
de Goortsacker
4 l.
1. Marcelis Geven
2. Jan Tijssen van Dijk
3. weduwe Andries Verheyen
4. Joost Jan Wilbers
Coolenbeemt
6 l.
1. Jan Jan Smets
2. Jan Tijssen van Dijk
3. weduwe Andries Verheyen
4. Willem Geven
2 l.
1. Peter Cornelis
2. Willem van Vlockhoven
3. Peter Jan Wilbers
4. het straatje
het Oulant
1 l.
1. Jan Andriessen
2. Marcelis Geven
3. Jan Tijssen van Dijk
4. Marcelis Andriessen

20e penning is ƒ 28-18-8.
R 96

fol. 113vo

ƒ

10,-

ƒ

20,-

ƒ

50,-

ƒ

70,-

ƒ

20,-

ƒ

8,-

ƒ 578,-

23-10-1748

Anna Lintermans - g.m. Hendrik Roosier, te Leyden, verkoopt aan Adriaan
Lintermans, haar broeder, haar kindsdeel.
Conditie: Adriaan zal hun moeder gedurende haar verdere leven verzorgen.
Koopsom: ƒ 20,-.
R 24

fol. 3

02-11-1748

1/2

Antoni van Riet, aanlegger - contra - Willem Jan Loomans, gedaagde.
Gedaagde is schuldig gebleven - ƒ 4,- of 4 vat rogge.
Gehoord hebbende het mondeling relaas van de vorster, de eis van aanlegger en
het verweer van gedaagde - dat aanlegger voor zijn overleden broeder borg gebleven was voor het geleverde hop - hetwelk door aanlegger is bestreden.
Uitspraak: Aanlegger wordt toegewezen.
R 23
fol. 180
18-11-1748
2/2
Antoni van Riet, aanlegger - contra - Willem Jan Loomans, gedaagde.
Aanlegger heeft volgens een gemaakt accoord te ontvangen van gedaagde - vier
vat rogge of - ƒ 4,-.

R 163

fol. 68vo

04-11-1748

Taxatie van de onroerende goederen van Willemyn Coopmans - overleden 24-9-1748.
Hendrik Peeter Coopmans is erfgenaam van de overledene.
de helft in:
Waarde
- huis en hof
╜ l.
ƒ 75,1. Johannes van der Linden
2. Arnoldus Thopoel
3-4. de straat
- land
de Meulenacker
2 l.
ƒ
5,1. Goort Loomans
2. Gabriel Swanenberg
3-4. de straat
- land
voor de Molen
3 l.
ƒ
8,1. weduwe Peter Verberne
2. Mattijs van Bussel
3-4. de weg
- land
den Langenacker
2╜ l.
ƒ 20,1. kn Jan van Dijk
2-3. Johanna Maria Loomans
4. Bernardus Brunas
- land
den Logtenacker
1╜ l.
ƒ 10,1-4. Antoni Voermans
2. Goort Kuypers
3. weduwe Jan van den Broek
- land
aan de Kruyskensweg
╜ l.
ƒ
4,1. weduwe Peter Verberne
2. de straat
3. Jan Goort Loomans
4. den erfgenaam
- groes
het Voorste veltje
3 l.
ƒ 40,1. Joanna Maria Loomans
2. weduwe Jan Peter Smits
3. kn Peter Jan Aarts
4. de weg
- groes
het Stegensvelt
3 l.
ƒ 30,1. Mattijs van Bussel
2. Goort Buckums
3. Jan Walraven
4. weduwe Francis Timmermans
- groes
het Lindersvelt
2 l.
ƒ 20,1. kn Jan Stevens
2. Aart Wilbers
3. Hendrik van Geldrop
4. Jan Timmermans
ƒ 212,20e penning is ƒ 10-12-0.
R 163

fol. 71

09-11-1748

Taxatie van de onroerende goederen van Wilbert Meulendijk overleden 1-10-1748.
Arnoldus Meulendijk is erfgenaam van de overledene.
- huis, hof en aangelag - in het Dorp
3 l.
1. Goort en Willem Loomans
2. Jan Aarts

ƒ 250,-

Waarde

3-4. de straat
de Loverbosch
2 l.
ƒ 15,1. Peter van Bussel
2. Andries Peters
3. de weg
- land
de Warandacker
6 cops.
ƒ 10,1. de Warand van de Vrouwe
van Asten
2. Andries Peters
3. de weg
- land
den Heesacker
1 l.
ƒ 10,1. weduwe Francis Timmermans
3-4. de weg
- groes
het Lindert
3 l.
ƒ 80,1. weduwe Peter Voermans
2. Paulus Geven
3. kn Marcelis Berkers
ƒ 365-00-00
De goederen zijn belast met:
- ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten in kap. ƒ 62-10-00
- ƒ 0-02-6/jr. aan de Vrouwe van Asten in kap. ƒ
2-19-06
- ƒ 250,- α 4% - obligatie - d.d.
14-7-1744
ƒ 250-00-00
ƒ
315-09-06
ƒ
20e penning is ƒ 2-9-9.
- land

R 119

fol. 225

49-10-10

14-11-1748

Peter Jooste van Bussel welke verklaarde dat hij met wijlen Jan Jansen van
Dijk - in huwelijk gehad hebbende de zuster van comparants vrouw - en dus te
samen erfgenamen geweest zijnde van wijlen Jan Dol. Maar heeft hij, comparant,
met wijlen Jan Jansen van Dijk geregeld dat de voors. erfgoederen van Jan Doll
zouden zijn en blijven aan Jan Jansen van Dijk zoals deze die sedertdien ook
bezeten.
Hij verklaart nu alsnog - van deze goederen af te zien en te laten aan Catarina, Maria, Jan, Willem en Bonaventura, kinderen van Jan Jansen van Dijk - mits
deze de rente, pachten en schulden daarop staande zullen voldoen.
R 23

fol. 180

18-11-1748

Peter Keyzers, aanlegger - contra - Michiel Willems, gedaagde.
Aanlegger heeft te vorderen - ƒ 5-5-0 omdat hij gedaagdes toer- of beurt
als pionier, bij Breda, heeft waargenomen.
R 119

fol. 225vo

20-11-1748

- Jan Verreyt, 35 jaar,
- Antoni Peter Voermans, 30 jaar.
Zij verklaren ter requisitie van Antoni La Forme, drossard, in Deurne en Liessel:
- Dat zij, op dinsdag, 12-11-1748, met een geladen kar van Asten naar Keulen
zijn gereden. Hebbende den eerste comparant voor zijn kar vier paarden en
de tweede comparant, als knecht van Antoni Antoni Voermans, voor zijn kar
vijf paarden.

- Dat achter Liessel, tussen den Heydrik, ontrent "den Hantwijser" bij hen zijn
gekomen, twee personen "gekleet en sittende op een peert als husaaren" die
wat voorgereden zijnde, ΘΘn van die twee huzaren, (die nu te Helden gevangen
zit) terug is gekomen, vragende een "voedere" haver. Dat daarop, Antoni Antoni Voermans, die mede bij de voors. karren was, zei: "Mijheer, daar voor in
het Dorp is haver te krijgen". Dat daarop de voorn. huzaar weg is gereden en
de comparanten hun weg vervolgd hebben tot op de Moosdijk, alwaar zij gekomen
zijn ten huize van Goort van de Moosdijk. Dat daar de voorn. twee huzaren in
huis waren en dat zij, comparanten, Antoni Antoni Voermans en de twee huzaren
tesamen zes glaasjes jenever gedronken hebben - welke door Antoni A. Voermans
betaald zijn.
- Hebbende daarop, zij comparanten, de weg naar Meyl vervolgd en dat "ontrent
ten halven de Moosdijk en de Meylse huysen, in de Meylstraat, onder Deurne,
ontrent een quartier van het ondergaan van de son" de huzaren weer bij hen
gekomen zijn, vragende: "Waar is de lange", verstaande daaronder de voorn.
Antoni A. Voermans, waarop zij, comparanten, antwoordden: "Die is den voetpat
gegaan met die ander man en vrouw". Vragende zij huzaren verder: "Off sij in
de herberg bleven", waarop zij weer antwoordden: "Ja".
- Na even de kar voorbijgereden te zijn zijn ze weer teruggekomen, vragende
naar het "schelme- en speelmansgoet", zijnde een pak dat de eerste comparant
op zijn kar had geladen en toebehoorde aan de voorn. man en vrouw.
Dat zij, huzaren, tegen hen, comparanten zeiden: "Dat pack, dat op de kar
leyt, hoort die spitsboeff Speelman en Canali toe, dat moete wij hebbe".
Waarop de eerste comparant zei: "Mijnheer, laat het mijn houde, ik moet er
voor staan en betalen".
Dat de voorn. huzaar, die nu te Helden gevangen zit, zei: "Het goet raakt U
niet, het is dien spitsboeve goet. Gij hebt er geen schade bij".
Dat de andere huzaar het voors. pak met "den zabel" van de kar heeft losgemaakt en daarmee terug de straat is gereden en de gedetineerde, "de wal opreyde" zei: Waar is die spitsboeff, ik sal hem overhoop schiete". (Denoterende daarmee de voorn. eigenaar die over het voetpad was gegaan).
- Hebbende de comparanten de laatst beschreven huzaar in het gevang te Helden
zien zitten en dat zij gezien hebben dat beide paarden van de huzaren verkocht zijn.
R 30

fol. 44

22-11-1748

Jan en Leendert Verhoeven, wonende te Agt, Woensel, verklaren, dat zij gisteren, 21 november, in de hei, bij Agt, hebben gevonden een kar met twee paarden,
waarvan het voorste gevallen was en waaronder de voerman lag.
Zij hebben de voerman onder het paard uitgehaald en bevonden dat hij dood was,
waarschijnlijk door de val onder het paard.
Het lichaam is naar Asten gebracht t.h.v. Jan Bonaventura Loomans en daar gevisiteerd door Johannes Souve welke bevonden heeft - dat het hoofd loshangende
was en derhalve de nek gebroken te zijn.
De verongelukte persoon is Bonaventura Hoefnagels, geboren en wonende te Asten,
als knecht bij Antoni Antoni Voermans.
R 119

fol 227

23-11-1748

Wilbert Jan Wilberts, aan den Dijk, testeert.
- Alles aan zijn nichten, Jenneke en Peternel, dochters van Joost Jan Wilbers,
bij hem wonende.
R 142
25-11-1748
Willem Reynders, te Heusden, op de Behelp, zijnde blind en geass. met Steven
Jansen, zijn neef en met Mattijs Reynders, zijn broeder.
Zij verkopen - "de meubilen, beesten, hoy, stroy, bouwgereetschap en torff"
o.a.:
- twee karren
ƒ 16,- een grote trekos
ƒ 65,- een os
ƒ 25,- drie koeien
ƒ 100,- twee kalveren
ƒ 28,- hooi - stro
ƒ 95,Opbrengst: ƒ 356,-.

R 119

fol. 228vo

30-11-1748

1/2

- Francis Martens - en
- Lambert van Gog, te Deurne, worden aangesteld als voogden over Willemyn,
Dorotea, Jenneke en Pieter, kinderen van wijlen Marten Martens - en Catarina
van Gog.
R 142
30-11-1748
Francis Martens, alhier, en Lambert van
de onmondige kinderen van wijlen Marten
"de meubilen, beesten, hoy, stro en het
- een os
ƒ 43,- een koe
ƒ 33,- drie koeien
ƒ 46,- twee karren
ƒ 8,- huisraad
ƒ 30,- hooi - stro
ƒ 36,-

2/2
Gog, te Deurne, als momboiren over
Martens - en Catarina van Gog, verkopen
bouwgereetschap" - o.a.:

Opbrengst: ƒ 264,-.

Op 26-7-1749 verkopen zij "den oogst ten velde".
11 "kopen"
ƒ 51,-.
R 15

fol. 303

02-12-1748

Gezien het request van Peter Jan Aarts, die bij het overlijden van zijn vader,
volgens deling - d.d. 28-2-1746 - heeft verkregen:
- ╝e deel in een akker - het Nootje,
- idem
- den Driehoek,
- idem
- in de Pasacker,
- idem in een groesveld - het Voorste veltje.
En waarvan ook elk ╝e deel was voor Arnoldus Bijstervelt en Luycas Herkmans.
Deze hebben, op 28-2-1746, het aan hem, suppliant, overgedragen - hij bezit
dus 3/4e deel.
Het resterende deel behoorde aan Jan Peter Jan Aarts, toenmalig soldaat, in
dienst van de staat - en nu overleden.
Zijn deel komt nu toe aan zijn dochter, Marteyn.
De goederen zijn belast met - ƒ 100,- aan Gerrit van Riet.
De overige schulden zijn door de suppliant, zo voor hem als voor Marteyn betaald.
Hij wil nu zijn 3/4e deel verkopen, doch het zou voordeliger zijn, ook voor
zijn nicht, om ze in het geheel te verkopen.
Hij vraagt hiervoor toestemming aan het College.
Naschrift: "Fiat" mits, na betaling van de schulden - de opbrengst van het ╝e
deel van Marteyn, de dochter van Jan Peter Jan Aarts, wordt geδmploeerd.

R 23

fol. 181

02-12-1748

1/2

Hendrik Paulus Verberne, aanlegger - contra - Pieter Willem Loomans en Willem
Jan Loomans, gedaagden.
Aanlegger heeft van gedaagde - ƒ 9,- te ontvangen - o.a. wegens vracht gedaan,
op 24 juli l.l., t.w. twee tabaksvaten te 's Bosch opgeladen en vervoerd naar
Asten.
Bij accoord - ƒ 7,-.
En alsnog - twee zeilen, alhier, gebracht voor - ƒ 2,-.
R 24
fol 3vo
02-12-1748
2/2
Hendrik Paulus Verberne, aanlegger.
- contra
Pieter Willem Loomans, gedaagde.
Aanlegger vraagt betaling van - ƒ 9,- voor gedane vrachten, op 24 juli l.l.,
waarbij hij twee vaten tabak en twee zeilen van 's Bosch naar Asten heeft gebracht.
Door Willem Jan Loomans is hem namens gedaagde, bij accoord, toegezegd - voor
de vaten - ƒ 7,- en voor de zeilen - ƒ 2,-.
Hij heeft aan de opdracht voldaan.
Gehoord het mondeling relaas van de vorster wordt de eis, mits de gepresenteerde eed wordt afgelegd, toegewezen.
R 23

fol. 182

02-12-1748

1/3

Pieter Willem Jan Loomans, aanlegger - contra - Hendrik Koopmans, gedaagde.
Aanlegger heeft van gedaagde, in augustus l.l., rogge gekocht, die deze zou
dorsen, voor - ƒ 0-16-4/vat.
Hij is tot nu toe onwillig gebleven te leveren.
Gedaagde zegt dat afgesproken was om de rogge "alsdoen volgende week af te haale".
Hij heeft het ook meermalen aangeboden.
Aanlegger zegt dat geen tijd bepaald is wanneer het koren afgehaald kon worden.
Hij is wel enige malen aan huis geweest doch vond niemand thuis en het huis gesloten.
R 24
fol. 4
02-12-1748
2/3
Pieter Willem Loomans, aanlegger.
- contra
Hendrik Koopmans, gedaagde.
Aanlegger verzoekt om gedaagde te veroordelen om de rogge - van hem, in aug.
l.l., gekocht voor - ƒ 0-16-4/vat en die hij op die dag zou dorsen - te leveren.
Ondanks aanmaningen en "devoiren" is dit tot nu toe niet gedaan.
Zelfs de laatste week is aanlegger nog bij gedaagde aan de deur geweest om het
koren af te halen. Het huis was echter gesloten.
Later heeft gedaagde laten weten: "Dat hij niet van sin was te leveren".
Aanlegger wil e.e.a. onder eede bevestigen.
Uitspraak: Gedaagde wordt, mits aanlegger zijn eed doet, opgedragen te leveren.
R 24
fol. 5
16-12-1748
3/3
Hendrik Coopmans, aanlegger - contra - Pieter Willem Loomans, gedaagde.
Aanlegger zegt dat hij aan gedaagde heeft geleend "200 swarte turff en 200 vaale" en dat hij deze niet heeft terugontvangen.
Hij verzoekt om vonnis te wijzen.

R 119

fol. 229

02-12-1748

1/2

Goort Fransen van Bussel en Willem Jan Slaats worden aangesteld als voogden
over Elisabet en Francyn, kinderen van wijlen Mattijs Slaats - en Anneke Franse van Bussel.
R 156
02-12-1748
2/2
Goort Franse van Bussel en Willem Jan Slaats zijn aangesteld als momboiren over
de onm. kinderen van wijlen Mattijs Slaats - en Anneke Franse van Bussel - m.n.
Elisabet en Francyn.
R 24

fol. 5

16-12-1748

Maria - weduwe Joost Verberne, aanlegger - contra - Aart Frans Slegers, ged.
Aanlegster heeft nog te goed van gedaagde - ƒ 10,- van woonhuur en - ƒ 2,wegens "verschot".
R 96

fol. 114

21-12-1748

ook: R 138 - fol. 17vo - 11-11-1748.
R 155
1748.
- Jan Hendriks van de Meulendijk - g.m. Catarina Frans Lambers,
- Joost Jacob Kuypers - g.g.m. Maria Frans Lambers - voor zijn kinderen.
- Johanna Enouts - weduwe Martinus Frans Lambers - voor haar kinderen.
- Peter Martens en Lambert Cornelis - als voogden van de onm. kinderen van
wijlen Jenneke Frans Lambers - g.g.m. Gijsbert Coninx.
- Lijneke Frans Lambers, meerderj. j.d..
Kinderen en erven van Frans Lambers - en Jenneke Martens.
Zij verkopen aan Hendrik Marcelis Berkers:
- huis, hof en aangelag - aan Voordeldonk
2 l.
1. de straat
2-3. kn Marcelis Berkers
den Hoogenacker
2 l.
1-3. kn Marcelis Berkers
- land
den Eekelhoff
2 l.
1. kn Marcelis Berkers
2. Joost Kerkers
3. de Koeystraat
- land
de Braakwinkel
2 l.
1-2. kn Marcelis Berkers
3. de Koeystraat
- land
het Nieuwvelt
2 l.
1. kn Marcelis Berkers
2. weduwe Willem van Hugten
3. de straat
4. de gemeente
- land
de Loverbosch
1 l.
1. kn Marcelis Berkers
2. kn Bendert van Hooff
3. de straat
- land
den Hoek
2 l.
1-2. kn Marcelis Berkers
3. de Koeystraat
- groes
de Plomp
6 l.
1-2-3. kn Marcelis Berkers
- groes
den Eekelhoff
1 l.
1. Joost Kerkers
2-3. kn Marcelis Berkers

4. de Koeystraat
het Weyvelt
5 l.
1-2-3. de Koeystraat
- groes
den Ossekop
5 cops.
1-2. kn Marcelis Berkers
3. Goort Antonis
Belast met: ƒ 333,- α 3╜% volgens schepenobligatie - d.d. 10-8-1742.
Verponding: ƒ 9-17-12/jr.
Bede
- ƒ 3-01-04/jr.
Koopsom: ƒ 175,-.
- groes

Zij verkopen aan Lambert Cornelis:
de IJsereman
1 l.
1. Andries Peters
2. Adriaan Lintermans
3. de straat
- land
den Hekeler
2╜ l.
1. Goort Kuypers
2. de straat
- groes
de Meulenschouw
1╜ l.
1. Adriaan Lintermans
2. de Loop
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land.
- 1/3e deel van ƒ 0-5-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- 1/3e deel van 1 vat en 3 cop rogge/jr. aan de erven Juffr. Schenaarts in een meerdere rente van 24 vat rogge/jr.
Verponding: ƒ 1-17-10/jr
Bede
- ƒ 0-13-14/jr.
Koopsom: ƒ 21,-.
Marge: R 138 - fol. 24.
Het armgelt deser conditie tot ƒ 3-2-8 betaalt aan de weduwe Martinus
Frans Lamberts, voor haar arme kinderen.
R 163
fol. 73vo
02-01-1749
Taxatie van de onroerende goederen van Bonaventura Hoefnagels - overleden te
Woensel en te Asten begraven op 24-11-1748.
Geertruy Hoefnagels is erfgenaam van de overledene.
De helft in
Waarde.
- huis, hof en aangelag
6 l.
ƒ 160,1. weduwe Cornelis Lambers
2. Andries Peters e.a.
3. de straat
- land
de Venacker
3 l.
ƒ 30,1. erven Peter Voermans
2. de Beemtstraat
- land
de grooten Apart
1╜ l.
ƒ 12,1. kn Jan van Helmont
2-3-4. de straat
- land
in den voorsten Heesacker 3 l. 1 cops.
ƒ 30,1. kn Jan van Dijk
2. Jan Jansen Verberne
- land
het Ven
2 l.
ƒ 15,1. Jan Janse Verberne
2. kn Jan van Dijk
- groes
het Ven
2 l.
ƒ 25,1. Jan Janse Verberne
2. Hendrik Peter Driessen
- groes
den Brant
2╜ l.
ƒ 25,1. Wouter de Groot
2. Jan Janse Verberne
- groes
het Lanckvelt
5 l.
ƒ 50,1. Antonis Voermans
2. kn Jan van Dijk
- groes
de Meulenschouw
1 l.
ƒ
6,1. Adriaan Lintermans

- een weiveld

4 l.
1. Jan Tomas Hoefnagels
2. Antoni Franse Voermans

20e penning is ƒ 19-10-0.
R 163

fol. 76

ƒ

35,-

ƒ 388,-

04-01-1749

Taxatie van de onroerende goederen van Willem Antoni van den Boomen - overleden
te Weert - 10-12-1748.
Waarde
- 1/7e deel in een hooiland
2 l.
ƒ 3,1. Tiele Peter Coolen
2. Peter Wouters
20e penning is ƒ 0-3-0.
R 163

fol. 77

04-01-1749

Taxatie van de onroerende goederen van Wilbert Jan Wilberts - overleden
26-11-1748.
Jenneke Joost Wilberts is mede-erfgenaam.
Waarde
- groes
de Bevertkoot
6 l.
ƒ 100,1. Jan Smits

2. Marten van Dijk
het Ommelsvelt
1-2. Jan Tijssen van Dijk
groes
den Fransendries
1. Marten van Dijk
2. Peter Jan Wilbers
groes
aan de Tiendschuur
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Tijssen van Dijk
land
Jans-acker
1. Martinus van Hooff
2. Jan Jan Smets
land
het Lanckackerke
1-3. erven Symon Peters
het heiveld in het land
1. Jan Smets
2. Peter Jan Wilbers

- groes

3╜ l.

ƒ

60,-

-

1╜ l.

ƒ

30,-

╜ l.

ƒ

10,-

2╜ l.

ƒ

40,-

7 cops.

ƒ

20,-

3 l.

ƒ

25,-

-

De goederen zijn belast met:
- ƒ 1-5-0/jr. aan de Kempenaar
- de helft van ƒ 300,- α 4% aan het Apostelhuys,
te Mierlo, schepenobligatie Helmont - 10-7-145
- ƒ 50,- aan Jan Tijssen van Dijk - obligatie
d.d. 6-2-1745
20e penning ƒ 2-13-12.
R 33 - 52

06-01-1749

ƒ 285,in kap. ƒ

31-5-0

ƒ 150-0-0
ƒ
ƒ

50-0-0
ƒ

231,25
53,75

ook: R 15 - fol. 308 - 6-1-1749.

Aan drost en schepenen,
Francis Antonis de Smit - weduwnaar van Hendrien, dr. wijlen Jan Aart Smits waarbij ΘΘn kind, m.n. Henderien.
Onlangs is Jan Aart Smits, grootvader van het kind, overleden en daardoor is
zijn nalatenschap voor ╝e/ deel op het voors. kind "verstorven".
De goederen bestaan voornamelijk uit:
- een groot huis, schuur en hof, land en groes - ontrent het Dorp, in de Toorenstraat.
De goederen zijn belast met vele schulden t.w.:
- 1/3e deel in een rente van - ƒ 24-5-0 t.l.v. het Gemene Land.
- ƒ 3-8-0/jr. aan het comptoir van rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 100,- aan Willem Verhaseldonk, schepen, te Asten.
In 1717 - '18 is Jan Aart Smits, borgemeester geweest, samen met Marten van de
Loverbosch, uit dien hoofde restte nog een rekening aan de kinderen en erven
van Jan Franse van de Loverbosch van - ƒ 1209-12-11, volgens afrekening d.d.
13-6-1735.
Om deze schulden te voldoen zijn:
- Aart Janse Smits,
- Jan Janse Aarts Smits - en
- Hendrik Blommers - g.m. Alegonda Aart Smits, samen met de suppliant, als
erfgenamen, in overleg gegaan met de erfgenamen van Jan Fransse van de Loverbosch, of wel Marten van de Loverbosch, om een minnelijke schikking te kunnen
treffen over de - ƒ 1209-12-11, in die zin dat zij die willen voldoen met
ƒ 900,- en dat dan alle restanten van het borgemeestersboek ten goede zullen
komen aan de erven van de Loverbosch.
Verder hebben zij gezamelijk aan Jan Verberne, schepen, verkocht voor - ƒ 225,- het woonhuis, hof, schuur en schop - inclusief 1/3e deel van de rente van

ƒ 24-5-0/jr. aan het Gemene Land.
Verder is overeengekomen om alle verdere vaste goederen van Jan A. Smits, op
maandag, 6 jan. a.s., publiek te verkopen. Dit om alle schulden te voldoen.
Suppliant vraagt, namens zijn kind, toestemming van Uw College.
Marge: Toestemming wordt verleend.
R 96

fol. 117vo

06-01-1749

- Martinus van de Loverbosch en Francis Coninx - momboiren over de onm. kinderen van wijlen Hendrik Verhoeven - g.g.m. Jenneke Coninx - en
- Wilbert Gommans en Jan Driessen - als momboiren over Johanna, Joseph en Elisabet, onm. kinderen van de voors Hendrik Verhoeven - en Elisabeth Josephs,
in tweede huwelijk.
Zij verkopen aan Arnoldus van de Mortel, schepen, te Deurne:
- 3/4e deel in een hooibeemd - ontrent de Vloet van de Watermolen - in de Luttelhees
geheel 2 zille.
1. Lambert Vervoordeldonk
2. Hendrik Hikspoors
3. weduwe Hendrik Zeegers
4. de Aa
Koopsom: ƒ 14,-.
R 119

fol. 229vo

06-01-1749

Antoni Antoni Voermans geeft in huur aan Francis de Veth, te Bakel:
- huis, schuur, stal, land en groes - te Milheese.
Huurtermijn: 10 jaar.
Huursom: ƒ 15,-/jr. + de grond- en andere lasten.
R 119

fol. 230vo

07-01-1749

Hendrik Peters van de Mortel - en Helena Jacobs van Hugten, zijn vrouw, aan de
Wolfsberg, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - met uitzondering van de vaste
goederen die de l.l. in "togte" zal blijven bezitten, met de last gehouden
te zijn "de kinderen bij den andere verwekt" alsook het v≤≤r-kind, m.n. Jan,
van de testatrice naar hun staat te onderhouden en bij de ouderdom van 25
jaar, huwelijk of andere geapprobeerde staat voor een behoorlijke uitzet te
zorgen.
- Na overlijden van de l.l. zal alles gedeeld worden door de na te laten
kind(eren) uit dit huwelijk en het v≤≤r-kind, hetwelk wel - ƒ 25,- v≤≤r-uit
zal ontvangen.
- Als de erfgenamen geen genoegen nemen met deze te maken verdeling zal genoegen genomen moeten worden met de legitieme portie.
R 96

fol. 118vo

08-01-1749

Gabriel van Swanenberg verkoopt, namens zijn zoon, Arnoldus, te Amsterdam,
aan Hendrik Peters van de Mortel:
- groes- of hooibeemd - in de Haseldonk
5 l.
1. erven Jan Aart Smits
2-4. kn Jan Vriens
3. de Aa
Verkoper aangekomen bij tpt. - d.d. 6-1-1741.

R 96

fol. 119

08-01-1749

Hendrik Peters van de Mortel is schuldig aan Goort Franse van Bussel en Willem
Slaats - als momboiren van de twee onm. kinderen van Mattijs Slaats, m.n. Elisabet en Josyna - ƒ 200,- α 3%.
R 33 - 52

10-01-1749

1/2

Goort Franse van Bussel en Willem Slaats - als momboiren van Elisabet en
Francyn, onm. kinderen van Mattijs Slaats - en Anneke Franse van Bussel "hebben het aanpart van de goederen de onmondige competerende afgedeelt tegens
de andere kinderen en van drie andere afgekogt" - 3/5e delen - in:
- land
den Langenacker
4 l.
1. erven Peter Voermans
2. Antoni Voermans
3-4. de Beemtstraat
Koopsom: ƒ 72,-.
tpt. d.d. 10-1-1749.
Deze akker is door de supplianten, met Uw approbatie, provisoneel verkocht
aan Hendrik van de Mortel - voor ƒ 150,-. Alzo ƒ 30,- meer.
Zij verzoeken U de "veste" te verstrekken.
10-01-1749
2/2
ook: R 96 - fol. 120 - 10-1-1749.
- Lambert Cornelis - g.m. Maria Tijs Slaats - en
- Pieter Tijs Slaats - mede voor
- Arnoldus Slaats, hun broeder, te Weert.
Zij verkopen t.b.v. Elisabet en Francyn Tijs Slaats, hun minderj. zusters,
aan hun momboiren, Goort Franse van Bussel en Willem Slaats:
- 3/5e deel in
de Langenacker
4 l.
Hen aangekomen van wijlen Mattijs Slaats.
Koopsom: ƒ 72,-.
R 96

fol. 120

10-01-1749

Antoni Jan Smits, te Vlierden - g.m. Jenneke Coninx - en mede voor Jan, Hendrik
en Meggel Coninx, te Deurne, verkopen aan Geertruy, dr. Hendrik Nouwen, te
Deurne:
- groes
de Bunders - agter Ostappen
4 l.
1. Mattijs Verhees c.s.
3. de Aa
4. de Ostappense-velden
Koopsom: ƒ 6,-.
R 119

fol. 230vo

16-01-1749

1/2

Jan van Riet, te 's Bosch, geeft machtiging aan zijn vader, Gerrit van Riet,
commis van de tol, alhier, om namens hem te verpachten of te verhuren - het
voermanschap, hem competerende - alsook de karren, paarden en verdere goederen
te verkopen.
De prijs kan door de gemachtigde bepaald worden.
De opbrengst hoeft niet afgerekend te worden omdat Gerrit van Riet de gelden
tot aankoop van de goederen heeft voorgeschoten.
R 119

fol. 231vo

16-01-1749

Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Franse Voermans, collecteur van de coninxbede, 17-9-1744 - '45 en de landsverponding, 1745, heeft bij

executie verkocht de vaste en onroerende goederen van de weduwe Jacobus Bosbremer - tot verhaal van - ƒ 4-6-2.
Opbrengst - ƒ 220,- welke zijn geconsigneerd t.b.v. de crediteuren.
R 163

fol. 79vo

17-01-1749

Taxatie van de onroerende goederen van Jan Joost Hoebergen - overleden
7-12-1748.
Joost Hoebergen is mede-erfgenaam.
Waarde
- hei/groes
Kunis Loyenvelt
3 l.
ƒ
1. Joost van Rest
2. Jan Jacob Fransen
- een hooiveld
╜ l.
ƒ
1. Joost van Rest
2. Baron Leefdael
ƒ 10,20e penning is ƒ 0-10-0.
R 119

fol. 232

18-01-1749

4,6,-

1/2

Staat en inventaris van Jan Teunis Jelis - g.g.m. Anneke Antonis Weynen t.b.v. Antoni, Joost, Hendrik, Catarien, Hendrien en Maria, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Francyn Joosten Jansen - g.g.m. Joost Jansen - en
- g.g.m. Joost Jan Evers.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - aan het Laarbroek
5 l.
1. Goort Roymans
2. Hendrik Berkers
- land
de Bus off de Lens
2╜ l.
1. Michiel van de Cruys
2. Hendrik Berkers
- land
de Papenacker
1╜ l.
1. Aart Driessen
2. Jan Walraven
- land
den Hengst
1╜ l.
1. weduwe Flip Timmermans
2. Aart Driessen
den Meulenacker
3 cops.
1. Wilbert van Liessel
2. weduwe Francis Canters
- groes
het Broekvelt
5 cops.
1. weduwe Dirk Flipse Timmermans
2. de gemeente
- groes
de Bus
5 cops.
1. Hendrik Berkers
2. de gemeente
-

Roerende goederen
drie eiken kisten, een trog, vier stoelen, een tafel,
diverse ketels, potten en emmers,
twee bedden, een van "veeren", twee dekens,
een stand en drie tobbens,
landbouwgereedschap.

R 119
fol. 235vo
25-01-1749
2/2
- Jan Teunis Jelis - g.g.m. Anneke Antoni Wijnen - geass. met Wilbert Jan

Aarts, aangetrouwde neef, dit t.b.v. zijn onm. kinderen, wil hertrouwen met:
- Francyn Joosten Jansen - weduwe Joost Jan Evers.
Zij maken huwelijks voorwaarden.
- Zij brengen beiden de goederen in die zij bezitten.
- Als de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden mag zij alle goederen
blijven bezitten, zij zal dan echter zorg dragen dat de kinderen van de
bruidegom een behoorlijke verzorging krijgen zoals een goede moeder te doen
staat.
- Als de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden dan zal de bruidegom - en
daarna de kinderen alles erven.
R 119

fol. 233vo

20-01-1749

Michiel van de Cruys, president - g.m. Anna Catarina van der Linden, in het
Dorp, zij testeren.
- Alle eventuele gemaakte testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
R 152

23-01-1749

Rekening, bewijs en reliqua van Gerrit van Riet, gerechtsbode, van de geδxecuteerde goederen van Jan Jansen van de Meulendijk, in de Steege.
De goederen aan de Meulendijk, zijn jarenlang door hem bewoont en bezeten geweest. Vroeger hebben ze "desert" gelegen.
De executie is gedaan in opdracht van Antony Heycoop, collecteur van de ordinaire verponding, 1743.
Ontvangsten
- de opbrengst van de goederen
ƒ 127-10-00
Zie: R 96 - fol. 59vo - 4-2-1747.
Uitgaven
- de kosten van de executie
ƒ 59-16-12
- blijft voor de crediteuren
ƒ 67-13-04
R 119

fol. 235

25-01-1749

Maria Peters van Bussel - g.g.m. Joost Jansen - moet t.b.v. haar twee kinderen,
Geertruy en Jenne Maria - een staat en inventaris maken.
Omdat zij altijd bij haar mans vader, Jan Andriessen, heeft ingewoond heeft zij
geen meubelen en ander huisraad.
De ouders van beide zijden zijn nog in leven.
R 96

fol. 121

03-02-1749

ook: R 138 - fol. 37 - 20-01-1749.

Peter Jan Aarts (3/4e deel) en Martyn, onm. dochter Jan Peter Aarts (1/4e deel)
verkopen aan Hendrik Halbersmit:
- land
het Nootje
1╜ l.
1. kn Hendrik Jan Gerrits
3. de volgende koop
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede
- ƒ 0-7-8/jr.
- land
de Driehoek
╜ l.
1. weduwe Jan Verberne
2. weduwe Jan Peter Smits
Verponding: ƒ 0-2-8/jr.
Bede
- ƒ 0-2-8/jr.
Koopsom: ƒ 18,-.
Zij verkopen aan Jan Ture Loomans:

- land

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede
- ƒ 0-5-0/jr.

de Pasacker
1 l.
1. Jan van Hooff
2. Aart Driessen de Zeeger
3. de weg
Koopsom: ƒ 27,-.

Zij verkopen aan Antoni Antoni Voermans:
- groes
het Voorste veltje
2╜ l.
1. Johanna Maria Loomans
2. Antoni Voermans
3. Hendrik Verberne
4. Joost Loomans
Verponding: ƒ 1-2-0/jr.
Koopsom: ƒ 143,-.
R 96

fol. 121

03-02-1749

1/4

ook: R 138 - fol. 25 - 20-1-1749.

De erfgenamen Jan Aart Smits verkopen aan Jan Verberne, schepen:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in de Toorenstraat
1. de straat
2. Jan Ture Loomans
3. weduwe Peter Verberne
- land
3 cops.
1. Jan Goort Loomans
2. weduwe Peter Verberne
Belast met: ƒ 8-1-12/jr. (ƒ 202-3-12) in een meerdere rente met
Peter Loomans en Catarina den Dubbelen (ƒ 25-5-0/jr.)
aan het Gemene Land - incl. drie achterstaande pachten door de koper te voldoen.
Koopsom: ƒ 225,- land
den Hoogenacker
6 cops.
1. weduwe Peter Verberne
2-3. de verkopers
4. de straat
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede
- ƒ 0-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 17,-.
- land
den Berg
5 cops.
1-2. de verkopers
3. Martinus Jan Paulus
4. de straat
Verponding: ƒ 0-7-0/jr.
Bede
- ƒ 0-6-8/jr.
Zij verkopen aan de vrouw van Pieter Willem Loomans, omdat haar man
naar Holland is:
- land
de Grootenacker
3 l. en daarbij
- groes
╜ l.
1. Jan Verberne
2-4. de weg
3. de koper
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Bede
- ƒ 0-15-0/jr.
Koopsom: ƒ 87,-.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- land
de Biehal
2 l. 1 cops.
1. weduwe Peter Verberne
2-3. weduwe Francis Timmermans

1 l.

4. Jan Janse Verberne
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede
- ƒ 0-12-0/jr.
- groes
het Rootsvelt
1. Jan Jan Paulus
2. Hendrik Halbersmit
3. den Dijk
4. de Loop
Verponding: ƒ 1-14-0/jr.

Koopsom: ƒ 52,-.
1╜ l.

Koopsom: ƒ 182,-.

Zij verkopen aan Dirk van Swaneberg:
- land
den Hoogenacker - zijnde den eerste
na de straat 1╜ l.
1. Martinus Jan Paulus
2-3. de verkopers
4. de straat
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede
- ƒ 0-7-0/jr.
Koopsom: ƒ 16,-.
Zij verkopen aan Jan Goort Loomans:
- land
den Berg
5 cops.
1. de verkopers
2. Jan Verberne
3. de straat
4. Martinus Jan Paulus
Verponding: ƒ 0-7-0/jr.
Bede
- ƒ 0-6-8/jr.
Koopsom: ƒ 16,-.
Zij verkopen aan Gerrit Verberne:
- land
den Cleyacker
1. weduwe Antoni Muyen
2-3-4. de wegen
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.

2 l.

Koopsom: ƒ 18,-.

Zij verkopen aan Willem Willems van den Eerenbeemt:
- groes
de Haseldonk
2╜ l.
1. Jan Verberne
2. Hendrik van de Mortel
3. kn Jan van Dijk
4. de Aa
Verponding: ƒ 1,-/jr.
Koopsomm: ƒ 125,-.
Zij verkopen aan Jan Jan Paulus:
- groes
het Rootsvelt
1. de drost
2. Jan Verberne
3. den Dijk
4. de Loop
Verponding: ƒ 1-16-0/jr.

4╜ l.

Koopsom: ƒ 180,-.

Zij verkopen aan Jan Bernardus Brunas:
- groes
het vrouw Voldersveltje
3 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Jan van Riet
3. Jan Verberne
4. de Loop

Verponding: ƒ 1-5-0/jr.

Koopsom: ƒ 169,-.

Zij verkopen aan Pieter van Riet:
- groes
den Dries te Ostaden
1 l.
1. weduwe Joost Verberne
2. de weg
3. Steven Jansen
4. de straat
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 35,-.
Zij verkopen aan Steven Jansen:
- groes
Vrouwkesveltje
1. Peter Loomans
2. Peter van de Vorst
3. erven Claas Verhees
Verponding: ƒ 0-11-0/jr.

1╜ l.

Koopsom: ƒ 72,-.

Zij verkopen aan Hendrik Blommers, te Geldrop:
- land
de Wolfsberg
1╜ l.
1. Bernardus Brunas
2. kn Jan van Dijk
3. de weg
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Bede
- ƒ 0-7-0/jr.
Koopsom: ƒ 23,-.
Opmerking: Bij alle kopen is, als er "bede" geheven wordt het Armengeld
ƒ 0-6-0. Als er geen "bede" geheven wordt is het ƒ 0-12-0 m.u.v. - den dries te Ostaden - waar het ook ƒ 0-6-0 is.
R
-

96
fol. 122vo
03-02-1749
2/4
Aart Jan Aart Smits - en
Jan Aart Smits,
Hendrik Blommers - g.m. Alegonda Jan Aart Smits, te Geldrop,
Francis Antoni de Smit - weduwnaar Hendrien, dr. wijlen voors. Jan Aart
Smits - mede voor zijn dochter Hendrien.
Allen kinderen en erven van wijlen Jan Aart Smits - en Jenneke Canters.
Zij verkopen aan Antoni Antoni Voermans:
- land
de Livereyacker
1╜ l.
1. weduwe Peter Verberne
2. de verkopers
3. kn Jan van Dijk
4. de weg
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Koopsom: ƒ 40,-.
Zij verkopen aan Joost Jan Hoefnagels:
- land
de Linderseacker
2 l.
1. weduwe Jan de Smit
2. Aart Wilbers en weduwe Andries
Verheyen
3. Michiel van de Cruys
4. Hendrik Koopmans
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede
- ƒ 0-11-8/jr.
Koopsom: ƒ 50,-.
Zij verkopen aan Michiel van de Cruys:
- groes
het Claverdrieske
5 cops.
1. Aart Wilbers c.s.
2. Antoni Voermans
3. de koper
4. Hendrik Koopmans
De heg staande op dit drieske is van Antoni Voermans
en om te kappen.
Verponding: ƒ 0-8-00/jr.
Bede
- ƒ 0-3-10/jr.
Koopsom: ƒ 30,-.

Zij verkopen aan Hendrik Koopmans:
- groes
de Lindersendries
2 l.
1. kn Jan van Dijk
2. weduwe Hendrik Hoefnagels
3. de verkopers
4. Aart Wilbers c.s.
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Koopsom: ƒ 59,-.
R 96
fol. 130
04-02-1749
3/4
- Jan Aart Smits,
- Francis Antonis de Smit - mede voor zijn dochter Hendrien - verwekt bij
Hendrien Jan Aart Smits - en
- Hendrik Blommers - g.m. Alegonda Jan Jan Aart Smits, te Geldrop.
Zij verkopen aan Aart Jan Smits:
- land
het half Loopensaat
╜ l.
1. weduwe Jan Verberne
2. weduwe Hendrik Hoefnagels
3. weduwe Jan Joosten van Hugten
4. kn Jan van Dijk
Koopsom: ƒ 11,-.
R
-

96
fol. 131
04-02-1749
4/4
Aart Janse Smits,
Jan Aart Smits,
Frans Antonis de Smit - weduwnaar Hendrien Jan Aart Smits - mede voor zijn
dochter Hendrien.
Zij verkopen aan Hendrik Blommers, te Geldrop:
3/4e deel van de helft van een huis bestaande uit:
- Het voorste deel of kamer met de hof en de helft van het aangelag zoals afgepaald is.
3 cops.
- Behorende het achterste deel van het huis aan Maria Warenberg - weduwe Hendrik Goort Hoefnagels en de helft van het aangelag bij de voors. kamer.
1. weduwe Jan de Smit, rechtdoor
zoals afgepaald is.
2. Maria Warenberg
3. de straat
Belast met: 3/4e deel van ƒ 3-12-0/jr. in een meerdere rente aan het
Gemene Land.
Koopsom: de lasten.
R 96

fol. 131vo

17-02-1749

Peter van de Vorst verkoopt aan Steeven Jansen:
- groes
het Vrouwkesveltje
1. kn Jan Jan van Dijk
2. kn Jelis Vreynsen
3. Steven Jansen
R 96

fol. 132vo

17-02-1749

1 l.

Koopsom: ƒ 34,-.

Steeven Jansen verkoopt aan Pieter van Riet:
- groes of dries
1 l.
1-4. de koper
2. het straatje
3. Willem Verhaseldonk
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders.
Koopsom: ƒ 30,-.
R 142

19-02-1749

Joost Hoebergen, in de Steegen, verkoopt "meubilen, peert, beesten, hoy, stroo,
met alderhande bouwgereetschap" - o.a.:
- een oskalf
ƒ 13,- een vaars
ƒ 12,-

ƒ 3,ƒ 45,ƒ 48,-

- twee slechte karren
- turf
- hooi - stro
R 30

fol. 44vo

22-02-1749

Opbrengst: ƒ 152,-.
1/3

Verhoor van:
1. Jan Hendrik Slaats, 28 jaar, wonende als knecht bij Jan Jacobs Verberne,
in de Steegen,
2. Willem Frans Kels, 60 jaar,
3. Magriet Janse van Rut - g.m. Willem Frans Kels, in de 60 jaar,
4. Francis Willem Kels, 22 jaar,
5. Jenneke Willem Kels, 30 jaar,
6. Hendrik Jan Hendriks, 50 jaar,
7. Peternel Jansen - g.m. Hendrik Jan Hendriks,
8. Jenneke Hikspoors - g.m. Jan Jacobs Verberne,
9. Willemyn Gerrit Peter Ariaans - wonende en meid bij Jan Jacobs Verberne,
10. Peter Fransen, 60 jaar,
11. Geertruy Teunisse - weduwe Hendrik Verrijt, 60 jaar,
12. Joost Hoebergen, 41 jaar,
13. Willemyn Hoefnagels - g.m. Joost Hoebergen, 41 jaar.
14. Joost Janse van Rest, 44 jaar,
15. Jan Jan Hendriks van de Meulendijk, 45 jaar,
16. Catarien Fransen - g.m. Jan Jan Hendriks van de Meulendijk, 42 jaar.
C.
Of zij weten dat op maandagmorgen, 13 jan. 1749, de schuur van Jan
Jacobs Verberne, in de Steegen is afgebrand.
Dat ook de schapen verbrand zijn.
Dat op zondag, 9 febr. j.l., om 5 uur in de middag, het huis van Jan
Jacobs Verberne, staande naast de afgebrande schuur, is afgebrand.
1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16. - Ja.
2. Was op 13 jan. te Neerweert. Hij heeft de brand op 9 febr. wel gezien.
4. "Heeft te Weert schoole geweest en voorleede zondag eerst thuis gekomen" is verder niet onder eede gehoord.
8. Ja - Was echter buiten het Dorp toen het huis afbrandde.
9. Heeft de brand in de schuur pas gezien toen zij opgestaan was en toen om
hulp geroepen omdat de andere nog op bed waren.
Toen het huis begon te branden, was zij in huis en zag den brand eerst in
het "Camerke ontrent de voorstal".
14. Toen de schuur in brand was, was hij op het Rinkvelt, de "tiende" aan het
dorsen met Peter Cornelis Peters en Dirk Bosmans.
Ten tijde van den brand van het huis was hij bij Peter Verleysdonk en dus
ook niet aanwezig.
D.

Of zij weten, hetzij van horen zeggen of zien, op welke wijze de
schuur en huis in brand geraakt zijn.

1. Weet niet hoe de brand ontstaan is. Heeft in huis gezeten wanneer het huis
begon te branden en dat deze brand begon onder de bedstede, waar de lont
gevonden is.
2. Heeft gehoord dat de brand aangestoken zou zijn. Hij weet echter niet van
wie hij dat gehoord heeft.
3 t/m. 16. Weten niets.
E.

Of zij weten dat het
een gedeelte van dat
op een "plaay" van
vertoond wordt en gevraagd
kennen, of ooit gezien hebben,

huis door een lont is komen af te branden en of
lont niet gevonden is in een bedstede, liggende
het Camerke, welk stuk lont aan de deponenten
of zij daarvan het blauwe doek of touw
maken dragen, leggen enz.

GΘΘn der deponenten - heeft de lont voordien gezien of er iets van gehoord.
R 30
fol. 48
27-02-1749
2/3
Jan Jacobs Verberne, wonende alhier - en Willem van der Sande, te Vlierden.

Jan Jacobs Verberne verklaart, dat, op 13 jan. l.l., om 7 uur 's morgens zijn
schuur, staande aan zijn huis in de Steegen, zeer "schielijk" is afgebrand.
Ook zijn hooi en stro alsmede 42 schapen zijn verbrand.
Op zondag, 9 febr. l.l., rond vier α vijf uur in de middag, is zijn huis,
staande naast de afgebrande schuur, afgebrand alsmede de meeste van zijn "meubile" en huisraad.
De twee comparanten verklaren tesamen - dat zij na den brand, op maandag 10
febr., ca. 9 uur 's morgens, hebben gezocht onder hetgeen dat na de brand was
overgebleven naar het ijzer- of timmermansgereedschap van de tweede comparant.
Zij hebben hiervan e.e.a. gevonden.
Onder het zoeken zijn zij gekomen "int midde vant afgebrande huys bij de boome
waar een kleyn camerke geweest is en hebben gevonden boven op de play een stuk
van een lont, sijnde aan wedersijde afgebrant, het welke was gemaakt van blauw
linden en om hetselve bewonde off gebonde met touw off wit koort gelijk sackebant alsdat losser gedraayt is. En welk stuk lont bedeckt lag met een natte
vaale turff".
Zij verklaren verder niet te weten hoe en door wie dit lont gemaakt is en door
wie het daar gelegd is.
R 119
fol. 243vo
05-05-1749
3/3
Schepenen van Asten certificeren bij deze ter requisitie van Jan Jacobs Verberne - dat, op 13-1-1749, 's morgens om zeven uur, is afgebrand zijn schuur met
daarin zijn schapen, hooi, stro en rogge. Verder is op zondag, 9-2-1749,
's middags om vier uur, zijn huis afgebrand met daarin al zijn meubelen en
andere goederen.
Het huis gestaan in de Steege en eigendom van voorn. Jan Jacobs Verberne - welke ca. 86 lopens zaai- en weiland in bewerking heeft.
- Ordinaire landsverponding: ƒ 27-11-12/jr.
- Dorps reδele omslag
- ƒ 27-11-12/jr.
- Bede
- ƒ 9-18-12/jr.
Men is beducht dat de voornoemde landerijen, zonder opbouw van huis en schuur,
niet meer gecultiveerd kunnen worden, tot groot nadeel van de requirant en de

gemeente.
Wij stellen de requirant, indien het ons toegestaan wordt, vrij van de voors.
reδele lasten voor de tijd van 14 jaar.
R 24

fol. 5vo

24-02-1749

Jacobus Souve, aanlegger - contra - Wilhelmus Loomans, gedaagde.
Aanlegger zegt dat hem van de gedaagde, van de "tiend" die zij samen "opgevaare" en gepacht hebben nog toekomt:
- 6╜ vat rogge en een vijm stro - doch dat daar nog van af moeten 25 "gerwen"
stro.
Hij verzoekt gedaagde deze betaling op te leggen.
Gedaagde zegt - dat hij 1╜ dag koren in de "tiend" voor aanlegger heeft opgevaren.
Hij eist hiervoor - ƒ 1-17-8.
R 96

fol. 133

24-02-1749

- Daandel Coolen - g.m. Anneke Jacobs van Hugten - en
- Leendert Jacobs van Hugten, te Hees.
Zij verkopen aan Hendrik Peters van de Mortel:
- 3/4e deel in huis, hof en aangelag
╜ l.
1. Nicolaas Flipse
2. Jan Jansen Verberne
- land
de voorste Camp
2 l.
1. Francis Coolen
2. de straat
- land
de Waterstraat
2 l. 20 r.
1. de Beemtstraat
- land
den agtersten Kamp
4 l.
1-3. de straat
- land
het Eeusel
1 l. 10 r.
1. weduwe Francis Timmermans
2. Johanna Loomans
- land
den Eymert
1 l.
- groes
het Eeusel
6 l.
- groes
de Weert
4 l.
- groes
de Haseldonk
1 l. 30 r.
- groes
1 l.
- groes
het Ven
30 r.
Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten - obligatie d.d. 29-9-1743.
Koopsom: de lasten.
R 96

fol. 134

07-03-1749

Laurens Roymans verkoopt aan Aart Jan Aarts:
- de helft van een akker - de Camp - op den agtersten Diesdonk
2 l.
1-2. Tiele Peter Coolen
Koopsom: de lasten.
R 163

fol. 80vo

07-03-1749

Taxatie van de onroerende goederen van Barbara Frans Maas - overleden te Antwerpen - 19-11-1747.
Laurens Roymans is gelaste van de erfgenamen.
Waarde

- land

het Lanckackerke
1 l.
1. de weg
2. weduwe Hendrik Zeegers
de Horst
1 l.
1-2. Martinus van de Loverbosch

- groes

20e penning is ƒ 1-10-0.
R 24

fol. 5vo

ƒ 10,ƒ 14,ƒ 30,-

17-03-1749

Mattijs Bolle en de erfgenamen Wilbert Aalbers, aanleggers.
- contra
Martinus van Hoof, gedaagde.
Aanleggers zeggen dat zij op hun borgemeestersboek van 1729 te pretenderen hebben - ƒ 3-10-10 als erfgenaam van de kinderen Marten Jan Teunis.
R 143

17-03-1749

Jan Janse Smits en Luycas van der Loo, borgemeesters, verkopen "eenig branthout, kribbens en schilderhuysjens van de gecantonneerde Hanoverse troupes
overgebleven - alsmede een partij klot gekoomen uyt de Baanen in de Peel, alwaar niet gestooken mogt worden".
- twee mijten klot
ƒ 12,- een grote mijt hout
ƒ 25,- twee mijten turf
ƒ 13,- twee schilderhuisjes
ƒ 3,- drie kribben
ƒ 4,Opbrengst: ƒ 57,-.
R 96

fol. 234vo

24-03-1749

Michiel van de Cruys verkoopt aan Peter Aarts, pastoor:
- huis en hof met een akker daaraan - in het Dorp
2 l.
1. de pad
2. Jan Jan Paulus
3. de weg
4. Jan Jan Smits
Koopsom: ƒ 450,-.
R 96

fol. 135

25-03-1749

1/2

Wilbert van Helmont - g.m. Maria Benders Vervoordeldonk verkoopt aan Hendrik
Hendriks:
- 1/3e deel van van helft in huis, land, groes - op Voordeldonk
dit deel 8 l.
Zoals gekomen van zijn schoonouders.
Belast met: 1 cop rogge/jr. aan Schenaars.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 119

fol. 237

25-03-1749

2/2

- Peter Roymans - g.m. Elske Benders Vervoordeldonk,
- Wilbert van Helmont - g.m. Maria Benders Vervoordeldonk,
- Hendrik Hendriks - g.g.m. Anneke Benders Vervoordeldonk.
Allen erven van wijlen Bendert Vervoordeldonk - en Joseyn Berkers.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Wilbert van Helmont
- de helft van de volgende percelen, die hij op heden verkocht heeft aan Hen-

drik Hendriks - en
- de wederhelft van de volgende percelen, zijnde 1/3e deel van de gehele nalatenschap ten deel gevallen aan voorn. Hendrik Hendriks en vermits het overlijden van zijn vrouw voor hem de helft in voors. goederen en hun kind,
Joost de wederhelft - zijnde het ╝e deel in de volgende goederen.
Dus aan voorn. Hendrik Hendriks voor hem en zijn kind en zijn kind ten deel
gevallen de helft en de wederhelft bij koop en transport van Wilbert van Helmont - de volgende goederen:
- huis, hof en aangelag
5 l.
1. Mattijs Bollen
2-4. Peter Roymans
3. weduwe Willem van Hugten
- groes
het hoog Eeusel
2╜ l.
1. Joost Kerkers
2. Jan Vervoordeldonk
- groes
den Brant
1╜ l.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. Arnoldus van Hugten
- groes
in den Brant
3 cops.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. Arnoldus van Hugten
- land
den Hoekacker
1╜ l.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2-3-4. de gemeente
- de helft van een akker - het Nieuwvelt
1╜ l.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. Peter Roymans
- land
den Benedenacker
2 l.
1. Flip Jansen
2. Jan Vervoordeldonk
Belast met: 2 cop rogge/jr. aan Schenaars.
Ordinaire verponding: ƒ 6-14-2/jr.
Bede
- ƒ 2-02-0/jr.
2e lot: Peter Roymans
-

- groes

- land

- de helft van
- een veldje
- groes

den acker agter het huys
hiervan 2 l.
1. Hendrik Hendriks
2-4. weduwe Leendert van Hugten
3. Mattijs Bollen en Hendrik Hendriks
1 l.
1. Hendrik Hendriks
2. kn Marcelis Berkers
3. de Loop
4. Martinus Jan Paulus
2╜ l.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. Hendrik Jacob Martens
3-4. de weg
het Nieuwvelt
1╜ l.
1. Hendrik Hendriks
2-3-4. de gemeente
den Berkwal
3 cops.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. Arnoldus van Hugten
den Brant
5 cops.
1. Arnoldus van Hugten
2. weduwe Joseph Vervoordeldonk

Belast met: 1 cop rogge/jr. aan Schenaars.
Verponding: ƒ 3-7-02/jr.
Bede
- ƒ 1-0-12/jr.
R 107b

fol. 162vo

27-03-1749

Elisabet Kuypers - weduwe Jan van Enneten, te Eyndhoven, verkoopt aan den
Armen van Asten - armmeesters: Hendrik Paulus Verberne - en
- Jan Jansen Coolen.
- een obligatie van - ƒ 600,- t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 20-1-1710 t.b.v. wijlen haar vader.
Geregistreerd - 's Bosch - nr. 39.
Schepenen Eyndhoven.
R 96

fol. 135vo

28-03-1749

Paulus Jelis van den Berg verkoopt aan Reynder Peter Cornelis - g.m. Joseyn
Paulus van den Berg en Heylke Paulus van den Berg - weduwe Hendrik van Blaartem - ieder voor de helft:
- huis, hof en aangelag
1 l.
1-3. de straat
2. kn Jan van Dijk
- land
den Moolenacker
╜ l.
1. Goort Loomans
2. Jan Souve
- groes
het Stegensvelt
1╜ l.
1. Aart Driessen
2. Jan van Hooff
- land
de Hofsteede
1 cops.
1. de straat
2. Jan Souve
Conditie: De kopers verzorgen Paulus Jelis van den Berg, hun vader, gedurende
zijn verdere leven - voor de koopsom - ƒ 50,-.
R 96

fol. 137

02-04-1749

Antoni Voermans verkoopt aan Cornelis Peters:
- groes
de Karis
2╜ l.
1. Aart Driessen
2. Hendrik Berkers en Goort Buckums
3. Jan van de Loverbosch
4. de verkoper
Koopsom: ƒ 120,R 163

fol. 82

08-04-1749

Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet van Winterroy - overleden en
begraven te Helmont - 16 en 20-3-1749.
Waarde
- een rente van ƒ 30,-/jr. t.l.v. het Corpus van Asten d.d. 8-5-1723 - schepenen Helmont
ƒ 750,20e penning is ƒ 37-10-0.

R 33 - 52

21-04-1749

ook: R 15 - fol. 315 - 21-4-1749.
R 119 - fol. 239 - 21-4-1749

Aan het College,
Willem van den Eerenbeemt - weduwnaar van Geertruy Voermans - uit dit huwelijk
is nog ΘΘn kind m.n. Maria Elisabet, oud vijf jaar, in leven.
Suppliant heeft staande dit huwelijk van haar ouders enige goederen verkregen,
nog onbedeeld zijnde, alsook enige roerende goederen.
Ook heeft hij in zijn weduwlijken staat enige vaste goederen aangekocht.
Suppliant wil zich in tweede huwelijk begeven met Mattye van Roy, geboren en
wonende te Nederweert.
I.o.m. de "naaste vrinden" is overeengekomen dat geen inventaris opgemaakt
wordt t.b.v. het kind, maar dat dit zodra het meerderjarig wordt of tot huwelijk of andere "staat" zal komen - ƒ 200,- v≤≤r-uit zal ontvangen i.p.v. haar
moeders deel.
En daarenboven, naar de staat des boedels, een behoorlijke uitzet, als de andere te verwachten kinderen.
A.s. bruid en bruidegom zullen verder in dit huwelijk aanbrengen wat ieder bezit en te verwachten heeft.
Als de bruidegom komt te overlijden v≤≤r de bruid, zonder oir na te laten, dan
zal zij, boven hetgeen zij ingebracht heeft - ƒ 250,- uit de boedel ontvangen.
Blijvende de rest voor het v≤≤r-kind.
Als de bruidegom overlijdt voor de bruid, zonder kind(eren) na te laten, dan
zal hij - ƒ 250,- ontvangen en erfgenaam worden van haar goederen.
Het v≤≤r-kind zal naar behoren worden onderhouden en opgevoed en zal verder met
de te verwachten kinderen uit dit huwelijk als "ΘΘn" kind worden behandeld.
Getuigen: Antoni Franse Voermans,
- Antoni Peter Voermans,
- Francis Verberne, te Lierop, oom, van moederszijde, van het kind,
- Jan Peter Smits - g.m. de moeder van de bruidegom.
Zij verzoeken aan het College om e.e.a. goed te keuren.
Marge: Wordt toegestaan, mits "passeerende de acte antenuptiaal".
Opmerking: In deze acte is gesteld: Francis Verberne, te Lierop,
in R 119 - fol. 239 - 21-4-1749 is gesteld: Francis Verberne, te
Liessel.
R 33 - 52

21-04-1749

1/2

Aan drost en schepenen,
Hendrik Peter Vlemminx, meerderj. j.m., te lierop, wilde gaan trouwen en heeft
daartoe "occasie" gehad op Matthye, dr. Jan van Rooy, meerderj. j.d., te Nederweerdt.
Hij heeft zelfs "acces" van haar gehad en in alle eerbaarheid met haar "gevreden". en waarbij hij na verloop van tijd kwam te bespeuren dat zij niet alleen
vrij veel "differense" voor hem toonde maar zelfs blijk gaf met hem te willen
trouwen.
Het is zelfs zover gekomen dat zij, nu negen maanden geleden, beloofd heeft met
hem te trouwen.
Zoals gebruikelijk heeft hij daarop de zelfde belofte aan haar gedaan en geld
aan haar gegeven. "En welke wedersijdse beloften met dierbare woorden in plaetse
van eede bij hen lieden over en wederover bevestight sijn geworden".
Tot sijn groot leedwezen ondervindt suppliant nu dat zij haar belofte niet nakomt, maar dat zij zich verstout heeft zich met zekere Willem van den Eerenbeemt, uit Asten, in ondertrouw te begeven.
Hij protesteert hiertegen - en verzoekt dat U "bij provisie de huwelijxe proclamatien ofte gebooden tussen gesegde Matthye van Rooy met voorn. Willem van
den Eerenbeemt opschortende, haer Matthye believen te ordonneren met den
suppliant in den eghten staet en huwelijk te begeven".

Echter als Matthye met den "heylige eedt wil sweeren" dat zij voornoemde trouwbeloften niet heeft afgelegd, hij van actie af zal zien.
R 15
fol. 319
24-04-1749
2/2
Gezien het request van Hendrik Peter Vlemminx, meerj. j.m., te Lierop, waarin
hij aanbiedt om onder eede te bevestigen dat Matthia Janssen van Rooy, j.d.,
te Nederweert - aan hem trouwbeloften gegeven heeft.
Ofwel dat zij onder eede wil verklaren - dat de trouwbeloften niet gegeven
zijn.
Naschrift: Matthia Janssen van Rooy legt in handen van de drost en in aanwezigheid van de suppliant de voorn. eed af.
R 119

fol. 240vo

26-4-1749

1/2

Staat en inventaris opgemaakt door Frans Verhees en Tiele Peter Coolen, als
voogden over Maria en Anneke, onm. kinderen van Lambert Verheyen - en Maria
Coolen en welke onm. kinderen voor 2/3e deel competeren en aan Lambert Lamberts Verheyden, de broeder van de onmondigen, voor 1/3e deel toekomt.
Onroerende goederen
- huis, schuur, schop, hof en aangelag met groes en land - te Ostappen
Bewoner: Lambert Lambert Verheyden.
- huis met land en groes - in het Dorp
In huur bij Nicolaas Neerven.
Alle goederen zijn 14-12-1747 getaxeerd.
-

Roerende goederen o.a.
een paard met haam, zadel en verder getuig,
een hoge en een slagkar,
een ploeg en eg,
vijf koeien en een os, een maal en twee kalveren, 33 schapen,
twee "schaape of kasse", vier stoelen,
landbouwgereedschap - rieken, zeisen, hakken, vlegels, bijlen, gaffels enz.
melkgerei,
drie spinnewielen,
vier bijenkorven,
twee bedden,
diverse potten en ketels.
Er rest in de boedel ook nog enig vlees, spek, rogge, boekweit, hooi en stro.
Op de goederen te Ostappen zijn 19 l. bezaaid met rogge en moet nog 4╜ l. bezaaid worden met boekweit.

Schulden
- Aan Martinus van de Loverbosch en Leendert Jacobs van
Hugten, borgemeesters, 1746
ƒ
7-02-14
- Aan Jan Ture Loomans c.s. borgemeesters, 1747
ƒ 13-04-02
- Aan Jan Janse Smits c.s. borgemeesters, 1748
ƒ 23-00-00
- Aan Wilhelmus de Bruyn, collecteur van 's landslasten volgens briefje nog te betalen over 1746 - '49
ƒ 115-02-10
- Aan Laurens Roymans en zijn dochter wegens huurachterstand en geleend geld
ƒ 40-00-00
- Aan Jan Janse Smits - wegens winkelwaar
ƒ
5-00-00
- Aan Jan Verhoysen - wegens gehaald bier
ƒ
3-00-00
- Aan Jan Trouwen - als smid
ƒ
3-00-00
- Aan Tiele Peter Coolen - wegens geleend geld
ƒ 10-05-00
- Aan de weduwe IJsbout Hendriks - restant van lasten ƒ
2-10-00
ƒ 222-04-10

R 15
fol. 321
05-05-1749
2/2
Gezien het request van Frans Verhees en Tiele Peter Coolen - als momboiren over
Maria en Anneke, onm. kinderen van wijlen Lambert Verheyden - en Maria Coolen,
te Ostappen.
Dat sedert het overlijden van de ouders in het laatst van 1747, waarbij zij
vijf kinderen nagelaten hebben - waarvan er in 1747 nog twee overleden zijn.
De overige zijn in het huis blijven zitten en hebben gezamelijk het huishouden
t.l.v. de boedel gedaan.
Onlangs is de oudste, Lambert, getrouwd en zou gaarne in de boedel blijven zitten.
De andere kinderen kunnen dit niet, omdat zij resp. maar 12 en 7 jaar oud zijn.
Supplianten is aangeraden om een inventaris op te maken - met inbegrip van de
bekende schulden - deze bedragen - ƒ 222-10-0.
Er is een accoord gemaakt met Lambert Lamberts Verheyden - dat deze in vrij
eigendom zal bezitten alle roerende goederen en de oogst te velde en dat hij
op de goederen te Ostappen zal blijven wonen en werken voor de tijd van zes
jaar. Enz. enz.
Hij zal de twee kinderen in onderhoud nemen, laten leren en opvoeden.
Hij zal de schulden van de boedel voldoen.
"En dan eyndelijk voor de voorn. overgifte met het expireere van de voors. ses
jaare aan de onmondigen moeten betaalen - ƒ 200,-". Dus voor ieder - ƒ 100,-.
Blijft het huis in het Dorp en de overige landerijen "in het gemeen". Zoals
ook de goederen te Ostappen, na de zes jaar, weer gemeenschappelijk zullen
zijn.
Zij vragen toestemming voor e.e.a.
Naeschrift: "Fiat" van het College.
R 96

fol. 137vo

03-05-1749

Mattijs Bollen, te Voordeldonk, is schuldig aan den Armen van Asten:
ƒ 100,- α 3╜% - t.w.:
- ƒ 50,- door Paulus van der Loo - d.d. 3-1-1746 - aan den Armen geschonken en
- ƒ 50,- door Willem van den Eynde en Maria Antonis van Bussel aan den Armen
geschonken.
Marge: 10-6-1762 en 17-3-1763 elk - ƒ 50,- gelost.
R 119

fol. 243

03-05-1749

1/2

Hendrik Halbersmit verklaart zich "ten uyttersten beswaart" te vinden bij het
vonnis van schepenen van Asten - d.d. 21-4-1749 - gewezen in zijn zaak tegen
Hendrina Clemens, gesepareerde huisvrouw van Antoni van Riet, eiseres.
Hij gaat in beroep voor schepenen van 's Bosch.
R 119
fol. 246vo
03-06-1749
2/2
Hendrina Clemens, gesepareerde vrouw van Antoni van Riet geeft machtiging aan
Cornelis Wijgaars, procureur, te 's Bosch, om haar zaak tegen Hendrik Halbersmit, chirurgijn, waar te nemen.
R 24

fol. 6

05-05-1749

1/2

Maria van de Warenbergh - weduwe Hendrik Hoefnagels, aanlegger.
- contra
Paulus Verkuylen, gedaagde.
Aanlegger zegt dat zij, in 1748, aan gedaagde heeft verhuurd de "toemet" van
een stuk groes in het Linder - voor ƒ 3,-.
Zij heeft daarop ontvangen - ƒ 0-18-12.
Tot nu toe is gedaagde in gebreke gebleven de resterende ƒ 2-1-4 te betalen.
Gedaagde is niet verschenen na behoorlijke dagvaarding en wordt nu opgelegd
om het restant te voldoen.
R 24
fol. 7
19-05-1749
Paulus Verkuylen, aanlegger.
- contra
Maria Warenberg, gedaagde.

2/2

Aanlegger zegt dat hij de pretentie heeft voldaan - met` eerst drie schellingen
en daarna, in april l.l., het restant, zijnde ƒ 2-5-12 en dus geen schuld meer
hebbende ook niet verschenen is op de zitting.
Hij en zijn vrouw willen e.e.a. onder eede bevestigen.
Gedaagde zegt dat de betalingen die zij ontvangen heeft zijn van "verhaalde
winkelwaar" die zij te pretenderen had.
De "toemet" is tot nu toe niet betaald.
R 107b

fol. 163vo

07-05-1749

- Antony van den Hurk - te voren - weduwnaar van Elisabet Jacobs Verberne - en
- Jacobus Verberne - bieden te Woensel.
De eerste comparant met procuratie van schepenen Woensel - d.d. 27-3-1749 register der requesten, te Eyndhoven, e.o. - fol. 146vo.
Zij verkopen aan Jan Jacobs Verberne, te Asten:
- 2/3e deel in een erfje, huisplaats, hof, wei en land - te Asten.
Het overig deel is reeds van de koper.
Koospom: ƒ 36,-.
Schepenen Eyndhoven.
R 119

fol. 244vo

21-05-1749

Cornelis Peters verklaart ter instantie van Peter Weynen, dat, op 7-5-l.l. uit
het gemeentes Broek is weggelopen:
- een peert, sijnde rood bruyn van hair met swarte maane en steert met wat wit
aan de kop onder de mane - oud omtrent zes jaar - en behorende aan de requirant.
Dat ook van hem, declarant, ten voors. tijde is weggelopen zijn paard, hetwelk
hij op dezelfde dag heeft teruggekregen.
Hendrik Berkers, schepen, verklaart dat het paard hem goed bekend is en tegelijk weggelopen met zijn paard, hetgeen hij in de Peel, tussen Someren en Nederweert, weer terug bekomen heeft.
Wij, schepenen en secretaris, verzoeken, dat als het paard gevonden wordt, het
ter hand te stellen aan de requirant.
R 119

fol. 245

22-05-1749

Staat en inventaris van Goort Peter Jan Aarts - g.g.m. Helena Teunis Peters t.b.v. Maria en Goort, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Geertruy Kels.
Roerende goederen
- twee kisten, een "schaap", vijf stoelen, een tafel,
- twee halve koetsen, ΘΘn "veere" en ΘΘn "linne" bed met toebehoren.
- diverse potten en ketels,
- landbouwgereedschap.

R 96

fol. 138vo

05-06-1749

ook: R 138 - fol. 40 - 5-6-1749.

- Hendricus van der Renne, te Eyndhoven - mede namens:
- Maria van der Renne, te Eyndhoven - en
- Adriaan Meulendijks - g.m. Elisabet van der Renne, te Stratum.
Procuratie: notaris Esveld, te Eyndhoven - d.d. 20-5-1749.
Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- hooibeemd
den Eyndhovense bunder - in de beemden
bij Ostappen
10 l.
1. Gerrit van den Boomen
2. Reynder van Hugten e.a.
3. de Aa
4. Jan Peter Welten c.s.
Verponding: ƒ 2-10-2/jr.
Koospom: ƒ 100,De goederen zijn hen aangekomen van hun ouders.
R 96

fol. 140

24-06-1749

Hendrik Frans Hoefnagels verkoopt aan Antoni Loomans:
- een huisplaats - gekomen van Evert Hurkmans
3 cops.
1-3. de koper
2. de straat
4. Cotshausen
Verponding: ƒ 1-5-0/jr.
Koopsom: de lasten.
R 151

26-06-1749

De Vrouwe van Asten laat de aan haar toebehorende "houtschat", te Asten, voor
drie jaar verpachten.
Pachter wordt: Michiel van de Cruys
pachtsom: ƒ 12-10-0.
Art. 5 der voorwaarden:
- "den pagter sal int ontfangen ende opbeuren van deselve houtschat niemand
mogen verontregten of verder belasten dan het behoort. Maar invorderen 't
volle regt van de Vrouwe, soo men plagte doen ten tijde van wijlen Hertog
Philips van Bourgeringen etc. bij tijd en wijlen Charles desselfs soon was
de sesde penning ofte het sesde hout, hetwelk die voors. pagters sonder eenig
verdrag ofte oogluykinge schuldig sal sijn te ontfangen voor het regt van den
voors. houtschat.
Niet tegenstaande dat men hier voormaals min genoomen of ontfangen mag hebben, behoudelijk of die pagteren imand van de voors. regten gratie woude dat
sal mogen doen 't sijnen lasten sonder prejuditie vant regt van den Heer.
Nog art. 6.
- Iemand die hout wegvoert zonder de pachten te voldoen "sal daarvan verbeuren,
soo dik en menigwerff als dat gebeurden van elke voeder hij weg en afgevoert
hebbende, sijn karre, wagen ende peert od paarden ende hout, boven arbitraale
correctie, ter disportie van den Heer 1/3e deel, den officier 1/3e deel en
de pagter 1/3e deel.
R 24

fol. 7ev.

30-06-1749

- J. Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Pieter Loomans, gedaagde.
Aanlegger zegt dat gedaagde de koopgelden van gekochte "meubilen en andere
gereede goederen" van Willem Reynders - d.d. 25-11-1748 - ter somme van
ƒ 9-19-10 tot nu toe is schuldig gebleven.
Hij verzoekt hem te veroordelen tot betaling.
- J. Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Peter Marcelisse, gedaagde.

Aanlegger "komt" van gedaagde - ƒ 4-5-0 voor het passeren van een acte van
zijn vrouw i.p.v. een inventaris - met zegel en kosten.
Vervolg: fol. 8vo
13-10-1749
9
26-01-1750
9vo
23-02-1750
10
23-02-1750
Gedaagde wordt wegens "non comparitie" opgelegd om te betalen.
- Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Antoni Franse van Bussel,
gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig aan aanlegger, als collecteur der verponding, 1744,
ƒ 3-0-2.
- Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Peter Jan Hoefnagels, ged.
Aanlegger zegt dat Joost Kerkers, peelmeester, op 15-6-1749, de gedaagde
heeft aangetroffen "torvende" aan de Baan in de Peel - en deze daarop heeft
"gecanlangeert" met een boete van - ƒ 3,- (ingevolge de keure, art. 7)
Ook is hem opgedragen de kuil te dichten.
Wegens "non comparitie" wordt gedaagde veroordeeld tot het vorenstaande.
- Jan van Riet, als administrateur van het borgemeestersboek, 1743, aanlegger
- contra - Antoni Franse van Bussel, gedaagde.
Aanlegger "komt" nog op het voors. boek - ƒ 8-10-14 wegens reδele verponding,
1743.
R 96

fol. 140vo

03-07-1749

Francis Smulders, te Gemert, verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- een obligatie van - ƒ 300,- α 3% - d.d. 18-7-1716 - nr. 50, (dog bastard)
dus maar ƒ 270,-, t.l.v. het Corpus van Asten.
Koopsom: ƒ 270,-.
R 138

fol. 44

17-07-1749

Condities en voorwaarden waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch, namens Mr.
Christiaan Paulus van Beresteyn, Heer van Maurick, als vader van zijn kinderen,
de navolgende clampentiende, te Asten, verpacht over de oogt, 1749.
Zie: R 137 - fol. 81vo - 29-7-1743.
R 119

fol. 247vo

04-08-1749

Vrouwe Barbara Catharina, geb. Baronesse van Bauselle, douariδre van Heer Gerard Norbert Scherpenseel, in leven Heer van Mierlo, Hout, Deumel etc., Vrouwe
van Mierlo.
Zij geeft machtiging aan Johan Roscamp, procureur, te 's Haage, om haar zaak
als gedaagde tegen Johan van der Horst waar te nemen.
Het betreft de bediening van het secretariaat te Mierlo.
R 96

fol. 141vo

07-08-1749

Michael van Nieuwstad, als collecteur van de verpondingen, 1738, laat executeren de goederen van Catarina Andriesse, te Voordeldonk, om daaraan te verhalen
- ƒ 7-12-12 wegens verschuldigde verpondingen.
De goederen zij belast met:
- ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 200,- aan Willem Geven en de erven Wilbert Verberne, te Lierop - rentebrief - d.d. 28-12-1662, Asten.

Op 11-5-1740 zijn de goederen geveild en hebben geen geld mogen gelden.
Toen zijn de goederen opnieuw geveild - exclusief de rentebrief van - ƒ 200,en aangekomen aan Antoni Haasen - voor ƒ 30,- en 30 slagen.
Deze koop is nooit bekrachtigd geworden.
Op 18-6-1749 verzoekt Antoni Haasen wederom aan de Kempenaar, rentmeester van
het Gemene Land, of de goederen niet aan hem opgedragen kunnen worden, omdat
hij noodzakelijke reparaties aan het huis moet uitvoeren die hij niet wil doen
zonder bekrachtiging.
Besloten wordt om de aanbieding van Antoni Haasen te accepteren, mits deze de
rente van ƒ 3,-/jr. aan het comptoir der Geestelijke Goederen blijft voldoen
en tevens de achterstallige lands- en dorpslasten - ƒ 63-16-10 en de overige
gemaakte kosten, - ƒ 200,-, betaald.
's Bosch - notaris van Beusekom - 23-6-1749.
Antoni Haasen, schepen, verkrijgt dus t.b.v. de kinderen Marcelis Berkers m.n.
Hendrik, Peter, Francis en Maria:
- huis, hof en aangelag
9 l.
1. kn Jan Stevens
2. erven weduwe Paulus Hoefnagels
3. de Langstraat
4. de weg
- land
het Nieuwvelt - met de schuur daaropstaande
4 l.
1-2-3-4. de gemeente
- land
den Hoppekamp
2 l.
1-2. Jan Peters
3. de gemeente
4. kn Bendert van Hooff
- land
het Eeusel
1╜ l.
1. Joost Polders
2. kn Jan Stevens
- land
den acker aan de Biehal
1 l.
1. den akker gekomen van Jan Smits
2. Francis Coolen
3. kn Marcelis Berkers
- groes
den Hoppenkamp
3 l.
1. Jan Peters
3. kn Bendert van Hooff
4. het teulland van den Hoppenkamp
- groes
de Roetert
5 l.
1. kn Bendert van Hooff
2. kn Jan Stevens e.a.
3-4. kn Marcelis Berkers
- groes
het Lindert
1╜ l.
1. kn Jan Stevens
2. erven Peter Voermans
3. weduwe Francis Timmermans
4. Hendrik van Geldrop
- groes
het Eeusel
2 l.
1. Joost Kerkers
3-4. kn Marcelis Berkers
- groes
het Beemtje
2 cops.
1. Hendrik Marcelis Berkers
2. Francis Coolen
3. den akker aan de Biehal
4. Jan Vervoordeldonk
- groes
het Voorste veltje
1╜ l.
1. Francis Coolen

2-3. Jan Vervoordeldonk
R 119

fol. 248vo

11-08-1749

Dirk Jansen en Jan Joosten, aan het Sant, verklaren ter requisitie van Andries
Vaessen, te Hamont, dat, in 1724, op het Sant is gekomen, Maria Christien Jan
Erkens, welke op ons Heeren Hemelvaart, 1724, 's morgens om zes uur, ten huize
van voors. is verlost van een dochter, welke op die dag, alhier, is gedoopt en
genaamd Johanna ofwel Maria Catarina en waarvan voorn. Jan Joosten als Peter
gestaan heeft en dat Hendrien van Doorn, te Liessel, mede over de doop gestaan
heeft.
Bij de pastoor, alhier, is om een doopbrief van het voors. kind verzocht, doch
deze was niet vindbaar.
Verder verklaren zij dat Jan Erkens, vader van voorn. Johanna Catarina gewoond
heeft te Straalen, in de Gelderstraat.
R 119

fol. 249vo

Compareerde: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
A.

11-08-1749

Interrogatorium
Pieter Slaats,
Hendrik Jelis van Helmont,
Hendrik IJsbouts,
Maria - g.m. Reynder van der Linden,
Francis Berkers
Wilhelmus Loomans,
Hendrik Coopmans - allen van competente ouderdom.

Te vragen of zij niet weten dat verscheidene personen uit Someren
dit jaar op de Peel, onder Asten, turf gestoken en gehaald hebben.
Wie dat waren en hun namen.

1. Heeft Andries Marcelis Driessen turf zien laden op de kar. Hij heeft ook
Paulus Verberne met twee man zien turven. Nog meer andere heeft hij gezien
zonder te weten wie dit waren.
2. Verklaart op het veld van Marcelis Dirks te hebben zien turven, Goort Huyberts, uit Someren en Jan Gerrit van Horick te hebben zien turven op het
veld van Jan Coolen.
3. Heeft Andries Marcelis Driessen zien turven op het veld van Marten Jansen.
4. Heeft zien turven Andries Marcelis op het veld, gekomen van zijn ouders en
Paulus Verberne, uit Someren, op haar eigen veld.
5. Heeft horen zeggen dat Goort Huybers op het veld van Marcelis Dirks geturfd
heeft en dat de dochter van de weduwe Gerrit van Horick tegen hem, deponent,
zei: "Ik heb bij Jan Coolen off Tomas geweest, daar sijne op haar velt aan
het torve en heb gevraagt wat daar van geven moest en dat sij sijde dat sullen wij wel stellen".
6. Heeft Dries Marcelis Driessen zien turven op het veld, gekomen van zijn ouders. En de kinderen van Gerrit van Horik op het veld van Jan Coolen, gekomen van den Agtergaal. Hij heeft er ook een op het veld van Marcelis Dirks
zien turven.
7. Heeft Paulus Verberne op zijn veld zien turven en Marcelis Driessen op het
veld van de weduwe Marten Jansen.

B.

"Of haar niet mede bekent is dat de voorn. ingesetene van Someren
op de torfvelden toebehorende aan ingesetene van Asten als voor niet
getorft en weggehaalt hebben en of de eygenaars van die torfvelden
daarvoor geen geld genoten hebben of aan haar belooft is".
Deze eigenaars hier te noemen.
1. Weet dat voorn. Andries "gelaaden op het torffvelt van de weduwe Marten Jansen en de andere op haar velt toebehoorende aant huys van Jan Aarts".
2 en 3. Als in vorig artikel.
4. Heeft Paulus Verberne, uit Someren, met de kar turf van haar veld zien halen.
5, 6 en 7. Als in vorig artikel.
C.
haare
vant

"Of haar meede niet bekent is dat die geene welke de ingesetene
van Someren op haare torffvelde hebbe laten torven, selfs op die
velden in twee α drie jaaren wel getorft hebben en wat haar
geenen meede bekent is alhier op te geven".

1, 3, 4, 5 en 7. Verklaren van niets te weten.
2. Weet niet meer dan dat hij heeft horen zeggen dat Piet Joost Wijnen verleden
en dit jaar geturft heeft op het veld van Jan Doensen.
6. Verklaart niet te weten dat het voors. veld van Marcelis Dirks ooit door hem
beturft is geweest.
R 30

fol. 49

12-08-1749

- Jelis van Helmont, 70 jaar,
- Catalijn van Helmont, zijn dochter, 23 jaar.
o.a.:
B.
Of zij, op 7 aug. j.l., niet in de Peel geweest zijn, aan de zijde
van Someren en of zij daar niet gezien hebben Goort Huyberts Verdonschot en Meggel Meusse, zijn vrouw. Als ook Antoni van Schayk, ondervorster, alhier.
Zij hebben wel de ondervorster gezien met een man en een vrouw, bij zich hebbende een wit paardje.
C.

Of Goort Huyberts Verdonschot en zijn vrouw in de Peel van Asten geen
turf gestoken hebben en die weg wilde halen.

Zij hebben wel de turf zien laden. En de 2e comparante heeft horen zeggen dat
dit gebeurde op het veld van Marcelis Dirks.
D.

Of Antony van Schayk de voorn. Verdonschot arresteerde en hen om assistentie vroeg.

De 2e comparante heeft alleen gehoord dat de ondervorster riep: "Vrouw, helpt
mijn inspanne".
E.

Of zij niet gezien hebben dat de ondervorster het paard wilde wegleiden en dat daarop de vrouw van Verdonschot hem van achteren geslagen
heeft met zweep of houweel, dat hij ter aarde viel en dan nog aange-

vallen door Verdonschot, slaande en snijdende en alzo zijn paard
"ontweldigde".
De 1e comparant weet dit niet.
De 2e comparante heeft wel gezien dat de ondervorster het paard genomen heeft
en daarna hebben zij de man en vrouw met hetzelfde paard zien wegvaren.
F.

Of zij iets meer gezien hebben en of zij niet weten dat Verdonschot
een "sackpistolen of ander geweer" bij zich had en met zijn mes de
ondervorster "niet snijde en stoote".

De 1e comparant weet niets.
De 2e comparante heeft gezien dat de ondervorster en die man handgemeen waren
en dat de vrouw de snaphaan in de hand had, zo het scheen om "meester te worden off te ontweldigen".
Zij bevestigen hun verklaringen onder eede.
R 96

fol. 144vo

16-08-1749

Jenneke Paulus Coopmans - weduwe Peter Verberne, geass, met Gerrit, haar zoon,
verkoopt aan Paulus, haar zoon:
- de helft van een huis, schuur en hof - in het Dorp ╜ l.
1. weduwe Joost Verberne
2. de weg
3. de straat
4. Laurens Bruystens
Zoals het door de koper wordt bewoond en gebruikt.
Verkoopster is het aangekomen bij versterf van haar ouders en zij is bij testament - d.d. 7-12-1736 - met haar man gemaakt, gemachtigd de goederen te mogen
transporteren.
Koopsom: ƒ 150,-.
R 119

fol. 251

21-08-1749

- Jenneke - weduwe Jan van Duppen, 78 jaar, te Someren,
- Anneke - weduwe Francis Maas, 70 jaar, te Someren,
- Gerrit van Riet, vorster, 63 jaar, te Asten.
Zij getuigen ter requistitie van Maria - weduwe Gerrit van Horik, te Someren.
- de 1e deponente: Is het zeer wel kennelijk dat de requirante en haar ouders
sedert vijftig jaar rustig en vredig hun runderen hebben
gedreven
door
de
weg,
lopende
van
de
gemene
straat
tussen
de
erven
van
Aart
Tielen
Loomans,
Peternella
weduwe
Marcelis
van Gog en Nicolaas Francis Verhoysen, tot Someren - naar
haar groesveld achter de voors. erven gelegen.
- de 2e deponente: Beaamt e.e.a. Zij weet dat dit al wel 46 jaar zo gedaan is.
- de 3e deponent : Dat hij, in de 32 jaar dat hij vorster is geweest te Someren
nooit enige klacht over het voorschrevene heeft gehad.
R 96

145vo

25-08-1749

Het Corpus van Asten mag lenen, bij resolutie van de Staten Generaal - d.d.
23-5-1749, - ƒ 3500,- α max. 4% t.b.v. gedane leveranties, karrevrachten enz.
aan de troepen van het Gemene Land en/of de troupes der geallieerde armee gedaan.
Zij zijn schuldig aan: Goort Canters - ƒ 1000,- α 2╜% Marge: gelost 11-4-1750

- Jan Vervoordeldonk - ƒ 1000,- α 2╜%
Marge: 11-4-1750 gelost ƒ 100,11-7-1768
ƒ 900,- Antoni La Forme, drost en secretaris, te Deurne ƒ 1000,- α 2╜%.
Marge: 6-8-1774 gelost aan Jacobus Losecaat.
R 96

fol. 149

29-08-1749

ook: R 138 - fol. 43vo - 5-8-1749.

Johannes Bartholomeus Moolemakers, te Stratum, verkoopt aan Martinus van de
Loverbosch:
- groes
de Engelsebeemt
1╜ l.
1. Michiel van de Cruys
2. Peter van de Vorst
3. de Aa
- groes
het Swartbroek
2╜ l.
1-4. de koper
2. weduwe Willem Roefs
3. de Loop
- groes
2╜ l.
1. Marcelis Peter Coolen
2. weduwe Willem Roefs
Hem aangekoemn bij deling - van zijn ouders.
Koopsom: ƒ 74,-.
R 119

fol. 252

13-09-1749

Staat en inventaris van Peternel Mattijssen - g.g.m. Marcelis Loomans - t.b.v.
Peter, Grietie, Tony, Helena, Willemyn en Mattijs, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Jan Janse de Laser.
Roerende goederen
- een linne bedde, twee slaaplakens,
- een koperen ketel,
- twee stoelen,
- een tang,
- een misthaak, een stande.
R 24

13-10-1749

Martinus van Hooff, erfgenaam van Willem Aart de Smit, borgemeester, St. Jan
1719 - '20, aanlegger.
- contra
Martinus Jan Paulus, gedaagde.
Gedaagde is op het "boek" nog schuldig ƒ 1-5-0.
R 119

fol. 252vo

17-10-1749

- Jan Vrients, te Ommel,
- Peter Weynen - g.g.m. Maria Vrients, te Ommel.
Kinderen en erven van wijlen Frans Vrients - en Heylke van der Linden, gewoond
hebbende te Ommel.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan Vrients
- land

de Loo
1. Hendrik Roymans
2. Willem Roefs

1╜ l.

- land

de Kolkacker
1 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. Hendrik Deenen
- land
de Wittert
3 l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Peter Jan Peters
- land
het Kampke
1╜ l.
1. Jan Keysers
2. de weg
- groes
den Broekdries
3 l.
1-2. Michiel van de Cruys en Jan Verhoysen
Belast met: ƒ 0-5-8/jr. met meer andere aan de Kempenaar.
- van het 2e lot te ontvangen - ƒ 55,-.
De ontvanger van dit lot zal alle schulden en lasten van de nalatenschap voldoen.
2e lot: Peter Weynen
- Alle gerede goederen, niets uitgezonderd.
R 33 - 52

21-10-1749

Vorster van Helmont "gij zult"
Michael van Nieuwstadt, als pretens gelaste van Mattijs Hoefnaegels, in de
wandeling genaamd Mattijs van Asten, wonende in Herpen, Schayk in het land
van Ravesteyn - insinuatie d.d. 8-10-1749 - "dagen" terzake van een invordering
van - ƒ 265-15-0 die Hendrik Peters Verberne - g.m. Marie, dr. Willem Jan Loomans, te Asten, uit kracht van een pretense vordering op Ansem Jan Thielen, te
Neerloon, heeft - terzake van geleverde "wasch" in 1738 door Willem Loomans.
(Deze vordering is kennelijk, op 13-1-1741, op Mattijs Hoefnagels overgegaan).
R 15

fol. 326

27-10-1749

Gezien het request van Geertruy Kerstens - laatst weduwe van Jan Sprengers en eerder g.g.m. Francis Loomans waarbij ΘΘn kind verwekt, hetwelk nog in leven
is en genaamd Wilhelmina.
Zij en het kind bezitten nog uit dat huwelijk:
- een stuk groes - te Someren
2 l.
- een obligatie van - ƒ 50,- t.l.v. Aart Tielen, alhier.
Er staat ook nog een obligatie te voldoen van wijlen haar eerste man aan Peter
Dankers, te Valkensweert, zijnde - ƒ 100,-.
Zij wordt hierover aangesproken doch is niet in staat om die te voldoen.
Om in der minne te accorderen met de obligatiehouder stelt zij voor, om:
- het stuk groes en de obligatie aan hem over te dragen.
E.e.a. is reeds besproken met de "naaste vrienden" van het kind.
Zij vraagt toestemming.
Naschrift: Het College stemt toe.
R 147

28-10-1749

Bernard Brunas en Andries van Heughten, armmeesters, verkopen:
- een armhuyske - op de Wolfsbergh
In bewoning geweest bij Goort Hendrix en moet "geruymt" zijn voor het a.s.
nieuwe jaar.
Koper: Jan Vervoordeldonk
Koopsom: ƒ 17,-.

R 96

fol. 150

29-10-1749

Geertruy Kerstens - weduwe Jan Sprengers, te Oerle, in het overkwartier van
Gelderland verkoopt aan Hendrik van Berten, te Woensel:
- ╝e deel van huis, en hof - in het Dorp.
Haar aangekomen bij versterf van Francis van de Cruys en door overlijden van
haar man - mede aangekomen aan haar kind Wilhelmus, uit haar 1e huwelijk met
Francis Loomans.
Koopsom: ƒ 150,De koopsom zal gedeeltelijk worden gebruikt om een restant van een obligatie
van - ƒ 195,-, Eyndhoven - d.d. 15-6-1742 - af te lossen.
R 96

fol. 151

ongedateerd.

Aart Jan Aarts verkoopt aan Jan Jan Schrijvers, op de Schaft:
- huis, hof en aangelag - aan de Diesdonk
1 l.
1. de gemeente
2. Aart Jan Aarts
3. de gemeente
den Bergacker
2 l.
1. Tiele Peter Coolen
2. de verkoper
- land
den Heyacker
9 l.
1. Jan Jan Smits
2. weduwe Jelis van Hugten
- hooiveld
4 l.
1. weduwe Jelis vam Hugten
2. de verkoper
het Weyvelt
2 l.
1-2. Tiele Peter Coolen
- groes
het Kuylbeemtje
1╜ l.
1. de verkoper
2. Tielen Peter Coolen
- groes
het Voorste velt
2 l.
1. Tiele Peter Coolen
2. Lambert Verheyen c.s.
- groes
den leegen Dries
1 l.
1. de verkoper
2. Tielen Peter Coolen
Belast met: ƒ 100,- aan Hendrik Wagemans, te Helmond - te betalen met
3 vat rogge/jr.
- ƒ 0-17-8/jr. aan het Gemene Land (ƒ 21-17-8)
- ƒ 0-03-1 duit/jr. aan de Kerk van Asten in een meerdere rente
(ƒ 3-18-2).
- ƒ 0-5-0/jr. aan het Huis van Asten in een meerdere rente (ƒ 6-5-0)
Koopsom: voor de lasten,
ƒ 132-0-10.
R 96

fol. 152

08-11-1749

- Symon van den Boomen, te Deurne - mede voor
- Hendrik en Jan van den Boomen,
- Joseph Verduyseldonk, Jan Ansems en Heylke van den Boomen, te Deurne, zijn
broer, zwager en zuster,
- Jan Hoefnagels, molenaar, te Waalwijk,
- Gerardus Smits, te Eyndhoven,
- Gijsbert Koppens, te Eyndhoven,
- Allegonda Hoefnagels, te Wintelre.
Zij verkopen aan Goort Loomans, molenaar:
- groes
de Colk - te Ommel
3 l.
1. Michiel van de Cruys
2-3. Martinus van de Loverbosch
4. Hendrik Hoefnagels
Koopsom: de lasten.

R 119

fol. 254vo

10-11-1749

Staat en inventaris van Hendrik Hendriks - g.g.m. Anneke Benders Vervoordeldonk
- t.b.v. Joost, zijn zoon.
Hij wil hertrouwen met Jenneke van Maaris.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag
5 l.
1. Mattijs Bollen c.s.
2. weduwe Willem van Hugten
- groes
het hoog Eeusel
2╜ l.
1. Joost Kerkers
2. Jan Vervoordeldonk
- groes
den Brant
1╜ l.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. Arnoldus van Hugten
- groes
in den Brant
3 cops.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. Arnoldus van Hugten
- land
den Hoekacker
1╜ l.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2-3-4. de gemeente
- de helft van een akker - het Nieuwvelt
1╜ l.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. Peter Roymans
- land
den Benedenacker
2 l.
1. Flip Jansen
2. Jan Vervoordeldonk
-

een bed met toebehoren,
twee kisten,
diverse potten en pannen,
landbouwgereedschappen.

R 119

fol. 256vo

Roerende goederen

10-11-1749

Hendrik Hendriks - g.g.m. Anneke Benders Vervoordeldonk.
Hij wil hertrouwen met Jenneke van Maaris - deze is geass. met Peter van Maaris, haar broeder.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beide de goederen in die zij bezitten.
- Het v≤≤r-kind ontvangt - ƒ 50,- (uit moeders goed) verder wordt het gelijk
behandeld als de nog te verwekken kind(eren).

R 119

fol. 257vo

20-11-1749

Hendrik Halbersmit, chirurgijn, verklaart dat Willem van Weert, bij acte - d.d.
7-9-1721, voor hem en zijn vrouw borg was gebleven - dat zij en de kinderen
niet ten laste van den Armen zouden komen.
Hierover is proces ontstaan en hij is bij vonnis - d.d.21-4-1749 - veroordeeld
om de voors. acte te casseren en aan Hendrina Clemens - g.g.m. Willem van
Weert ter hand te stellen.
Hij stelt nu zijn goederen, tot - ƒ 300,- als borg voor zichzelf, vrouw en
kinderen.
R 163

fol. 83

22-11-1749

Taxatie van de onroerende goederen van Johannes Winterroy - overleden te
Helmont, 5-11-1749 en op 10-11-1749 begraven aldaar.
Waarde
- een rente van - ƒ 30,-/jr. t.l.v. het Corpus, alhier,
d.d. 8-5-1723 - schepenen Helmont.
ƒ 750,20e penning is ƒ 37-10-0.
R 96

fol. 153

24-11-1749

Geertruy Kerstens - weduwe Jan Sprengers, te Oerle, bij Venroy, verkoopt aan
Hendrik van Berten, president, te Woensel:
- ╝e deel in huis, en hof - in het Dorp
1 l.
1. Hendrik Coopmans
2. Joost Loomans
3-4. de straat
Koopsom: ƒ 125,-.
Haar aangekomen bij versterf van Francis van de Cruys en daarna van haar man
en kinderen.
R 119

fol. 258vo

26-11-1749

Frans Verhees en Tiele Peter Coolen - als momboiren over de twee onm. kinderen
van Lambert Verheyen - en Maria Coolen, hebben na overleg en machtiging,
5-5-1749, een accoord gemaakt met Lambert Verheyden, broeder van de twee onm.
kinderen, om over te dragen:
- Alle roerende goederen in ruil voor alle schulden op de boedel berustende.
- Lambert blijft de goederen (1/3e deel is van hem) bewonen en gebruiken voor
de tijd van zes jaar - zoals in geval van huur gebruikelijk is.
- Lambert neemt alle reδele en personele lands- en gemeentelasten van de voors.
goederen voor deze zes jaar voor zijn rekening.
- Evenals het onderhoud van het huis etc.
- Hij zal verder gedurende deze zes jaar de beide onm. kinderen een behoorlijke
opvoeding geven.
- Aan ieder der beide kinderen - ƒ 100,- α 2,75% geven.
De goederen in het Dorp zijn onder het voors. contract niet begrepen.
R 96

fol. 153vo

27-11-1749

ook: R 138 - fol. 48vo.

Hermanus Alberts, predikant, verkoopt aan Goort Franse van Bussel:
- huis, hof en aangelag, stal, schuur, schop en den akker achter
het aangelag
12 l.
1-4. Arnoldus van Hugten
2. Mattijs Bollen
3. de straat

ƒ 4-10-0/jr.
ƒ 1-10-6/jr.
ƒ 0-17-12/jr. aan het Huis van Asten.
of camp daar de schuur op staat
2 l.
1-3. de gemeente
4. Arnoldus van Hugten
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede
- ƒ 0-05-0/jr.
- land
den Agterbosch
4 l.
1. Arnoldus van Hugten
2-3. Schenaarts
4. de koper
Verponding: ƒ 1-04-0/jr.
Bede
- ƒ 0-17-8/jr.
den Langenacker
1╜ l.
1. Arnoldus van Hugten
2. Mattijs Bollen
3. Joost Kerkers
4. Martinus Jan Paulus
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede
- ƒ 0-07-8/jr.
- land
het Hey- of Weyvelt
6 l.
1. Arnoldus van Hugten
2-3. de gemeente
4. Mattijs Bollen
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Bede
- ƒ 1-00-0/jr.
Opmerking: in R 138 wordt deze post genoemd - het Wey off Neyvelt.
- groes
den Pootbeemt
6 l.
1. IJsbout Martens
2. kn Michiel Tomas
3. de gemeente
4. Schenaars
Verponding: ƒ 1-16-0/jr.
- groes
Gerritjesveltje
1╜ l.
1-3. Schenaars
4. Martinus Jan Paulus
Verponding: ƒ 0-11-0/jr.
- groes
het Biesvelt
2 l.
1. Arnoldus van Hugten
2. Philips Jansen
3. Joost Kerkers
4. Mattijs Bollen
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
- groes
de Weere
1╜ l.
1. de Aa
2-3. Schenaars
4. weduwe Joost van Hugten
- groes
Peter Lindersvelt
4 l.
1. Hendrik Martens
2. IJsbout Martens
3. de gemeente
Verponding: ƒ 1-4-0/jr.
- groes
het Heytvelt
4 l.
1. erven J. Draak
2. de Pootbeemt
3. Jan Jacobs Verberne
Verponding:
Bede
Belast met:
- den akker

4. de gemeente
Belast met: ƒ 250,- α 4% aan den Armen van Asten.
Verponding totaal: ƒ 15-11-0/jr.
Bede
- ƒ 4-00-6/jr.
R 119

fol. 260vo

Koopsom: ƒ 140,-.

05-12-1749

Antoni La Forme, rentmeester van Bregje van Ghesel, Vrouwe van Asten, verpacht
aan Mattijs Dirks, Peter Slaats, Jan Aart Tielen, Dirk Jansen en Dries Dirk van
Hugten, allen hoevenaars van het Huis van Asten - alsmede aan Goort Willem Loomans, molenaar, op de windmolen:
- de Heusdense clamptiende,
- de Loverbosche clamptiende,
- de Middeltiende - alles met de smaltienden echter niet de Lammertiende.
Gereserveerd de landerijen gebruikt door de hoevenaar van de Polder enz.
Alles voor de tijd van zes jaar.
Pachtsom: 935 vat rogge/jr.
Verder wordt verpacht voor zes jaar - de Novaale tiende - aan:
- Hendrik Berkers,
- Peter Wilbert Coolen en
- Dirk Willem Haasen - voor 165 vat rogge/jr.
R 119

fol. 265

10-12-1749

- Hendrik Willem Roymans, te Deurne,
- Goort Marcelis Verleysdonk - g.g.m. Hendrien Willem Roymans - namens zijn
kinderen, Antoni, Jan, Helena en Peeter - waarvan mede aanwezig is Antoni
Goorts namens de andere kinderen.
- Peter Martens - g.g.m. Jenneke Willem Roymans - namens zijn kinderen, Martinus, Dirk, Catarina, Helena, Jenneke en Pieternel - aanwezig is Martinus
Peter Martens, namens de andere kinderen,
- Aart Frans Slegers - g.m. Jennemaria Willem Roymans,
- Laurens Roymans.
Allen kinderen en erven van Willem Roymans - en wijlen Helena - weduwe Hendrik
van Mierlo.
Omdat de vader door zijn hoge ouderdom niet in staat is om zichzelf te helpen
en ook zijn "memorie" niet meer ten volle bezit en daardoor voortdurend hulp en
zorg nodig heeft. Men heeft nu geaccordeerd dat allen, t.b.v Laurens Roymans,
afzien van de erfenis en dat deze verder de zorg blijft dragen voor hun vader
en grootvader tot na diens overlijden.
Ook neemt hij alle schulden en lasten op de boedel staande over, zodat gΘΘn der
comparanten nog aansprakelijk is.
R 119

fol. 264vo

16-12-1749

Gerrit Pieter van Riet, eykmeester, te Asten, aangesteld, tot wederopzegging,
door de Vrouwe van Asten.
Hij heeft van Johannes van der Linden, vrijwillig afstand doende van het eykmeesterschap, overgenomen en ontvangen:
- een vat off looper,
- een cop,
- een halve cop,
- een maatje,
- een half maatje,
- twee vierkante houten trechters met twee stellingen om de vaten te eyken,
- een koperen kan,

-

een tinne halve kan,
een pint,
een halve pint,
een maatje,
een half maatje,
een groote ijzeren waagboom met twee houten schalen,
een middelbaare ijzeren waagboom en schalen,
een klein waagje met twee koperen schalen,
een ijzeren gewicht van 5 pond,
een ijzeren gewicht van 25 pond,
loden gewichten van resp. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1/2e, 1/4e, 1/8e - 1 loot,
1/2 loot en 1/4e loot,
- een ijzeren el,
- een loot lepel,
- een pekel hamerke,
- twee ijzeren bouten.
Hij heeft het gereedschap in goede staat ontvangen en zal het ook als zodanig
behandelen - het is eigendom van de vrouwe van Asten.
Verder heeft hij de eed als ijkmeester afgelegd en beloofd alles in "getrouwigheyt te sullen eycken ende pegelen" zoals gerequireert en dat voor een salaris dat daartoe staat.
R 96

fol. 155vo

20-12-1749

Hendrik Hendriks - g.m. Jenneke Jan Peters van Maaris verkoopt aan Peter Jan
van Maaris - de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk
1 l.
1. Marten van de Loverbosch
2. Hendrik van Nunen
- land
den Benkenkamp
3╜ l.
1. Adriaan Lintermans
2. de gemeente
- land
het Eeusel
1╜ l.
1. kn Marcelis Berkers
- land
het Nieuwvelt
2 l.
1. weduwe Laurens Verlensdonk
2. de gemeente
- land
de Hoppekamp
2 l.
1-2. kn Marcelis Berkers
de Cloosteracker
1 l. 3 cops.
1. Goort Antonis Verleysdonk
2. Hendrik Jacob Martens
- land
den Cleynenacker
1 cops.
1. Hendrik Jacob Martens
2. Huybert Joosten
- groes
het Binnenvelt
1╜ l.
1. Hendrik Jacob Martens
2. weduwe Laurens Verleysdonk
- groes
het Eeusel
1╜ l.
1. Joost Polders
2. kn Marcelis Berkers
- groes
het voorste Broekvelt
2 l.
1. Hendrik Berkers
2. het Broek
- groes
het agterste Broekvelt
1╜ l.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. weduwe Laurens Verleysdonk

- groes

den Brant
2 l.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. weduwe Laurens Verleysdonk
Belast met: ƒ 100,- aan Hendrik Peters van Helmont - zijnde de helft van ƒ 200,-.
Koopsom: de lasten.
R 96

fol. 156vo

30-12-1749

Joost Joost Hoebergen verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes
het Hoyveltje
╜ l.
1. Joost van Rest
2. Baron van Leeffdaal
3. de Aa
4. de koper
- nog een gedeelte of streep langs verkopers Weyvelt, naast de koper en reeds
met een nieuwe sloot afgegraven en dit gedeelte nu behorende aan de koper.
Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn broeder en bij koop.
Koopsom: ƒ 25,-.

R 96

fol. 157

06-01-1750

Anna Maria Verschuuren - weduwe Jan Verberne - geass. met haar zoons Paulus
Verberne, te Someren en Jan Verberne verkopen aan Laurens, Peter, Hendrien,
Maria, Elisabet en Jenneke, kinderen van Jelis Laurensen:
- groes
agter Ostaden
7 l.
1. Jan Verberne
2. een weg
3. kn Jan Jansen van Dijk
4. de kopers e.a.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 120

voorblad

09-01-1750

In bediening zijn:
- Jacobus Losecaat, drossard en secretaris,
- Michiel van de Cruys, president,
- Peter van de Vorst, vice president,
- Jan Verberne,
- Antoni Haasen,
- Hendrik Berkers,
- Goort van Bussel - en
- Jan van Riet, schepenen.
R 120

fol. 1

09-01-1750

Staat en inventaris opgemaakt door Jan Willem Trouwen - weduwnaar Maria Antoni
Loomans - t.b.v. Maria Anna en Catarina zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Johanna Maria Smits.
Roerende goederen.
- een kist, een ronde toeslaande tafel, vier driekante stoelen, een trog,
- twee koperen ketels, een ijzeren pot, een ijzeren ketel, een struifpan,
- een bed met toebehoren, drie paar slaaplakens,
- twee spinnewielen,
- vier tinnen schotels,
- vuurgerei,
- het "smitsgereedschap" t.w. een aambeeld, een blaasbalg, een schroef, een
voorhamer, drie kleine hamers, een hoefkamer en een trektang.
De kleren van de overleden vrouw zijn gebruikt voor de kinderen.
R 120

fol. 2

09-10-1750

Staat en inventaris opgemaakt door Johanna Maria Smits - weduwe Hendrik Francis
Vrients - t.b.v. Catarina, haar dochter.
Zij wil hertrouwen met Jan Willem Trouwen.
Roerende goederen
- een bed en toebehoren, twee paar slaaplakens,
- een "kaske", twee vierkante stoelen, een kist, een beddekoets,
- een koperen ketel, een ijzeren pot en ketel,
- vuurgerei,
- een spinnewiel.
R 120

fol. 3vo

15-01-1750

Anneke Peter Smits, meerderj. j.d., geboren en wonende te Best bij Oirschot,
nu wonende t.h.v. Louis Hoefnagels, bij de kerk, in het Dorp, alwaar zij sinds
enige tijd verblijft om zich te laten "cureere" door de chirurgijn Halbersmit
"van een accident off canker in haar borst" en waarvan zij nu, mogelijk, voor
de derde maal gesneden zal worden.
Zij testeert.
- Alle voorgaande "maakinge" vervallen.
- Hendrik Peter Smits, haar broer, wordt enige erfgenaam van al haar roerende
en onroerende goederen.
R 120

fol. 5

17-01-1750

Staat en inventaris opgemaakt door Jan Bonaventura Loomans - weduwnaar Willemyn Verhoysen - t.b.v. Maria en Hendricus, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Maria van Geffen.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - met schuur, stallen en brouwhuis - bij de Kerk
1. weduwe Antoni Muyen
2-3. de straat
- huis en hof - in de Wolfsberg
- zijnde in zeer slechte en bouwvallige staat en aangekocht van de kinderen
Gerrit Tijssen.
1. Andries Peters
2. de straat
- een wortelvelt of land - in de Wolfsberg
1 cops.
1. Joost Kerkers
2. Andries Peters
- groes
in het Root
1╜ l.
1. Mattijs Muyen
2. Peter Martens
- land
den Heesacker
4╜ l.
1. weduwe Francis Timmermans
2. weduwe Jan Peter Smits
aangekocht van Dirk Swanenberg.
- land
de Weeg
5 cops.
1. kn Jan van Dijk
2. kn Lambert Verheyden
aangekocht van de erven Gerrit Tijssen.
- land
de Pasacker
- een huisplaats - in het Dorp
1 l.
1. Goort Loomans
2. Jan Verberne
aangekocht van Jan Jansen van Dijk - hierbij horen vier "torff off Peelvelden in de gemene Peel".
Roerende goederen o.a.
- twee koeien, een kalf,
- twee "vere" bedden en toebehoren, een slecht "beddeke",
- een brouwketel en verder brouwgereedschap - gekomen van zijn ouders.
De brouwketel en kuip zijn nieuw opgericht na zijn vrouws overlijden.
- vier koperen handketels, een "meremiet", een koperen "sey", een koperen
koffiekan - twee kannen groot, een idem van ΘΘn kan, een "blecke" koffiepotje, diverse bier, melk en andere kannen en pinten.
- diverse jenevermaten - ΘΘn pint, halve pint, ΘΘn maatje, een half maatje,
- tinwerk, peperbus, mosterdpot, kandelaars zoutvaatjes,
- een koperen koeketel,
- een leunstoel, 14 houten stoelen, en een met leer beklede stoel, vijf tafels,
toeslaande als anders,
- diverse lampen, een koffiemolen, een spiegel,
- acht koppen en schotels "koffygoet" van porcelein, drie paar grove thee-

-

koppen en schotels,
16 tinnen schotels, 8 tinnen borden, 12 tinnen lepels, een tinnen waterpot,
acht "delfse" aarden schotels,
een tent - gekocht voor vier ducaten.
een "kaske", een klein "kaske of blockje",
drie ijzeren potten, pannen, ketels,
vuurgerei,
diverse kuipen, tobben, teilen, potten,
drie schoorsteenkleden,
weeggerei,
linnengoed, enz. enz.
mout, gerst, brouwgoed en contant geld - ca. 500,- gulden.

- aan uitgeleend geld en nog te ontvangen van het borgemeestersboek
ƒ 310-0-0
- nog te ontvangen van diverse lieden
ƒ 250-5-0
- schulden op de boedel bedragen
ƒ 97-10-0
- de rogge in de schuur bedraagt ongeveer
17 vijmen - waarvan veel aan den bakker
verschuldigd is.
- Jan Bonaventura Loomans heeft nog pretenties
op zijn moeders schuldboek - hetwelk nog onveverdeeld is.
- de kleren van zijn overleden vrouw worden voor
de kinderen gebruikt
- nog is voor de kinderen bestemd - de sieraden
van zijn overleden vrouw t.w.:
- een gouden kruis met een slotje daaraan,
- twee gouden ringen,
- een zilveren ring,
- een zilver haarijzer.
R 163

fol. 83vo

24-01-1750

Taxatie van de goederen van de Heer Antoni Loyens - overleden en begraven
te Maastrigt op 29-12-1749.
Waarde
- een obligatie van - ƒ 3100,- "dog bastard" en nu nog ƒ 2790,t.l.v. het Corpus, alhier, en t.b.v. de weduwe Antoni de Heer
- d.d. 25-8-1722 - 's Bosch, nr. 27.
ƒ 2790,20e penning is ƒ 139-10-0.
R 24

fol. 9vo

26-01-1750

- J. Losecaat, secretaris, aanlegger - contra - Dirk Jansen Aarts, op Heusden,
gedaagde.
Aanlegger eist voldoening van - ƒ 2,- voor "copie authenticq".
- Idem aanlegger - contra - Goort Peter Jan Aarts, gedaagde.
Aanlegger eist betaling van "rest" verponding, 1744 ƒ 1-17-0
en nog wegens "inventaris" 22-5-1749
ƒ 4-14-0
ƒ 6-11-0

R 96

fol. 158

02-02-1750

Antoni Slaats en Johannes Martens zijn schuldig aan Martinus van de Loverbosch
- ƒ 125,- α 4%.
Marge: 21-1-1760 - gelost aan de erven Martinus van de Loverbosch t.w.
- Jan de Groot en broers en zusters,
- Jan Francis van de Loverbosch en zijn broeder Francis
van de Loverbosch,
- hun oom Jan Goort van de Loverbosch.
R 96

fol. 159

11-02-1750

Jan Janse Paulus verkoopt aan Petrus Aarts, pastoor:
- een stukje land van (verkopers) akker - gelegen naast het huis en schop
van de verkoper
enige roede
1. de straat
2-3. de verkoper
4. de koper
Koopsom: ƒ 15,-.
R 96

fol. 160

11-02-1750

Joost Joost Hoebergen verkoopt aan Jacobus van de Cruys:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - in de Steegen
1 l.
1. Willem Frans Kels
2. een weg of Jan Jacobs Verberne
- groes/hei
het Eeusel
3 l.
1. Willem Franse
2. Dirk Hoebergen
- land/groes
2╜ l.
1-2. Jan Jacobs Verberne
- hooiveld
1 l.
1. het vorig perceel
2. Hendrik Walraven
een hoyvelt bij het huis
2╜ l.
1. weduwe Hendrik van Ruth
2. Dirk Hoebergen e.a.
- heiveld
het nieuw Heytvelt
2 l.
1. Willem Frans Kels
2. Jan Jacobs Verberne
- groesveld
1╜ l.
1. Antoni Voermans de jonge
2. weduwe Hendrik van Ruth
- groes/heiveld
de Meulenbeemt - uitschietende op
de Vlinkert
2╜ l.
den acker nevens de schuur 1 l.
1. Jan Jacobs Verberne
2. Willem Frans Kels
- land
de Voorste acker
2╜ l.
1. Willem Frans Kels
2. Dirk Hoebergen
- land
Teunis Vreynseacker
1╜ l.
1. Jan Jacobs Verberne en Peter
Driessen van Bussel
- land
de Grootenacker
4 l.
1. Willem Frans Kels
2. Dirk Hoebergen

- land

den corten Bendert
1╜ l.
1. Dirk Walraven
2. Willem Frans Kels
- land
den Horsik
1 l.
1-3. Jan Jacobs Verberne
- land
den Kreyenstart
2 l.
1. Jan van Hooff
2. Willem Frans Kels
Gereserveerd: twee eikenbomen.
Verkopers is het aangekomen bij transport - d.d. 8-11-1734.
Koopsom: ƒ 350,Jacobus van de Cruys blijft schuldig - ƒ 250,- α 3%.
Marge: 12-1-1761 - gelost door de weduwe Jacobus van de Cruys.
R 120

fol. 8vo

20-02-1750

Verslag van "de beleydinge en oculaire inspectie" gedaan aan:
- huis, schuur en schop - gekocht door Goort Franse van Bussel van de Heer
Albers.
De volgende vernieuwingen en reparaties moeten worden uitgevoerd:
- het dak aan de noord- zuid- en westzijde moet worden vernieuwd en gerepareerd.
Ook het dak boven de "neere" te repareren evenals de wanden van de "neere".
- de put op te maken en een kist er om te plaatsen.
- van de schuur moeten de "playen, eeusen en wormen" vernieuwd worden "sijnde
versonken en ontstucken en sijnde veel sonder dack".
- dat ook aan de schuur of schaapskooi geen deuren zijn als alleen "een oude
slegte deur aan de schuurden".
- de westzijde van het dak van de schuur moet vernieuwd of gerepareerd worden.
R 15
fol. 328ev. 23-02-1750
- Peter van de Burght, te Geldrop, aanlegger - contra - Martinus Tijsse van
Hooff - g.m. Helena Willem Aart Smits, gedaagde.
- Willem Walraven - g.m. Hendrina Lambers, aanlegger - contra - Jan Lambers en
Adriaan Lambers, alias de Mulder, gedaagden.
- Martinus Jan Paulus, aanlegger - contra - Wilhelmus Loomans, gedaagde.
R 24

fol. 10

23-02-1750

Antoni Antoni Voermans, aanlegger - contra - Antoni Franse van Bussel, ged.
Aanlegger heeft van gedaagde nog te vorderen - ƒ 10-18-4 wegens resterende
lasten op zijn borgemeestersboek, 1745.
R 120

fol. 9vo

23-02-1750

- Willem Slaats en Goort Franse van Bussel, als momboiren over Elisabet en
Francyn, onm. kinderen van Mattijs Slaats.
- Peter Slaats,
- Arnoldus Slaats,
- Lambert Cornelissen - g.m. Anna Maria Slaats.
Zij geven procuratie aan Willem de With, procureur, te Eyndhoven, om namens
hen "aan te spreken":
- de kinderen en erven van wijlen Aart Zeegers, in leven gewoond hebbende te
Eyndhoven, om te komen tot voldoening van - ƒ 28,- die de weduwe Aart Zee-

gers schuldig was aan wijlen Mattijs Slaats, hun vader, dit sinds 1736.
De schuld is ontstaan bij liquidatie en omvat:
- twee zakken koren,
- zestien karren turf - en
- twee korven boter - die onbetaald zijn gebleven.
R 120

10vo

28-02-1750

Paspoort voor: Jan Doense, staande ter goeder naam en faam, "die sig erneerende is met coopmanschappe te dirigeeren".
R 30

fol. 50vo

02-03-1750

Goort van Bussel en Jan van Riet, schepenen en Jan Souve, chirurgijn, verklaren
dat zij op de eerste dezer, rond 11 uur in de voormiddag, zijn geweest in het
Linder, op de voet- of kerkpad van Voordeldonk naar het Dorp, alwaar wij dood
hebben zien liggen Hendrik Frans Claus, wonende alhier, die in leven blind was
en leed aan vallende ziekte.
Wij zijn van gedachte dat de ziekte de oorzaak is dat hij van het voetpaadje
voorover in een lege of droge gracht is gevallen en doordien "zeer uyt de neus
gebloeyt had". Ook zijn gezicht was door de doorne- en bremtakken gekwetst.
Verder heeft de chirurg geen kwetsuren gevonden.
R 96

fol. 162

09-03-1750

Peter Roymans - g.m. Elske Benders Vervoordeldonk verkoopt aan Joost Leenders
van Hugten:
- land - van den acker agter het huys
2 l.
1. Hendrik Hendriks
2-4. weduwe Leendert van Hugten
3. Mattijs Bollen en Hendrik Hendriks
- groes
1 l.
1. Hendrik Hendriks
2. kn Marcelis Berkers
3. de Loop
4. Martinus Jan Paulus
- land/groes
2╜ l.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. Hendrik Jacob Martens
3. de weg
- de helft in
een Nieuwvelt
geheel 1╜ l.
1. Hendrik Hendriks
2-3. de gemeente
- een veldje
den Berkwal
3 cops.
1. weduwe Joseph Vervoordeldonk
2. Arnoldus van Hugten
- groes
den Brant
5 cops.
1. Arnoldus van Hugten
2. weduwe Joseph Vervoordeldonk
Belast met: 1 cop rogge/jr. aan Schenaars.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 25-3-1749.
Koopsom: ƒ 250-5-0.

R 96

fol. 163vo

14-03-1750

Hendrik van Til - g.m. Cristina Joggem Cornelissen verkoopt aan Peter Dankers,
valkenier, te Valkensweert:
- 1/3e deel van 1/8e deel in een clamptiende - de Witveltse - zo grove als
smalle tienden.
Belast met: ╜ vat rogge/jr. aan het Gemene Land, in een meerdere rente van
12 vat/jr. uit de gehele tiende. (╜ vat is in kap. ƒ 11-3-4)
Verkoper aangekomen bij overlijden van Heylke van den Berg - weduwe Dielis van
der Linden, te Velthoven - testament - d.d. 15-2-1746 - schepenen Velthoven.
Koopsom: ƒ 230,-.
R 96

fol. 164vo

19-03-1750

Tiele Peter Coolen verkoopt aan Peter Houbraken:
- eenn huisplaats en hof - aan het Laarbroek
1╜ l.
1. Jan Jansen
2. de gemeente
3. de straat
Verkoper aangekomen bij transport - d.d 18-2-1745.
Koopsom: de lasten.
R 120

fol. 11vo

06-04-1750

Paspoort voor: Martinus van de Loverbosch, oud borgemeester, "die van sijne
inkomsten is levende en nu en dan eenige coopmanschappe is dirigeerende".
R 15

fol. 330

20-04-1750

Gezien het request - d.d. 9-3-l.l. - van Maria van de Warenberg - weduwe Hendrik Goort Hoefnagels en waarin zij laat weten dat zij na het overlijden van
haar man is blijven zitten met enige vaste goederen, die belast zijn met schulden, daarenboven heeft zij nog drie kleine kinderen, waardoor de schulden nog
groter geworden zijn t.w. aan:
- Willem Roymans
ƒ 50,- kn Jan Aart Smits
ƒ 25,- Huybert Smulders
ƒ 25,- Francis Kerkers
ƒ 25,- Willem van den Eerenbeemt
ƒ 100,samen
ƒ 225,Nog niet gerekend zijn de land- en dorpslasten.
Enige crediteuren willen haar in rechten betrekken.
Zij is niet in staat te betalen, tenzij zij enige vaste goederen mag verkopen,
dit ter voorkoming van haar verdere "ru∩ne" en haar kinderen te kunnen blijven
alimenteren.
Zij vraagt toestemming.
Naschrift: I.o.m. de naaste vrienden, Joost Hoebergen, Aart Jan Smits en Peter
Driesen van Bussel - geeft het College toestemming tot het verkopen
van enige vaste goederen.
R 96

fol. 165

11-05-1750

Het Corpus van Asten is schuldig aan:
- Dirk Dirk Jansen - ƒ 500,- α 2╜%.
Marge: Deze - ƒ 500,- heeft Arnoldus Lennarts bekomen, bij transport - d.d.
10-12-1765 - en door het Corpus voldaan.

- Frans Antonis van Bussel - ƒ 500,- α 2╜%
Marge: 21-3-1770 - de ƒ 500,- zijn gelost aan Arnoldus Lennarts.
- Jan Joosten en Dirk Janse - ƒ 500,- α 2╜%
Marge: 19-2-1771 - gelost aan Joost van Hugten.
- Goort Antonis - ƒ 1000,- α 2╜%
Marge: 21-3-1770 - gelost aan Hendrik Heesman.
- Jan Vervoordeldonk - ƒ 600,- α 2╜%.
Marge: 19-2-1771 gelost.
- Francis Kerkers - ƒ 500,- α 2╜%.
Marge: 24-3-1773 gelost.
R 120

fol. 12vo

25-05-1750

Francis Hyacinthus Baron de Dongelbergen, Heer van Blaartem etc. als eigenaar
van verscheidene "rijdende" clamptienden, te Asten, verpacht aan Michiel van de
Cruys, president schepen en Mattijs Dirks:
- het ene jaar zeven clampentienden - en
- het andere jaar acht clampentienden.
Pachttermijn: 10 jaar.
Zij mogen niet onderverpachten of zelf "smaldeelen" zonder kennis van de verpachter.
Pachtprijs: 340 vat rogge/jr., maat van Eyndhoven, te leveren op het kasteel
van Blaartem,
150 vat boekweit/jr.
De lasten blijven voor de verpachter.
De granen moeten gedorst en gezuiverd geleverd worden - tot genoegen van de
verpachter.
De pachters zullen dan ook de smaltienden mogen "genieten".
R 120

fol. 14vo

28-05-1750

1/2

- Willem van de Sande, te Vlierden - g.m. Magrieta, dr. Joost Hoefnagels,
- Jan Claassen van de Laar, te Bakel - g.m. Catarina, dr. Joost Hoefnagels - en
- Jan Willem Manders, te Bakel - g.m. Engel, dr. Joost Hoefnagels,
- Jenneke Joost Hoefnagels, te Uden.
Allen kinderen en erven van wijlen Joost Hoefnagels, alhier overleden.
Zij geven procuratie aan Jacobus Verhoysen, te Asten, om namens hen in te vorderen en te ontvangen van Pieter Staak, te Rotterdam - ƒ 880,- "wegens en tersaake van tien runtbeesten die van de besmettelijke siekte geneese waare tot
88 gulden het stuck" door hun vader verkocht en geleverd op 24 febr. l.l.
R 120

fol. 17

28-05-1750

2/2

- Willem van de Sande, te Vlierden - g.m. Magrieta Joost Hoefnagels,
- Jan Claassen van de Laar - g.m. Catrina Joost Hoefnagels, te Bakel,
- Jan Willem Manders, te Bakel - g.m. Engel Joost Hoefnagels,
- Jenneke Joost Hoefnagels, te Uden.
Allen kinderen en erven van wijlen Joost Hoefnagels.
Zij geven procuratie aan Joost Peter Verlensdonk om namens hen in te vorderen:
- "soodanige sommen als deselve comparanten sijn competerende en sulx van soodanige persoonen als bevonden sal worden verschult te wesen aan haar comparanten als erffgenaame van Joost Hoefnagels".
Zij zullen een opgave van deze schulden aan de geconstitueerde overhandigen.
R 120

fol. 15vo

20-05-1750

Peter van de Vorst, schepen - en Anna van Hooff, zijn vrouw, te Ommel, beiden

gezond, testeren.
- Alle voorgaande "maakinge" vervallen.
- Al hun goederen komen aan de langstlevende van hen beide.
R 96

fol. 168vo

08-06-1750

ook: R 138 - fol. 57vo - 25-5-1750.

Maria van de Warenberg - weduwe Hendrik Hoefnagels, mede voor haar onmondige
kinderen verkoopt aan Willem van den Eerenbeemt:
- groes/land
Peer Oomsvelt
3 l.
1. de weg
2. Michiel van de Cruys
Verponding: ƒ 1-2-10/jr.
Bede
- ƒ 0-5-00/jr.
Koopsom: ƒ 130,Haar aangekomen bij deling - d.d. 29-12-1746.
Zij verkoopt aan Mattijs Dirks:
- land
de Smitsacker - in de Loverbosch
2╜ l.
1. Peter Voermans
2. Jan Vervoordeldonk
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede
- ƒ 0-11-4/jr.
Koopsom: ƒ 46,-.
Haar aangekomen bij deling - d.d. 29-12-1746.
Zij verkoopt aan Adriaan Lintermans:
- land
de Loverboschacker
3 cops.
1-2. weduwe Arnoldus Tielen
den Hoogendries
3 cops.
Samen in de verponding: ƒ 0-5-08/jr.
bede
- ƒ 0-3-12/jr.
Koopsom: ƒ 38,- beide perc.
Haar aangekomen bij deling - d.d. 7-1-1747.
Zij verkoopt aan Jan Souve:
- land
de voorste Logtenacker
2╜ l.
1. de pad
2. het gemene land
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Bede
- ƒ 0-11-4/jr.
Haar aangekomen bij deling - d.d. 7-1-1747.
- groes
Joostevelt
2 l.
1. weduwe Jacob van Hugten
2. weduwe Goort Buckums
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Koopsom: ƒ 33,-.
Haar aangekomen bij deling - d.d. 7-1-1747.
Zij verkoopt aan Laurens Bruystens:
- groes
den Dries
2 l.
1. Hendrik Coopmans
2. weduwe Jacobus van Hugten e.a.
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Koopsom: ƒ 44,-.
Haar aangekomen bij deling - d.d. 7-1-1747.
Zij verkoopt aan Peter Driessen van Bussel:
- een kamer met aangelag - in den Hemel, aan het huis van de koper
1. erven Antonis Peters
2. Peter Driessen van Bussel
Belast met: ╝e deel van ƒ 4-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
- ╝e deel van 6 vat rogge/jr. aan rentmeester de Kempenaar.

Verponding: ƒ 0-5-14/jr.
Haar aangekomen bij versterf en mag, met toestemming van drost en schepenen d.d. 20-4-1750 - verkocht worden om enige schulden te betalen.
Koopsom: ƒ 20,-.
R 120

fol. 18

12-06-1750

Martinus Tijssen van Hooff - g.m. Helena, dr. wijlen Willem Aart Smits verklaart dat hij weet dat Marcelis Andriessen en Goort Buckums - als momboiren
van zijn vrouw, op 22-2-1740, in belening hebben gegeven aan Jan Jansen van
Dijk:
- groes/land
in het Root
5 l.
Beleensom: ƒ 100,-.
Zij hadden geen toestemming van de wethouders - waardoor het transport geen
rechtsgeldigheid heeft.
Omdat hij, comparant, echter ervaren heeft "dat die penningen t.b.v. zijn vrouw
sijn geδmployeert" verklaart hij het transport "te laudeeren en te approberen".
latende het stuk land/groes aan de kinderen Jan Jansen van Dijk.
R 120

fol. 18vo

13-06-1750

Staat en inventaris van Jan Antonis van der Linden - weduwnaar Maria Jan Willems - t.b.v. Antoni, Jan en Jacobus, zijn kinderen.
Hij wil in derde huwelijk treden met Helena Dirks van Hout - weduwe Marcelis
Hendriks van Beek, wonende te Bakel.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag
6 l.
1. weduwe Jan van den Broek
2. Jan Goort Loomans
- land
den Horsik
1 l.
1-2. weduwe Jan van den Broek
- land
den Grootenacker
2╜ l.
1. kn Wilbert Verberne
2. weduwe Jan Meussen
- land
de Venacker
1╜ l.
1. weduwe Jan Meussen
2. de Venne
het Weyvelt
8 l.
1. Peter Jan Smits
2. Martinus van de Loverbosch
het voorste Hoyvelt
1. Michiel van de Cruys
2. Jan Keyzers
het agterste Hoyvelt
1. Jan Peter Smits
2. Jan Goort Loomans
Jacob Dirkx
1 cops.
1. kn Wilbert Verberne
2. weduwe Jan van den Broek
- een drieske
1 cops.
1. Michiel van de Cruys en weduwe
Jan van den Broek
- hooiveld
den Ossenkamp
4 l.
1. Jan Goort Loomans
2. Peter Jan Smits
Roerende goederen

-

een "veere" bed en toebehoren, een linnen bed met een deken, drie lakens,
diverse ijzeren ketels, een "struyffpan", twee koperen ketels,
drie stoelen, drie kisten, een "brootschaap", twee melkbanken,
vuurgerei,
een ploeg en een eg, enig landbouwgereedschap,
de kleren van zijn overleden vrouw zijn voor de kinderen gebruikt.

Mede compareerde - Helena Dirks van Hout - weduwe Marcelis Hendriks van Beek,
te Bakel. Zij verklaart geen inventaris te kunnen formeren omdat zij geen goe
deren in bezit heeft.
Zij heeft ΘΘn kind m.n. Hendrik.
R 96

fol. 172vo

22-06-1750

Pieter Frans Dankers, valkenier, te Valkensweert, laat verkopen, procuratie,
Valkensweert - 16-6-1750, aan Willem Jochum Cornelissen, te Riethoven:
- 1/3e van 1/8e deel in een clamptiende - de Witveltse - zo grove als smalle.
Belast met: ╜ vat rogge/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente van
12 vat/jr. uit het gehele tiende.
Koopsom: ƒ 230,-.
R 120

fol. 20vo

29-06-1750

Jacob Dirk Cremers, erfsecretaris van Roosmalen, namens Paulus van Beresteyn,
Heer van Maurik, te Vugt, geeft in huur aan Jacob Kuypers, te Meyl:
- een "groove" tiende met de "smal"tiende - op den Heydrik, onder Deurne.
Waarvan de andere helft is van de Commanderije van Gemert.
Huurtermijn: 2 jaar.
Huurprijs: 150 vat rogge/jr., peelse maat, te betalen te 's Bosch of te Roosmaalen - volgens de peg zoals die op Lichtmis te Eyndhoven zal steken.
Lasten: voor de huurder - te betalen aan de verhuurder.
Borg: Michiel van de Cruys, president.
R 120

fol. 21vo

06-07-1750

Hendrik Peter Driessen en Aart Wilbers worden aangesteld als voogden over Willemyn, Jan en Goverdina, onmondige kinderen van Andries Verheyen - en Elisabet
Antonissen, beiden overleden.
Zij zullen zich gedragen als goede en getrouwe momboiren.
R 96

fol. 173vo

16-07-1750

ook: R 138 - fol. 64vo - 25-5-1750.

Maria Warenberg - weduwe Hendrik Goort Hoefnagels verkoopt aan Antoni Franse
Voermans, vierman:
- land
den Wilbertsacker
1╜ l.
1. Jan Timmermans
2. Goort Kuypers
Seyeackerke
1 l.
1. Jan Timmermans
2. de weg
Belast met: ƒ 0-8-12/jr., met meer andere, aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 25,-.
R 120
fol. 22
16-07-1750
- Francis Plenders - weduwnaar Jenneke Frans Kels, a.s. bruidegom - ter eenre en
- Catarina Tijsse van Hooff, meerderj. j.d., geass. met Mattijs Reynders van
Hooff, haar vader, a.s. bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Indien de bruidegom komt te overlijden v≤≤r de bruid zonder kind(eren) uit
dit huwelijk na te laten dan zal deze voor "een douari" ontvangen - ƒ 150,uit zijn goederen en daarmee afstand doen van de boedel t.b.v. de v≤≤r-kinderen of erven van de bruidegom.
Dit betreft zowel van "conquesten" als andere goederen.
Zij mag alleen de door haar ingebrachte goederen alsmede haar kleren meene-

men.
- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) uit
dit huwelijk na te laten. Dan zal de bruidegom gedurende zijn leven het
gebruik en "de togt" van al haar goederen, roerend en onroerend ontvangen.
Na zijn dood gaan de goederen weer naar de erfgenamen van de bruid.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden dan zullen deze ΘΘn zijn
met de v≤≤r-kinderen van de bruidegom.
- De v≤≤r-kinderen zullen blijven behouden de goederen gekomen van hun moeder
en de nß-kinderen zullen blijven behouden de goederen gekomen of te verwachten van hun moeder.
R 120

fol. 23vo

15-07-1750

Francis Plenders - weduwnaar Jenneke Frans Kels - maakt t.b.v. Jan en Francis,
zijn kinderen, een staat en inventaris.
Hij wil hertrouwen met Catarina Tijssen van Hooff.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag
3 l.
1. Aart Jansen
2. weduwe Jacob Joosten
- land
op den Berg
1 l.
1. Aart Jansen
2. Wilbert van Helmont
- land
in de Loverbosch
7 cops.
1. kn Jan van Dijk
2. Joost Kerkers
- groes
in het Liender
1 l.
1. weduwe Jacob van Hugten
2. Antoni Jacob Kuypers c.s.
- groes
Jeuste Eeusel
7 cops.
1. Adriaan Lintermans
2. Hendrik Peter Driessen
Deze goederen zijn door hem, tijdens zijn huwelijk, aangekocht van Dries van
Hugten - d.d. 24-10-1742.
- groes
het Kleynveltie
1╜ l.
1. Adriaan Lintermans
2. Claas Flipsen
Aangekocht tijdens zijn huwelijk - d.d. 2-2-1741.
Francis Jan Plenders heeft van zijn eerste vrouw geen goederen ontvangen, doch
in geld - ƒ 300,- en daarvoor de voors. goederen gekocht.
Deze goederen zijn en blijven voor de v≤≤r-kinderen - of de ƒ 300,-.
Volgende de onroerende goederen
gekomen van zijn ouders
- een klein huiske met de schop en een hof
20 r.
1. erven Peter Voermans
2. Jan Tomas Hoefnagels
- groes
het Bunden
1╜ l.
1. Jan Tomas Hoefnagels
2. Claas Flipsen
- groes
den Berg
30 r.
1. Jan Tomas Hoefnagels
2. Wilbert van Helmont
- land
den Dungen
1 l.
1. Francis Coolen
2. Dries Peters
- land
de Loverbosch
45 r.
1. Francis Coolen
2. Jan Tomas Hoefnagels
de Groenacker
2╜ l.
1. Antoni Voermans
2. Jan Tomas Hoefnagels
Roerende goederen
Die overgebleven waren na de publieke verkoop.
- een veren bed met toebehoren, twee lakens,

- twee "kaskens"
- "blockgereetschap" (klompenmaker ??)
- de kleren van zijn overleden vrouw zijn voor de kinderen gebruikt.
R 143

18-07-1750

Jacobus Losecaat en Adriaan van Creyl verkopen "enig hoy off gras te velde"
o.a. - int Swartbroek,
- in de Engelsebeemden
Opbrengst: ƒ 23,-.
R 96

fol.174vo

25-07-1750

ook: R 138 - fol. 68vo - 18-7-1750.

- Cornelis Draak, Heer van Rixtel, mede namens:
- Johan Bart Ramaker, drost van Heeswijk en Dinter - g.m. Cesilia Eerke Mels,
- Antoni Leenpoel, ergiteck der stad Nimweegen - g.m. Eerke Draak.
Erven van Johan Draak, oud secretaris van Asten.
Zij verkopen aan Martinus van de Loverbosch:
- een huisplaats met twee akkers daaraan - te Ommel
2 l.
1. Marten van de Loverbosch
2. weduwe Goort Canters
3. de straat
4. de weg
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
Bede
- ƒ 0-8-8/jr.
Koopsom: ƒ 47,- groes
Teuniskesven - te Ommel
3 copse
1. de mistweg
2. Michiel van de Cruys
Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Koopsom: ƒ 11,- de helft van
den Halsacker
geheel 7 l.
1. de weg
2. Michiel van de Cruys

Verponding: ƒ 3-02-0/jr.
Bede
- ƒ 1-15-0/jr.
- de helft van
den Halsacker - te Ommel
1. de Aa
2. de weg

Koopsom: ƒ 104,-.
geheel 7 l.
Koopsom: ƒ 99,-.

Zij verkopen aan Jan Smets:
- land
de Oyevaarsacker, aan de Diesdonk
3╜ l.
1-3. erven Willem Slaats
2. de weg
4. de straat
Verponding: ƒ 1-09-4/jr.
Bede
- ƒ 0-17-0/jr.
Koopsom: ƒ 25,-.
Zij verkopen aan Jan Dirk Timmermans:
- land
aan het Keske
1. Aart Driesse
2. Peter Fransen c.s.
3. Cornelis Peters
4. de weg
Verponding: ƒ 0-17-12/jr.
Bede
- ƒ 0-12-08/jr.

2╜ l.

Koopsom: ƒ 38,-.

Zij verkopen aan Hendrik Coopmans:
- groes
het voorste Eeusel - in de Steegen
1. Jan van Hooff
2. Hendrik van den Eerenbeemt
Verponding: ƒ 1-2-0/jr.
Koopsom: ƒ 19,-.

2 l.

Zij verkopen aan Mattijs Dirks:
- groes
het Aa-veltje - te Heusden 2 l.
1. Marten van Bree
2. Jan Peters
3. de Aa
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Koospom: ƒ 35,-.
Zij verkopen aan Marcelis Peter Coolen:
- de helft van een stukje land of Eekelhof met de bomen daarop aan het Slootje
enige roeden
1. de weg
2. kn Jan van Dijk
Bij koop verkregen van Juffr. Stockhem
Koopsom: ƒ 10,-.
R 96

fol. 181

28-07-1750

Joost Willem Loomans, te Someren, verkoopt aan Francis Martens:
- huis, met stal en hof - in het Dorp aan de Poel
1 l.
1. de straat
2. Jan Aspers
3. Arnoldus Thopoel c.s.
4. Mattijs van Bussel
- land
de Snijerskamp
7 cops.
1. Antonis Loomans
2. Jan Jan Verberne
3. Jan Goort Loomans

4. Antoni Voermans
den Driehoek
7 cops.
1. Pieter Loomans
2. Antonis Loomans
3-4. de straat
- land
het Loopensaat naast Ostaden
1 l.
1. Jan Verberne
2. kn Lambert Verheyden
- land
den Eyndepoel
2 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Antoni Loomans
3. Hendrik Verberne
4. de weg
- groes
de voorste Haseldonk
3╜ l.
1. Jan Verboogen
2. Mattijs van Bussel
3. de Aa
4. Andries Peters
- land
het Leenackertje
5 cops.
1. Jan Verberne
2-3. Peter Jan Hoefnagels
4. de weg
- groes
het Leenveltje
1 l.
1. erven Heylke Baltus
2. Antonis Loomans
Deze laatste twee percelen zijn leenroerig aan het Leenhof van Asten.
Belast met: ƒ 3-5-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 16-12-1739 en bij transport - d.d.
9-11-1741.
Koopsom: ƒ 600,-.
- land

R 120

fol. 25vo

01-08-1750

Jan Jansen Paulus is aangesteld tot momboir over Pieter, de onm. zoon van
wijlen Martinus Jan Paulus - en Peternel Cremers, ook overleden.
R 120

fol. 26

01-08-1750

Jan Peter Smits is aangesteld tot momboir over Jenneke, onm. dochter van
Mattijs Jan Hendriks - en Jennemaria Martinisse, beiden overleden.
De drossard staat hem bij totdat de nalatenschap is afgewikkeld.
R 120

fol. 26vo

13-08-1750

Verslag van "de beleydinge en oculaire inspectie" gedaan aan het huis, schuur
en schop, in de Stegen - zoals door Jacobus van de Kruys is aangekocht van
Joost Hoebergen - d.d. 11-2-1750.
Bevonden is:
- Boven de keukenkelder en kamertje moet het dak worden gerepareerd.
Ook boven de neere moeten de verotte latten vervangen worden.
- De schoorsteen te bezetten en dicht te maken.
- De zolder te repareren en de glazen in deuren en ramen te repareren.
- De wanden in huis zijn veel "onstuck", waar nodig te bezetten en op te maken.
Idem in de neere en de voorstal.
- De wanden en onder de stenen muren in het rond van de neere zijn zeer verzonken en bouwvallig - deze te vernieuwen en op te maken.
- De deuren van de neere te vernieuwen.

- Het dak van de schuur en de wanden en deuren te repareren of te vernieuwen.
- De varkenskooi op te maken.
R 96

fol. 182vo

26-08-1750

Geertruy Hoefnagels, j.d., verkoopt aan Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg,
de onverdeelde helft in :
- huis, hof en aangelag - het oude huis met het brouwhuis en de grond
1 l.
1. erven Peter Voermans
2. Mattijs Dirks
3. de straat
De verkoopster behoudt voor zich het brouwhuis, waarin zij gedurende haar verdere leven moet behouden een vrije woning, die de koper moet onderhouden.
- land
de Witteman
2╜ l.
1. Jan Marcelissen
2. Catarina Andriessen
- land
de Loverbosch
2 l.
1. Francis Coolen
2. Jan Marcelis
- land
de Driehoekacker
╜ l.
1. Andries Peters
2. de weg
- land
den kleynen Apart
1 l.
1. kn Jan Jan van Dijk
2. weduwe Nicolaas van Weert
- land
het Ven
2 l.
1. Mattijs Dirks
2. Hendrik Peter Driessen
- land
de agterste Heesacker
3 l. 1 cops.
1. Johannes Martinusse
2. Hendrik Peter Driessen
- land
de Wanbraake
2╜ l.
1. Jan Tomas Hoefnagels
2. kn Jan Vrients
- groes
het Venneke
2 cops.
1. Francis Coolen
2-3-4. de straat
- groes
het Ven
2 l.
1. Mattijs Dirks
2. Hendrik Peter Driessen
- groes
den Brant
2╜ l.
1. weduwe Jan Jan Slaats
2. Hendrik Peter Driessen
- groes
de Weert
2 cops.
1. Hendrik Berkers
2. de Aa
- groes
de Haseldonk
2╜ l.
1. Jan Jan Timmermans
2. Andries Peters
- groes
het Eeusel
7 l.
1. Hendrik Peter Driessen
2. Antoni Franse Voermans
Belast met: de helft van ƒ 0-7-12/jr. aan NN.
- de helft van ƒ 1-1-00/jr. aan den Armen van Asten.
Verkoopster aangekomen bij deling - d.d. 24-2-1747.
Koopsom: ƒ 500,-.
R 96
fol. 184vo
28-08-1750
Jan Janse Verberne is schuldig aan Geertruy Hoefnagels, j.d. - ƒ 400,- α 3%.
Marge: 26-7-1756 - gelost aan Evert van Geffen - g.m. Geertruy Hoefnagels.
R 96

fol. 185

01-09-1750

- Johannes van der Loo, te 's Hage - en
- Pieter van der Loo , gaat in het leger om als cadet te dienen in het regi-

ment van overste Kinschot.
Zij verkopen aan Luycas van der Loo:
- ieder hun 1/3e deel in huis, hof en aangelag - in het Dorp
1. Antoni Kuypers e.a.
2. weduwe Peter Voermans
3. de straat
4. kn Mattijs Kuypers
Hen aangekomen bij overlijden van hun ouders en broeders
Koopsom: ƒ 220,-.
R 96

fol. 185vo

╜ l.

03-09-1750

Jan Janse Schrijvers, op de Schaft, verkoopt aan Hendrik Jansen van Hugten:
- huis, hof en aangelag - aan den Diesdonk
1 l.
1-3-4. de gemeente
2. Aart Jansen Aarts
de Bergacker
2 l.
1. Tiele Peter Coolen
2. Aart Jan Aarts
- land
den Heyacker
9 l.
1. Jan Jan Smits
2. weduwe Jelis van Hugten
- hooiveld
4 l.
1. weduwe Jelis van Hugten
2. Aart Jan Aarts
het Weyvelt
2 l.
1-2. Tiele Coolen
- groes
het Kuylbeemtje
1╜ l.
1. Aart Jan Aarts
2. Tiele Peter Slaats
- groes
het Voorste velt
2 l.
1. Tiele Peter Coolen
2. Lambert Verheyen c.s.
- groes
den Dries
1 l.
1. Aart Jan Aarts
2. Tiele Peter Coolen
Belast met: ƒ 100,- aan Hendrik Wagemans, te Helmont.
- ƒ 0-17-8/jr. aan het Gemene Land (ƒ 21-17-8).
- ƒ 0-03-1 duit/jr. aan de Kerk van Asten in een meerdere rente
(ƒ 3-18-2).
- ƒ 0-05-0/jr. aan het Huis van Asten in een meerdere rente (ƒ 6-5-0).
- ƒ 0-12-8/jr. aan den Armen van Asten (ƒ 15-12-8).
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 30-10-1749.
Koopsom: ƒ 40,-.

R 15

fol. 333

14-09-1750

1/2

Gezien het request van de erfgenamen Martinus Jan Paulus - van de volgende
inhoud:
- Jan Peter Smits - als momboir over Jenneke, onm. kind van Martinus Jan Paulus - en Margrieta Peter Smits - en
- Jan Janse Paulus - als momboir over Pieter, minderj. zoon van Martinus Jan
Paulus - en Peternel Cremers - alsmede:
- Johannes en Francis, meerderj. zoons van Martinus Jan Paulus - en Peternel
Cremers.
- Dat Martinus Jan Paulus, in 1705, is getrouwd met Margrieta P. Smits, deze is
op 23-3-1718 overleden - met achterlating van diverse vaste goederen tijdens
het huwelijk aangekocht.
Mede nalatende drie kinderen.
- Dat als toen de gehele nalatenschap was "verstorven" deze voor de ene helft
naar de man was gegaan en voor de andere helft naar de drie kinderen.
- In het tweede huwelijk zijn echter twee van de drie kinderen, zonder kinderen na te laten, gestorven. Waardoor 2/3e deel van die helft aan de vader
zijn toegekomen.
- Het overig 1/3e deel is gebleven op de moeder van Jenneke - en nu haar toebehorende i.p.v. haar overleden moeder.
- Martinus Jan Paulus is zonder inventaris te maken in de boedel blijven zitten
en in 1719 hertrouwd met Peternel Cremers. Hij heeft de goederen ingebracht
die hij bezat en Peternel bracht - ƒ 500,- in.
Ook toen is geen inventaris gemaakt doch alles is gedaan i.o.m. de "naaste
vrienden".
Onder meer - dat de kinderen uit het eerste huwelijk te verwachten waren,
na het overlijden van de ouders, gelijk op zouden delen "alsof het kinderen
uit een bedde waren".
- Er zijn wel huwelijksvoorwaarden opgemaakt doch deze zijn niet voltrokken alleen het hoofd en het eerste artikel is ingeschreven in het protocol.
- De tweede vrouw is in 1728 overleden - haar man, drie kinderen en ΘΘn v≤≤rkind nalatende. De boedel was in staat als voren.
- Op 6-5-1750 is Martinus Jan Paulus overleden. Hij heeft altijd in de overdeelde en onge∩nventariseerde boedel gezeten.
Hij heeft in zijn tweede huwelijk ook enige goederen aangekocht en in het
eerste huwelijk verkregen goederen weer verkocht.
Gedurende de tijd van het tweede huwelijk en daarna zijn vele personele
schulden gemaakt, mogelijk - ƒ 1000,-.
Er is echter met geen mogelijkheid "een nette staat" vanaf 1705 van de nalatenschap te formeren.
Er bevonden zich o.a. in:
- een huis, land en groes - in het Dorp,
- een huis, land en groes - op Voordeldonk.
Om niemand te benadelen wordt voorgesteld om alle goederen, gekomen van
hun ouders, te verkopen, daaruit zodra mogelijk de schulden te betalen en
dan te accorderen over het restant van de opbrengst.
Naschrift: Het College is accoord, met dien verstande, dat Jenneke, het kindskind uit het eerste huwelijk "pretens" zal worden voor alle anderen.
R 15
fol. 345
09-11-1750
2/2
Gezien het request van Jan Peeter Smits, als momboir over Jenneke - kindskind
van Martinus Jan Paulus - en Margrieta Peter Smits met o.m.:
- Ingevolge decreet - d.d. 14-9-l.l. - zijn, publiek, verkocht alle onroerende
goederen gekomen van Martinus Jan Paulus, zowel uit eerste als tweede huwelijk.
De opbrengst heeft bedragen - ƒ 1410,-.

De schulden zullen echter meer bedragen dan de opbrengst.
Het kindskind zou echter "na regten" toekomen:
- van haar grootmoeder 1/3e deel van de helft - uit de boedel zoals die was
op 23-3-1718, bij het overlijden van de grootmoeder.
Bij het hertrouwen, in 1719, is ook geen inventaris gemaakt en zouden de
kinderen uit eerste en tweede huwelijk als ΘΘn worden beschouwd.
Dit is echter nooit geprotocolleerd.
Indien nu alles gedaan zou worden, als toen besproken, dan zou Jenneke niets
ontvangen.
In overleg met de drossard en Johannes en Francis, zonen van Martinus Janssen, uit het tweede huwelijk, halve broeders van Jenneke, ia overeengekomen
dat zij zullen betalen - ƒ 200,- aan Jenneke en verder alle kosten van de
nalatenschap op zich zullen nemen.
w.g. Jan Smits, Francis Martinus Jansen ,
Jan Janse Paulus.
Naschrift: Het college stemt toe - mits de - ƒ 200,- op goede intrest wordt
gezet.
R 24

fol. 10vo

14-09-1750

Willem Frans Kels, aanlegger - contra - Jan Jacob Verberne, gedaagde.
Aanlegger zegt dat hij een veld turf, liggende in de Peel, en altijd behoord
hebbende tot zijn huis, aan de Hemelsebaan, heeft.
Dat dit veld in 1749 door aanlegger nog is beturfd.
In dit jaar is het drie dagen door gedaagde gebruikt die daartoe niet bevoegd
is.
Hij heeft gedaagde laten dagvaarden en het veld door de peelmeesters laten
visiteren.
Hij verzoekt nu om gedaagde op te leggen - het veld niet meer te beturven en
dat de weggehaalde turf aan hem zal worden toegewezen.
R 96

fol. 186vo

24-09-1750

Catalijn Jan Driessen verkoopt aan Hendrik, Peter en Francis Marcelis Berkers
en Peter Marcelis van Bussel:
- een zeker gedeelte van huis, schuur, stal, land en groes.
Haar aangekomen bij erfenissen en in gebruik bij de kn Marcelis Berkers.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 120

fol. 27vo

24-09-1750

Catalijn Andriessen, ziek, wonende bij Hendrik en Francis Berkers, aan Voordeldonk, testeert.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- Haar universele erfgenamen worden - Hendrik, Peter, Francis en Maria Marcelis
Berkers.
R 96

fol. 187vo

30-09-1750

Hendrik van Berten, president schepen, te Woensel, verkoopt aan Johannes Martinussen:
- ╝e deel in huis en hof - in het Dorp
1 l.
1. Hendrik Coopmans
2. Francis Martens
3. de straat
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 24-11-1749.
Koopsom: ƒ 160,-.

R 120

fol. 28vo

30-09-1750

- Hendrik Peter Driessen en Aart Wilbers - als momboiren over Willemyn, Jan
en Goortje, onm. kinderen van Andries Verheyen - en Elisabet Antonis,
- Joost Andries Verheyen,
- Jenneke Andries Verheyen,
- Jan Jansen Smits - g.m. Peternel Andries Verheyen.
Allen kinderen en erven van Andries Verheyen - en Elisabet Antonis.
De eerste vijf kinderen wonen op de goederen - aan den Dijk.
Het zesde, getrouwde kind, woont op zichzelf.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan Janse Smits
- de voorste zijde van den akker - het Klootje
7 cops.
1. kn Marcelis Andriessen
2. kn Andries Verheyen
3. Jan Tijssen van Dijk
4. Willem Geven
- land/groes
den Geerteman
2╜ l.
1. de straat
2. kn Dries Verheyen
3. Goort Canters
4. Jan Smets
- de helft van een groesveld - de Cranenbeemt
de helft is 2 l.
1. weduwe Hendrik Hendriks
2. kn Dries Verheyen
3. de Aa
4. Jan Smits
- groes
het Ven
1 l.
1. Peter Marcelis
2. Andries Marcelis
3. Martinus van Hooff
4. Peter Koppens
Verponding: ƒ 3-05-12/jr.
Bede
- ƒ 0-16-04/jr.
Hij gaat hiermee uit de erfenis, zowel roerend als onroerend, latende deze aan
de overige erfgenamen.
R 120

fol. 30

24-10-1750

- Gerrit Jacobs van Hugten - weduwnaar Maria Marten van Deursen, bruidegom ter eenre - en
- Willemyn Hendrik Jansen - meerderj. j.d., te Lierop, bruid - geass. met haar
broeder, Jan Hendrik Jansen - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden de goederen in die zij bezitten en nog te verwachten hebben.
- De eerste comparant moet een staat en inventaris formeren t.b.v. Marten, Catarina en Jenneke, de kinderen van hem - en wijlen zijn vrouw.
Hij verklaart geen goederen te hebben omdat deze, op 20-12-1747, tot betaling
van zijn schulden zijn verkocht.
Hij gebruikt de goederen van zijn moeder.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden en in leven blijven zullen
deze ΘΘn zijn met de v≤≤r-kinderen.
- Als de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden dan zal de bruid de v≤≤rkinderen opvoeden alsof het de hare waren.

R 15

fol. 338

26-10-1750

Mr. Christiaan Paulus van Beresteyn, namens zijn kinderen, heeft, op 26-7-1748,
laten verpachten, o.a.:
- de groote Clamptiende.
Pachter: Jan Vrients.
Pachtsom: 321 vat rogge - alnog 9 vat rogge te leveren aan de Kempenaar, te
's Bosch - en ƒ 42-17-0 aan verponding.
Als borgen waren gesteld: Gerrit van Riet - en
Joost Hoefnagels.
Tot nu toe is niet betaald en worden zij in rechten aangesproken.
R 24

fol. 11

26-10-1750

Jenneke Bollen - laatst weduwe van Peter Voermans, aanlegger - contra Hendrik
Coopmans, gedaagde.
Aanlegger zegt - dat zij als gelaste van Antoni Loymans, te Rotterdam - ƒ 12,tegoed heeft - zijnde een restant van een onderhandse obligatie.
Gedaagde verzoekt een copie van de eis.
R 96

fol. 188

26-10-1750

1/2

- Jan Claassen van de Laar - g.m. Catarina Joost Jan Hoefnagels, te Milheese
- Willem van de Sande, te Vlierden - g.m. Magrieta Jan Joost Hoefnagels,
- Jan Willem Manders, te Bakel - g.m. Engel Joost Jan Hoefnagels,
- Jenneke Joost Jan Hoefnagels.
Zij verkopen aan Pieternel van Ent - weduwe Pieter van Riet:
- groes
in de Vloet
1╜ l.
1. Evert Janse van Ruth
2. weduwe Symon Coninx
3. de Aa
4. de gemeente
Verponding: ƒ 0-7-6/jr.
Koopsom: ƒ 15,-.
- land
de Linderseacker
2 l.
1. weduwe Jan de Smit
2. Aart Wilberts c.s.
3. Hendrik Coopmans
4. Michiel van de Cruys
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede
- ƒ 0-11-8/jr.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 96

fol. 190vo

16-11-1750

2/2
ook: R 138 - fol. 90 - 26-10-1750.
- Jan Claassen van de Laar - g.m. Catarina Joost Hoefnagels, te Milheese,
- Jan Willem Manders - g.m. Engel Joost Hoefnagels, te Bakel,
- Jenneke Joost Hoefnagels.
Zij verkopen aan Willem van der Sande, te Vlierden:
- groes
aan de Diesdonk
2 l.
1. Willem van Vlokhoven
2. weduwe Goort Buckums
3. de Beek
4. weduwe Hendrik Hendriks
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Koopsom: ƒ 25-15-0
R 96
fol. 189
06-11-1750
Johannes van der Linden verkoopt aan Michiel van de Cruys:
- huis, stal, hof en aangelag - in het Dorp
3 copse.
1-3. de straat
2. Hendrik Coopmans
4. Arnoldus Thopoel
- een hofke
1 cops.
1. weduwe Joost Verberne
2. Willem van den Eerenbeemt

3. de koper
4. de straat
Verkoper aangekomen bij versterf van Maria Catarina Graats.
Koopsom: ƒ 250,-.
R 24
fol. 11vo
09-11-1750
Louis Hoefnagels, aanlegger - contra - Jacobus Sauve, gedaagde.
Aanlegger eist betaling van - ƒ 4-02-0 - van geleverde winkelwaar.
- ƒ 0-15-0 - van de Gemene Middelen 1727 - '28.
ƒ 4-17-0
Hierover zijn ze op de laatste "genegte" niet tot een accoord kunnen komen.
Gedaagde zegt dat hij van aanlegger nog te ontvangen heeft:
- van de verponding en tiende - het Horstje - zijnde ca. zeven jaar
geleden
ƒ 3-15-0
- en alnog vier vat "rouwgoet" α - ƒ 0-6-0/vat.
ƒ 1-04-0
- nog van het "kuypen"
ƒ 0-12-0
ƒ 5-11-0
Hij verzoekt aanlegger om dit te voldoen.
R 163

fol. 84vo

10-11-1750

Taxatie van de goederen van Jan Joosten - overleden 8-10-1750.
Hendrik Joosten is broeder en erfgenaam van de overledene.
Waarde
- ƒ 300,- uit een obligatie van - ƒ 500,- α 2╜% t.l.v. het Corpus
van Asten - d.d. 11-5-1750
ƒ 300,20e penning is ƒ 15,-.
R 96

fol 191vo

19-11-1750

ook: R 138 - fol. 77 - 19-10-1750.

- Jan Peter Smits - momboir over Jenneke, onm. dochter van Matijs Jansen g.g.m. Jennemie Martinusse en een kleinkind van Martinus Jan Paulus - en
Margrieta Peter Smits - alsmede
- Jan Janse Paulus - momboir over Pieter, onm. zoon van Martinus Jan Paulus en Peternel Cremers - alsmede
- Johannes en Francis, zoons van Martinus Jan Paulus - en Peternel Cremers.
Zij verkopen aan Johannes Martinus Jansen:
- huis, schuur, stal en hof - in het Dorp
╜ l.
1-3-4. de straat
2. weduwe Antoni de Kuyper
Verponding: ƒ 1-2-0/jr.
- land
in de Beckers
1 l.
1. Antoni Voermans
2. weduwe Jan Peter Smits

3. de gemeente
4. de weg

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede
- ƒ 0-5-0/jr.
- land
het Neutje
1╜ l.
1. de weg
2. Gabriel van Swanenberg
3. Jan Verberne
4. Hendrik Halbersmit
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede
- ƒ 0-07-0/jr.
- land
op en in den Berg
3 l.
1-3. de straat
2. Dirk van Swanenberg
4. Jan Verberne
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Bede
- ƒ 0-15-0/jr.
- land
agter Jan Liesen
1╜ l.
1. kn Jan van Dijk
2. weduwe Jan Peter Smits
3. Antoni Liesen
4. de weg
Verponding: ƒ 0-4-00/jr.
Bede
- ƒ 0-3-12/jr.
- land
het Venneke
3 cops.
1. Hendrik Peter Verberne
2. Jan Verboogen
3. Jan Tomas Hoefnagels
4. Hendrik Peter Driessen
Verponding: ƒ 0-4-0/jr.
- land
tusschen de Weegen
2╜ l.
1. kn Lambert Verheyden
2. weduwe Andries Verreyt
3-4. de straat of weegen
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Bede
- ƒ 0-12-8/jr.
- groes
Jan de Muldersdries
4 l.
1. de straat
2. de Pastory e.a.
3. Jan Loverbosch
4. Francis Canters en de straat
Belast met: ƒ 5-00-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 890,-.
Nog wordt aan Johannes Martinus Jansen verkocht:
- huis, hof, aangelag, groes en land
5 l.
1. Joost van Hugten
2. Hendrik Aarts
3. de straat
4. een drieske, hierna genoemd
Verponding: ƒ 1-16-10/jr.
Bede
- ƒ 0-17-12/jr.
groes/land
het Wortelveltje
1 l.
1. Hendrik Aarts
2-3. Arnoldus van Hugten

4. het aangelag
het Heytvelt
1. Hendrik Aarts
2. Jan Vervoordeldonk
3. Goort van Bussel

-

2 l.

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
- groes
over de straat
╜ l.
1. Philips Jansen
2-3. de straat
4. Hendrik Aarts
Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
- land
de Reuseman
3 l.
1. Hendrik Aarts
2-3. Goort van Bussel
4. Mattijs Bollen
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Bede
- ƒ 0-15-0/jr.
- groes
het Hoyvelt
1-3. Hendrik Marcelis Berkers
2. Hendrik Aarts
4. Hendrik Marten Gielens
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Koopsom: ƒ 382,-.
Nog koopt Johannes Martinus Jansen:
- land
agter het Clooster
1. Hendrik Halbersmit
2. Peter van de Vorst
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede
- ƒ 0-7-8/jr.
- groes
te Ommel
1. Hendrik Halbersmit
2. de Aa
Verponding: ƒ 1-4-0/jr.
R 96

fol. 195vo

1 l. 3 cops.

2╜ l.

Koopsom: ƒ 138,-.

23-11-1750

Jan Peters, te Deurne, verkoopt aan Jan Peter Maas:
- huis, hof en aangelag - te Ommel
2 l.
1. Jan Goort Loomans
2. het straatje
3. Marten van de Loverbosch
4. de straat
- land
het Nieuw Erf
1 l.
1. Jan Keysers
2. Antoni Zeegers
- land
de Kampenberg
1 l.
1. weduwe Hendrik van Ruth
2. de gemeente
- groes/land
de Kamp
2╜ l.
1. Marten van de Loverbosch
2. de mistweg
den Halsacker
4 l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Marten van de Loverbosch
- land
den Bogt
5 cops.
1. Marten van de Loverbosch
2. Hendrik Hoefnagels
- groes
het Swartbroek
2 l.
1. Peter van de Vorst
2. Marcelis Peters
- groes
het Hoyvelt
5 l.
1. Peter Jan Wilbers

2. Peter van de Vorst
het Eeusel
1╜ l.
1. Jan Goort Loomans
2. Michiel van de Cruys en Jan Verhoysen
het Weyvelt
7 l.
1. weduwe Willem Roefs
2. den Hoogendries
- groes
het Heyhorst
3 l.
1. Jan Verreyt
2. Peter van de Vorst
- land
den Berg
2╜ l.
1. Peter van de Vorst
2. Jan van de Loverbosch
- land
de Corte ackerkes
4 l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Antoni Zeegers
de Venacker
5 cops.
1. Jan Verreyt
2. Marcelis Peters
- land
den Hoogendries
2 cops.
1. weduwe Hendrik Zeegers
2. de hey
- de helft van
de Leegendries
de helft is 1╜ l.
1. Peeter Jan Wilbers
2. de straat
- groes
het Bosserweyvelt
2 l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Teunis van der Linden
- land
de Horst
3 l.
1. Marten van de Loverbosch
2. de mistweg
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-03-0/jr. aan de Heer van Helmont.
- ƒ 0-05-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 618,Van de koopsom blijft - ƒ 400,- α 4% staan.
Marge: 2-10-1777 gelost.
- grpes

R 15

fol. 349

23-11-1750

- Maria Aart Tielen - weduwe Joseph Vervoordeldonk - en
- Alegonda Tomas Hoefnagels - weduwe Cornelis Lambers, gewezen armmeesters.
contra
- Peter Wilbert Coolen.
R 163

fol. 83

04-12-1750

Taxatie van de onroerende goederen van Andries van de Sande - overleden en begraven te Deurne op 30-10-1750.
2/3e deel in:
Waarde
- groes/hei
in de Berkt
ƒ 2,1. de gemeente
2. de Aa
3. Willem Lammers e.a.
4. erven Jan Daandels van Bree
- groes
het Rontveltje
1╜ l.
ƒ 3,1. de Aa
2. de gemeente
3. Peter Hoefnagels
4. Peter Lambers
ƒ 5,20e penning is ƒ 0-5-0.
R 120

fol. 31

08-12-1750

Jan Janse Smets wordt aangesteld, i.p.v. Hendrik Peter Driessen die van zijn
eed ontslagen is, als momboir over Willemyn, Jan en Goverdina, onm. kinderen
van Andries Verheyen - en Elisabet Antonissen.
R 163

fol. 84

28-12-1750

Taxatie van de onroerende goederen van Francis Canters - overleden te Asten en
op 17-11-1750 begraven aldaar.
Geertruy Hendrik Costers - is weduwe en mede-erfgenaam van de overledene.
Waarde
- de helft in een huis en hof
1 cops.
ƒ 20,1-3. de straat
2. Johannes Martinusse
Alnog te Mierlo:
- groes
aan Legoor - het hoog Eeuzel
5 l.
Volgens de legger, alhier, genaamd - het Goor eeuzel
3 l.
Waarde: ƒ 25,Belast met:
- ƒ 1-10-0/jr. aan het klooster ten Haage
te Eyndhoven
in kap. ƒ 37,50
ƒ
20e penning is - ƒ 1.-.
R 120

fol. 31vo

ƒ 20,-

nihil

29-12-1750

Antoni La Forme, rentmeester van Bregje van Ghezel, Vrouwe van Asten en weduwe
Pieter Valkenier, schepen van Amsterdam, geeft in huur aan Hendrik Berkers en
Peter van Bussel, Roomse kerkmeesters:
- het Roomse Kerkehuis, staande in het Dorp, alwaar de Roomse Godsdienst wordt
gedaan en eigendom is van de Vrouwe van Asten.
Huurtermijn: 15 jaar.
Huursom: ƒ 15,-/jr.
Lasten en onderhoud: voor de huurder.
Voor de afgelopen 16 jaar, zijnde geweest, 15-12-1749, zullen de huurders
- ƒ 10,-/jr. betalen is - ƒ 160,-.
Voor het afgelopen jaar, 15-12-1750, zal betaald worden - ƒ 15,-.
Deze - ƒ 175,- zullen betaald worden in twee termijnen t.w. 15-4-1751 en
15-9-1751.
R 96
fol. 198
02-01-1751
Hendrik van Geldrop verkoopt aan Lambert Cornelissen:
- groes
in het Linder
3 l.
1. weduwe Henrik Hoefnagels
2. Hendrik Coopmans
3. Aart Wilbers e.a.
4. Francis Coolen
Belast met: ƒ 0-16-4/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 125,-.
R 96

fol. 200vo

06-01-1751

Arnoldus Thopoel, schepen, te Venray, verkoopt aan Johannes Martinus Jansen:
- 3/4e deel in huis, hof en aangelag - in het Dorp
1 l.
1. Hendrik Koopmans
2. Francis Martens
3-4. de straat
De helft is verkoper aangekomen bij transport - d.d. 3-1-1744.
Het ╝e deel bij transport - d.d. 21-9-1744.
R 96

fol. 199

13-01-1751

Jan Vrients verkoopt aan Mattijs Muyen:

- huis, hof en aangelag

6 l.
1. Marcelis Coolen
2. de weg
3. het Broek
4. Hendrik Halbersmit
- land
de Cruysweg
5╜ l.
1. weduwe Willem Roefs
2. Hendrik Hoefnagels
- land
de Venne
5 cops.
1. Marcelis Coolen
2. Michiel van de Cruys
- land
de hooge Loo
1╜ l.
1. Marcelis Coolen en de weduwe
Willem Roefs
2. de Ven
- groes/land
de Hofstad
4 l.
1-2. weduwe Willem Roefs
- groes
de Nieuwe Erve
1╜ l.
1. Marten van de Loverbosch
2. de gemeente
- groes
het Drieske
1 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. Marcelis Coolen
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-02-8/jr. aan het Huis van Asten.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 31-12-1745.
Hij verkoopt alnog aan Mattijs Muyen:
- land
de Loo
1. weduwe Willem Roefs
2. Hendrik Roymans
- land
de Kolkacker
1. Hendrik Halbersmit

1╜ l.
1 l.

2. Hendrik Deenen
de Wittert
3 l.
1. Peter Jan Smits
2. Peter Jan Wilbers
- land
het Kampke
1╜ l.
1. Jan Keysers
3. weduwe Goort Canters
den Broekdries
3 l.
1-2. Michiel van de Cruys
Belast met: ƒ 0-5-8/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 17-10-1749.
Koopsom: ƒ 300,-.
- land

R 163

fol. 86vo

14-01-1751

Taxatie van de onroerende goederen van Antonet van Reyt - overleden 19-12-1750.
Peter Hoebergen is erfgenaam van de overledene.
de helft van:
Waarde:
- huis, hof en aangelag
1 l.
ƒ 50,1. Jan van Hooff
2. Aart Driessen c.s.
- land
de Karis
3 l. 11 r.
ƒ 20,1. Hendrik van den Eerenbeemt
2. het volgende perceel
- land
de Karis
1╜ l.
ƒ 10,1. Jan van Hooff
2. het vorig perceel
- land
de Speurikt
2 l.
ƒ
8,1-2. Aart Driessen
- land
den Hengst
1╜ l.
ƒ
2,1. Peter Vermeulen
2. Hendrik Berkers
- land
den Berg
7 cops.
ƒ
4,1. Aart Driessen
2. weduwe Goort Buckums
- groes
den Dries
2╜ l.
ƒ 20,1. de straat
2. kn Antoni Coolen
- groes
de Kruk
1 l.
ƒ
5,1. de Loop
2. Jan van de Loverbosch
- groes
het Weyvelt
4 l.
ƒ
2,1. Aart Driessen
2. Weduwe Goort Buckums
- land
de Clinckacker
2╜ l.
ƒ
8,1. Peter Cornelis
2. de weg
- land
de Meulenstraat
╜ l.
ƒ
2,1. weduwe Gerrit Verberne
2.de Meulenpat
- groes
Toenisdries
2╜ l.
ƒ
9,1. Aart Driessen
2. Jan van Hooff
- groes
het Euzel
1 l.
ƒ
6,1. Peter Cornelis
2. Jan van Hooff
ƒ 146,-

De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 2,-/jr. aan de Kempenaar - in kap. - ƒ 50,-.
20e penning is ƒ 6-1-0/jr.
R 120

32vo

de helft is
ƒ 121,-

ƒ

25,-

15-01-1751

- Hendrik Mattijs Haasen, meerderj. j.m., bruidegom - ter eenre - en
- Jenneke Andries Peters - weduwe Jan Jansen van Helmont - bruid - geass. met
haar vader, Andries Peters en Wilbert van Helmont, haar zwager - ter andere
zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden:
- Alle onroerende goederen gekomen van wijlen de man van de bruid - zijn en
blijven voor de kinderen uit dat huwelijk gesproten m.n. Hendrik, Jan, Margrieta en Helena.
Deze goederen zijn:
- 1/3e deel van een huis en verscheidene percelen land en groes
zoals deze nagelaten zijn door hun grootvader, Jan van Helmont en vervolgens
door hun vader Jan van Helmont.
Deze goederen zijn in gebruik en bewoning bij Wilbert van Helmont - en nog
onverdeeld.
De bruid geeft dit op i.p.v. een inventaris te formeren.
Zij bezit geen verdere goederen meer.
Tijdens het huwelijk zijn geen goederen meer verkregen.
Zij heeft altijd, en nog bij haar ouders gewoont.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten en nog verkrijgen.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk worden geboren zullen zij ΘΘn zijn met
de v≤≤r-kinderen - en alles egaal delen - ook de goederen die nog te verwachten zijn van de ouders van de bruid - echter met uitzondering van de
voorn. goederen die aan de v≤≤r-kinderen van de bruid komen.
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r haar man, zonder kind(eren) na te
laten uit dit huwelijk dan zal haar man, boven hetgeen hij ingebracht heeft,
nog - ƒ 200,- ontvangen. Andries Peters staat hier borg voor.
Hiermee zal hij afstand doen en geen verdere pretenties meer hebben.
Indien de bruid langstlevende blijft, zonder kind(eren) uit dit huwelijk
na te laten - zal zij de door de bruidegom ingebrachte goederen ontvangen
m.u.v. de onroerende goederen, die aan de vrienden van de bruidegom krijgen.
R 120

fol. 34vo

22-01-1751

Adriaan Lintermans en Aart Peter Aarts zijn aangesteld als
Peternel, dr. Jan Benders van Hooff - en Jenneke Peter Aarts.
R 120

fol. 35

momboiren

over

23-01-1751

- Luycas van der Loo, oud borgemeester, mede namens:
- Johannes en Peter van der Loo, zijn broeders, (waarover hij door de weesmeesters van Antwerpen tot momboir is aangesteld).
Zijnde samen de enig overgebleven kinderen van wijlen Huybertus van der Loo daar moeder van was, Willemyn Janse Roymans.
De comparant geeft procuratie aan Guillielmus de Witte, notaris, te Antwerpen,
om namens hen, publiek of uit de hand, te verkopen:
- de renten welke hen competeren.

R 120

fol. 36

11-02-1751

1/2

Staat en inventaris opgemaakt door Antoni Antoni Zeegers - weduwnaar van Anneke
Jansen van de Leensel - t.b.v. Jennemaria, Antoni en Michiel, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Jansen Verbaarschot.
Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - en een klein huiske daarbij 2╜ l.
1. Jan Goort Loomans
2. Martinus van de Loverbosch
3. Peter Jan Wilbers
4. de straat
- land
de Nieuwerff
3 l.
1. Jan Maas
2. Martinus van de Loverbosch
- groes
de Bogt
1╜ l.
1. Jan Maas
2. weduwe Goort Canters
-

Roerende goederen
vuurgerei,
een kist en een "schaap", een tafel en vier stoelen,
een bed en toebehoren, zes slaaplakens,
twee koperen ketels, een ijzeren ketel, een "struyffpan",
twee rieken en een "schoep"
twee weefgetouwen en bijhorend gereedschap.

R 120
fol. 37
11-02-1751
2/2
- Antoni Antoni Zeegers - weduwnaar Anneke Jansen van de Leensel - bruidegom ter eenre - en
- Jenneke Janse Verbaarschot, meerderj. j.d. - geass. met Jan van de Leensel bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Indien de bruidegom v≤≤r zijn bruid komt te overlijden zonder kind(eren) uit
dit huwelijk na te laten dan mag zijn bruid, gedurende haar verdere leven,
de nagelaten goederen "in togte" blijven bezitten - daarna zal alles komen
aan de v≤≤r-kinderen.
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom, zonder kind(eren) na
te laten, dan mag hij gedurende zijn verdere leven haar goederen "in togte"
blijven bezitten, daarna gaan ze naar haar daartoe gerechtigde vrienden.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen zij ΘΘn zijn met de
v≤≤r-kinderen.
- Bruid en bruidegom brengen beiden alle goederen in die zij bezitten en nog te
verwachten hebben.
R 96

fol. 201vo

12-02-1751

Jacobus Losecaat verkoopt aan Willem Walraven de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - te Ommel
3 l.
1. Jan Verreyt
2. Peter Jan Wilbers
- groes/land
den Uytgang
5 l.
1. Jan Verreyt
2. de gemeente
Wespenacker
1 l. 1 cops.
1. Jan Goort Loomans
2. Jan Verreyt
- land
de Loo
1╜ l.

1. weduwe Hendrik de Zeeger
2. de hey
- groes
de Wouterman
3 l.
1. Jasper Peters
2. Jan Goort Loomans
- groes
het Goor
3 l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Goort Loomans.
- weiveld
in de Engelsebeemt
2╜ l.
1. Peter van de Vorst
2. weduwe Goort Canters
- weiveld
aan de Meulendijk
3 l.
1. Joost van Rest
2. Jan Jacobus Verberne
Belast met: de helft van ƒ 2-5-0/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 18-3-1748.
Koopsom: ƒ 65,-.
Waarvan ƒ 53-10-0 α 4%.
Borg is: Jan Willem Walraven.
R 96

fol. 203

25-02-1751

Hendrik Coopmans verkoopt aan Antoni Arnoldus Meulendijk:
- groes
het voorste Eeusel - in de Steegen
1-4. Jan van Hooff
2. Hendrik van de Meulenhof
3. weduwe Peter Verberne
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 27-7-1750.
R 120

fol. 38

2 l.

27-02-1751

Goort Peter Loomans - en zijn vrouw, Lusia Jan Goort Gerarts, wonende in de
Steegen t.h.v. de kinderen Jan Goort Gerarts.
Hij ziek, zij gezond.
Zij testeren.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Zij wordt zijn enigste erfgenaam.
- Hij krijgt "in togte" al de goederen die zij zal nalaten - het erfrecht van
de goederen gaat naar haar broeder, Willem, of na diens overlijden aan haar
naaste "bloetvrienden"
R 120

fol. 39vo

04-03-1751

Gerrit Willem van Cranenburg, deurwaarder, van de Raad van Staten, neemt,
namens Dirk Lodewijk Wilhelmus Storm van 's Gravesande, Ontfanger Generaal
der beursen over de Stad en Meyerij van 's Bosch - d.d. 29-2-1751 - in arrest:
- de onroerende goederen, mede toebehorende aan de weduwe Antoni de Kuyper om daaraan te verhalen - een rente van ƒ 5,-/jr. ten achter sinds 1748.
R 107b

fol. 165vo

06-03-1751

De erfgenamen van Anna Maria Bumens - weduwe Petrus Schenaerts, gewoond hebbende te Eyndhoven, laten weten aan de Raad van Staten - dat hun moeder en
daarvoor haar man - een rente van - ƒ 18,-/jr. "defructuerende"
- een huis etc. te Asten.
Op deze goederen rust ook nog, ten hunne laste, een rente - de helft van
- ƒ 28,-/jr. t.b.v. de Episcopale Goederen, te 's Bosch, enz. enz.

Zij verzoeken deze af te mogen lossen.
Naschrift: Gelost door Petrus Marcelis Schenaarts, mede namens de verdere erfgenamen - de helft van een rente van - ƒ 28,-/jr. met - ƒ 229-18-4
enz. enz.
R 96

fol. 203vo

08-03-1751

Joseph Jan Maas, te Leende, verkoopt aan den Armen van Asten:
- een obligatie van - ƒ 400,- α 3% t.l.v. het Corpus van Asten en t.n.v.
Reynier Michiel Heesterbeek - d.d. 6-12-1719 - voor bastard - dus ƒ 360,nr. 52.
Reynier M. Heesterbeek heeft het aandeel van Elisabet Michiel Heesterbeek
verkregen bij deling - d.d. 4-1-1721 - En Goort Hendrik van den Brug heeft de
obligatie bekomen bij transport - d.d. 9-1-1736 - en bij overlijden van Goort
H. van den Brug is deze overgegaan op de huidige verkoper t.w. 1/3e deel aangekomen bij versterf N.U. en 2/3e bij transport - d.d. 5-2-1739, Heeze.
R 120

fol. 40

10-03-1751

Martinus van de Loverbosch stelt zich borg voor Aart Verhees, wonende op de
hoeve van Florens Pieter van Cotshausen - ter somme van - ƒ 119,- α 4% wegens
lands- en gemeentelasten van de voors. hoeve door Aart Verhees als huurder verschuldigd.
Te betalen binnen drie maanden.
Maria Marcelis - g.m. Aart Verhees, namens haar man, die ziek is, verklaart
Martinus van de Loverbosch kost- en schadeloos te houden van zijn borgtocht.
Zij stelt als onderpand: vijf melkbeesten,
- vijf lege beesten.
R 120

fol. 40vo

12-03-1751

Willem Joosten - en Anneke Geven, zijn vrouw, wonende op Vorsselen, testeren.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
Na overlijden van de langstlevende gaan de "erffgoederen" van hem, testateur,
aan zijn broeders en zusters kinderen, dan in leven zijnde, om hoofdsgewijze
verdeeld te worden.
- De vaste goederen gekomen van de zijde van de testatrice - gaan dan naar de
kinderen van haar broeders, dan in leven zijnde.
R 120

fol. 42

17-03-1751

1/2

Schepenen van Asten certificeren - dat Jan, Francis en Hendrik, kinderen van
Francis van de Loverbosch - en Ida Sporenberg, alhier geboren, zij van goeder
naam en faam.
Zij hebben hier geen goederen in eigendom "maar winnende met de handen als andersins de kost".
Hun ouders hebben aan hen geen goederen nagelaten.
De nagelaten boedel is verlaten en door de curatoren verkocht - d.d. 10-5-1730.
Verder verklaren wij dat Ida Sporenberg een halve zuster is geweest van wijlen
de Heer Antoni Thopoel, te 's Hage overleden zijnde.
R 15
fol. 350
15-03-1751
2/2
- Jan van de Loverbosch - mede voor
- Hendrik van de Loverbosch, zijn broeder,
"dat sij met haar broeder en Arnoldus Tho poel en sijn suster souden sijn erffgenaam van wijlen de Heer Antoni Tho poel - welke nalatenschap berustende soude

sijn onder Arnoldus Tho poel voorn., wonende te Venroy, die onwillig is deselve
te schifte en te deylen".
Hij zal met rechtsmiddelen hiertoe moeten worden "geconstringeert".
Omdat supplianten geen goederen bezitten verzoeken zij "pro deo" admissie
R 15

fol. 350

15-03-1751

- Jan van Beers, te Eyndhoven, aanlegger - contra - Peter Joosten van Hugten,
gedaagde.
R 15

fol. 351

15-03-1751

Gezien het request van Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats - als
momboiren over Willem en Pieter, onm. kinderen van wijlen Antoni Marcelis
Coolen.
Supplianten hebben, op 31-11-1747, de roerende goederen van wijlen de ouders
van de onmondigen "publiek" verkocht, opbrengst - ƒ 165,-.
Zij bemerken nu dat zij lang niet alle schulden kunnen voldoen - o.a. zijn
nog te betalen:
- de lands- en gemeentelasten.
- ƒ 755-12-0 aan Francis Coolen, koopman, te 's Bosch.
- een obligatie van - ƒ 60,-.
De onmondige hebben geen andere bezittingen dan:
- een huis met 4 l. land en 6 l. groes - onverhuurd.
Het is nodig om een kelder en zolder te maken in het huis, zonder welke het
niet verhuurbaar is.
Supplianten kunnen dit niet voorschieten - mede omdat zij vrezen in rechten
te worden aangesproken.
Zij vragen toestemming om het huis en land te mogen verkopen en met de opbrengst de schulden te betalen.
Naschrift: Het College geeft, na mondeling overleg met Arnoldus Willem Smits,
de enigste nog van de naaste vrienden, toestemming.
R 24

fol. 12

15-03-1751

Gabriel van Swanenberg, aanlegger - contra - Louis Hoefnagels, gedaagde.
Aanlegger heeft van gedaagde te pretenderen:
- kerkpacht, 1737 - '39 α 5 st./jr.
ƒ 0-15-00
- alsnog
ƒ 0-18-12
ƒ 1-13-12
Gedaagde zegt - dat hij de ƒ 0-5-0/jr. niet hoeft te betalen.
- 26-4-1751 - aanlegger blijft bij zijn pretentie.
R 24

fol. 12vo

15-03-1751

Jan van Riet, aanlegger - contra - Antoni Metten, gedaagde.
Aanlegger vraagt om betaling van - ƒ 2-10-0 personele lasten, 1740.
R 163

fol. 89vo

15-03-1751

Taxatie van de onroerende goederen van de Heer Antoni Tho poel - overleden
te 's Hage en op 17-11-1749, aldaar begraven.
Waarde
- de helft in huis en hof - in het Dorp
1 l.
ƒ 310,1. Hendrik Coopmans
2. Francis Martens
3-4. de straat
20e penning is ƒ 15-10-0.
Francis Jansen heeft procuratie van Arnoldus Thopoel, schepen, te Venroy.
R 96

fol. 204vo

19-03-1751

Jan van de Moosdijk, te Vlierden, mede voor Hendrik Canters en Hendrik Peters,
te Liessel, verkopen aan Arnoldus van de Mortel, schepen, te Deurne:

- ╝e deel in een overdeelde hooibeemd aan de Vloet van de Watermoole bij
Vlierden, in de Luttelhees
2 zille
1. Lambert Vervoordeldonk
2. Hendrik Hikspoors
3. weduwe Hendrik Zeegers
4. de Aa
Koospom: ƒ 12,-.
R 120

fol. 42vo

26-03-1751

Inspectierapport - van huis en stal, aangekocht door Mattijs Muyen van Jan
Vrients - d.d. 13-1-1751.
- De "gebonte" van het hele huis, doch vooral het eerste gebont is "seer versonken en naar agteren versakt" het moet noodzakelijk gericht en gesteld
worden.
- Er is geen schoorsteen "nog brantmuur off heert" in het huis.
- De wanden en deuren in het huis en "neere" te repareren.
- De buitenmuren, zo ver die nog van steen zijn, zijn op veel plaatsen open,
dit te repareren - ook rond de kelder.
- De wanden van het kamertje zijn bijna geheel weg.
- De wand, aan de zijde van het Broek, van het huis - te vernieuwen.
- Het dak van het huis en de neere te "stoppen" en te repareren.
- Aan het huis is geen schop of schuur, alleen twee oude en bijna verrotte
"gebonten"
"Sijnde vooral nodig een schuur om den oogst van de erve daarbij gehoorende
daar in te konne leggen".
R 96

fol. 205

27-03-1751

Jacobus Losecaat verkoopt aan de Kerk van Asten:
- een obligatie van - ƒ 170,- uit een groter kapitaal van - ƒ 300,- α 3% "dog
bastard" ƒ 270,- t.l.v. het Corpus van Asten, nr. 50 - d.d. 18-7-1716.
Hem aangekomen bij transport - d.d. 3-7-1749 - van Francis Smulders.
R 96

fol. 205vo

01-04-1751

Jan Janse Paulus is schuldig aan Jenneke, onm. dochter van Matijs Jansen, zijn
nicht - ƒ 200,- α 3%.
Marge: Jan Gerrits Verberne, te Someren, heeft deze obligatie bij transport d.d. 10-5-1768 - Asten, verkregen.
9-3-1772 - gelost door Jennemie Janse Paulus - weduwe Jan Verreyt.
R 96

fol. 206vo

09-04-1751

Arnoldus Meulendijk verkoopt
- huis, hof en aangelag - in
1.
2.
3-4.

1/2

aan Antoni, zijn zoon:
het Dorp
3 l.
Goort en Wilhelmus Loomans
Hendrik Blommers e.a.
de straat

- land

de Loverbosch
2 l.
1. Peter van Bussel
2. Andries Peters
3. de weg
- land
de Warandacker
6 cops.
1. de Warand van het Huis van Asten
2. Andries Peters
3. de weg
- land
de Heesacker
1 l.
1. weduwe Francis Timmermans
3-4. de weg
- groes
het Lindert
3 l.
1. weduwe Peter Voermans
2. weduwe Paulus Geven
3. kn Marcelis Berkers
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-02-6/jr. aan het Huis van Asten.
Aangekomen bij versterf van zijn zoon, Wilbert, in 1748 en deze bij transport d.d. 14-7-1744 - van Gevard Manders.
R 120
fol. 43vo
09-04-1751
2/2
Arnoldus Meulendijk - heeft heden overgedragen aan zijn zoon, Antoni:
- al zijn roerende en onroerende goederen, deze zal daarvoor hem, Arnoldus Meulendijk - en zijn vrouw, gedurende zijn verdere leven verzorgen - in kost,
drank, en kleren, in ziekte en gezond - zoals redelijk is en naar hun staat.
Hij zal ook moeten voldoen - alle lasten en schulden van zijn ouders t.w.:
- ƒ 250,- aan Jan Souve - deze zijn door Jan Verberne, als borg aan Jan Souve
voldaan. Zodat nu Jan Verberne deze - ƒ 250,- moet ontvangen.
- de lands- en gemeentelasten.
R 96

fol. 207vo

13-04-1751

1/3

Willem Willemse van den Eerenbeemt verkoopt aan Pieter van der Loo:
- huis, hof en aangelag - met een akker daarachter - in het Dorp
2 l.
1. Antoni Voermans
2. Michiel van de Cruys
3-4. de straat
Hem aangekomen bij transport - d.d. 21-3-1748.
Koopsom: ƒ 327-10-0.
R 96
fol. 210
10-05-1751
2/3
Pieter van der Loo is schuldig aan Willem Willems van den Eerenbeemt:
- ƒ 170,- α 3% wegens restant koopsom - R 96 - fol. 207vo - 13-4-1751
Marge: Gecasseert. Zie fol. 219 - de koop is weer getransporteert aan
Willem Willems van den Eerenbeemt.
R 96
fol. 219
17-08-1751
3/3
Pieter van der Loo verkoopt aan Willem Willems van den Eerenbeemt:
- huis, hof en aangelag - met een akker daarachter - in het Dorp
2 l.
1. Antoni Voermans
2. Michiel van de Cruys
3-4. de straat
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 13-4-1751.
Koopsom: ƒ 248-15-0

R 120

fol. 44vo

17-04-1751

Johanna Maria Verduyseldonk, te Turenhout, ziet af van haar 1/3e deel in:
- de nagelaten goederen van wijlen Antoni Joseph Verduyseldonk - en Jenneke
Aart Franse Verreyt, haar ouders, beiden overleden.
Zij laat deze goederen over aan haar zuster, Maria Verduyseldonk - weduwe Jan
van den Broek, te Vlierden, of aan degene die vermenen daar recht op te hebben.
Maria Verduyseldonk - weduwe Jan van den Broek, te Vlierden accepteert de nalatenschap.
R 24

fol. 12vo

26-04-1751

Maria Warenberg, aanlegster - contra - Antoni Bluyssen, gedaagde.
Aanlegster eist van gedaagde - ƒ 5,- ter zake van het zetten van een "loykuyp"
in haar hof.
Voor het gebruik - ƒ 0-12-0/jr.
Zijnde voor vijf jaar - ƒ 3,-.
Voor twee jaar "de run" weg te brengen - ƒ 2,-.
Gedaagde zegt de "kom of plaats" gehuurd te hebben van haar overleden man voor
ƒ 1,-/jr. zonder meer - en heeft die ook betaald.
Deze huur is gedaan in presentie van Antoni Peter Voermans - ook gehoord zijnde.
Aanlegster heeft hem schade toegebracht door het uitwerpen van de vellen en
heeft gedreigt om door de kuip te willem kappen.
R 24

fol. 13

26-04-1751

Peter Roymans en Hendrik Hendriks, aanleggers - contra - Philips Jansen,,ged.
Aanleggers eisen voldoening van een heg door gedaagde gekapt - gestaan hebbende
aan Voordeldonk, in het Beckersveltje.
Zij vragen om taxatie.
Gedaagde meende dat de heg hem toebehoorde - als staande in zijn veld, binnen
de "graave".
R 96

fol. 208vo

06-05-1751

ook: R 138 - fol. 96vo - 17-4-1751.

Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats - als momboiren over Willem en
Pieter, onm. kinderen Antoni Marcelis Coolen - verkopen aan Jan Souve, Antoni
Voermans de jonge en Johannes Martinus Jansen:
- huis, stal, hof en aangelag
1 l.
1. Mattijs van Bussel
2-4. Jan Souve
3. de straat
Verponding: ƒ 0-18-4/jr.
- land
de lange Logten
1╜ l.
1. kn Jan Jansen van Dijk
2. weduwe Goort Buckums
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede
- ƒ 0-07-8/jr.
dn Cantersacker
2╜ l.
1. Antoni Franse Voermans
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Bede
- ƒ 0-12-8/jr.
- groesveld
6 l.
1. Bernardus Brunas
2. kn Jan Jansen van Dijk
Verponding: ƒ 2,-/jr.

Belast met: ƒ 1-4-0/jr. aan het Gemene Land.
R 96

fol. 210vo

Koopsom: ƒ 350,-.

11-05-1751

Gevard Peter Coolen, te Deurne, verkoopt aan Peter van Haandel:
- de helft van een groes- of hooiland - agter Ostappen
geheel 5 l.
1. de Aa
Dit transport valt in een groter transport, te Deurne - d.d. 30-3-1751.
R 96

fol. 211vo

17-05-1751

Het Corpus van Asten is schuldig aan Goort van Engelen, te Leende:
- ƒ 1300,- α 2╜%.
Hiermee wordt afgelost aan Andreas Emanuel Josephus Spoelberg - g.m. Petronella
Nagelmakers - d.d. 10-7-1721 - nr. 55.
Marge: 19-2-1771 gelost.
En - ƒ 500,- aan Wilhelmus Koppens.
R 15

fol. 355

24-5-1751

Gezien het request van Adriaan Lintermans en Aart Peter Aarts - momboiren over
Petronella, dr. Jan Benders van Hooff - en Jenneke Peter Aarts met o.m.:
- Bendert van Hooff is, op 20-5-1743, overleden, nalatende drie kinderen m.n.:
Jan Hendrik en Peternel - ieder voor 1/3e deel erfgenaam.
- Jan Benders is echter, op 10-11-1743, overleden met nalating van het voors.
kind en nog een dochter, Jenneke - zij werden dus, i.p.v. hun vader, voor
1/3e deel erfgenaam van hun grootvaders en hun vaders goederen.
- De goederen van hun grootvader zijn sedertdien altijd bezeten en gebruikt
geweest door voorn. Hendrik Benders van Hooff - en Peternel Benders van Hooff
- weduwe Laurens Antonis - die ook lange jaren hun vader "in sijn swacke en
hooge ouderdom" hebben opgepast en van het nodige bezorgd.
- Zij zijn vervolgens tot nu toe in de boedel - tot voor- en nadeel - gebleven.
- Met geen mogelijkheid is nog te weten wat de waarde van de boedel was bij het
overlijden van Bendert van Hooff.
- De supplianten, eerst in januari j.l. aangesteld als momboiren, hebben getracht enige schifting te maken en bevonden dat er nog vele schulden waren en
verder dat alles vermengd was met de boedel van voorn. Laurens Vreynsen.
- Er is geen redelijke scheiding en deling te maken.
- Het voors. kind komt 1/6e deel toe - en Peter Aarts - g.m. Jenneke, dr. Jan
Benders van Hooff, komt ook 1/6e deel toe.
- Zij zijn te rade geworden om samen met voorn. Hendrik en Peternel een minne
lijke schikking te maken - dat deze zullen behouden alle roerende goederen en daarvoor alle bekende en onbekende schulden van de boedel zullen betalen.
Het kind zal niet meer aansprakelijk zijn.
- Het kind zal verder:
- 1/6e deel ontvangen van de onroerende goederen - de lasten komen op haar
rekening.
- ƒ 50,- uit de boedel.
Naschrift: Het College geeft "fiat".
R 96

fol. 213vo

25-05-1751

Jan Souve verkoopt aan Antoni Franse Voermans:
- een rente van ƒ 1-4-0/jr. die hij, in een meerdere rente, met de weduwe Hendrik Hoefnagels e.a. aan rentmr. de Kempenaar van het Gemene Land betaald.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 120
fol. 45vo
25-05-1751
Cristina Verhoysen - g.m. Antoni Fransen vertoond een schuldboek waarin o.a.
staat:
- op 22-3-1735 heb ik afgerekend met Martinus Jan Paulus
hij blijft mij nog schuldig
ƒ 37-10-04
- de 19e "van sijn meyt goet gesprooke"
ƒ 2-00-00

-

nog van verhaalde waar
15-12-1735 aan Martinus Jan Paulus geleend
nog een koe gekocht "van mij"
"nog betaalt aan procureur Heycoop wegens verdient
salaris en verschotte in saake - contra - Martinus
Jan Paulus - voor schepenen Asten - geventeleert
op den 2-1-1736 en finalijk getermineert volgens
quitantie alhier in originali vertoont

ƒ 1-06-00
ƒ 2-12-00
ƒ 22-10-00

ƒ 22-12-00
ƒ 86-10-00
Omdat de kinderen en erven van Martinus Jan Paulus menen
dat hun vader ook pretenties op haar heeft - willen zij
e.e.a. niet voldoen zonder dat Antoni Voermans - of zijn
vrouw "deselve schult met eede soude sterken dat die goet
en deugdelijk is".
Cristina verklaart - dat Martinus Jan Paulus niets van haar
te vorderen heeft en dat haar tegoed rechtvaardig is.
Zij bevestigd e.e.a. onder eede.
R 120

fol. 46vo

25-05-1751

- Jan Souve, chirurgijn,
- Antoni Voermans de jonge - en
- Johannes Martinus Jansen hebben gekocht van Antoni Marcelis Coolen, op
6-5-1751:
- een huis, met twee akkers en een stuk groes.
Zij verdelen deze goederen.
1e lot: Jan Souve
- het huis, schuur en stal met den hof en aangelag
1. Mattijs van Bussel
2-3. Jan Souve
4. de straat
Verponding: ƒ 0-18-4/jr.

1 l.

2e lot: Antoni Voermans de jonge
- groes
6 l.
1. Bernardus Brunas
2. kn Jan Jansen van Dijk
Belast met: ƒ 1-4-0/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente met de weduwe Hendrik Goort Hoefnagels e.a.
Verponding: ƒ 2,-/jr.
3e lot: Johannes Martinus Jansen
- land
de lange Logten
1╜ l.
1. kn Jan Jansen van Dijk
2. weduwe Goort Buckums
den Cantersacker
2╜ l.
1. Antoni Fransen Voermans
Verponding: ƒ 1-6-0/jr.
Bede
- ƒ 1-0-0/jr.
R 120
fol. 49
04-06-1751
1/2
- Antoni Antoni Slaats, op Ostappen - en
- Johannes Martens - g.m. Maria, dr. Antoni Slaats, op Ostappen.
Zij maken een scheiding en deling van de aan hun nagelaten goederen, bij overlijden van Antoni Slaats - en 4/6e deel bij transport van hun broeders en zusters - d.d. 12-12-1746 en 27-2-1747.
1e lot: Antoni Antoni Slaats
- de schuur met ondergrond en de helft van het aangelag
de helft is 1╜ l.
deze helft naast de heer van Straalen en Andries Peters
2-3. het volgende lot
- de helft in een Euvelt - wei- en hooiveld
de helft is 8 l.

deze helft naast Peter Coolen.
2. de akker van de condivident
4. het volgende lot.
- groes
de Meulenbeemt
4 l.
1. de weg
2. het Weyvelt
3. den akker van het volgende lot
- de achterste zijde van - den agterste Kamp
5 l.
1-4. de hei
2. de Heer Sluyter
3. de verkrijger van het volgende lot
- de helft van
de middelste Kampacker
3╜ l.
1. de verkrijger
2. de hei
3-4. Johannes Martens - het volgende lot
- land
de voorste Camp
4╜ l.
naast de hei
2-3. Johannes Martens
4. "sijn selve"
- de helft van een hooiland
deze helft 3 l.
1-4. Johannes Martens
2. de Aa
3. Peter Coolen
Belast met: de helft van de cijns/jr.
Verponding: ƒ 9-8-12/jr.
Bede
- ƒ 3-9-12/jr.
2e lot: Johannes Martens
- huis, hof en aangelag
- hooiveld

1. de verkrijger
2. Antoni Antoni Slaats

1.
2.
3.
4.
- de helft van een hooiveld
1.
2.
3.
- de helft van een Euvelt
1.
2.

Antoni Antoni Slaats
de Aa
de Heer van Straalen
de verkrijger
de verkrijger
de Aa
Antoni Antoni Slaats
de Aa
de verkrijger

1╜ l.
3 l.

3 Ll.

8 l.

3-4. Antoni Antoni Slaats
in den agtersten Camp
3 l.
1-3. de straat
2. Heer Sluyter
4. Antoni Antoni Slaats
- de helft van
de middelste Camp
deze helft 3╜ l.
1-3-4. Antoni Antoni Slaats
2. de straat
- land
in de voorste Camp
7╜ l.
1-3-4. de verkrijger
2. Antoni Antoni Slaats
Belast met: de helft van de cijns/jr.
Verponding: ƒ 9-8-12/jr.
Bede
- ƒ 3-9-12/jr.
- land

R 96
fol. 214
11-06-1751
2/2
Antoni Antoni Slaats verkoopt aan Johannes Martens, zijn zwager, de helft der
onroerende goederen gekomen van verkopers ouders en van zijn broeders - scheiding en deling - d.d. 4-6-1751.
Deze helft is 25 l. en in gebruik bij de koper.
Koopsom: ƒ 16,-.
Johannes Martens neemt ook alle lasten en eventuele schulden die uit deze
transactie voort kunnen vloeien voor zijn rekening.
R 120

fol. 47vo

11-06-1751

Goort en Wilhelmus Loomans, gebroeders, hebben bij scheiding en deling van hun
ouders verkregen:
- een huis en verscheidene percelen land en groes - in het Dorp.
In bewoning en gebruik geweest bij Dirk Hoebergen.
Deze goederen zijn door de comparanten, op 6-1-1744, publiek verkocht en, in
febr. 1744, aan de kopers "gevest" met uitzondering van:
- het huis en aangelag
5 l.
3-4. de straat
Nu in bewoning bij Jan Trouwe.
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land.
- een weiveld
in het Root
De koopopbrengst van de voors. goederen zijn door hen beiden gedeeld.
Overeengekomen is nu nog - dat:
- het voors. huis en aangelag
in het geheel blijft aan Goort Loomans.
Van het weiveld - in het Root, dat inmiddels verkocht is aan Mattijs van Bussel
is de opbrengst gegaan naar Wilhelmus Loomans.
Zij zullen de gemaakte verdeling blijven respecteren.
Deze acte kon, op 25 mei l.l., niet gepasseert worden wegens ziekte en onpasselijkheid van Wilhelmus Loomans.
R 15

fol. 358

21-06-1751

Gezien het request van Aart Wilbers en Jan Janse Smits - momboiren over Willemyn, Jan en Goverdina, onm. kinderen van Andries Verheyen - en Elisabet Antonisse - met o.m.:
- Dat de ouders van de onmondigen hebben nagelaten zes kinderen.
- Peternel, ΘΘn der kinderen heeft vorig jaar reeds haar 1/6e deel ontvangen.
- Tussen de onmondige - en Joost en Jenneke, de meerderjarigen, moet nog gedeeld worden.
Joost en Jenneke zullen ontvangen:

-

het paard en de hoge kar,
het bouwgereedschap,
twee koeien en ΘΘn kalf,
een bed enz. enz.
De onmondigen zullen ontvangen:
- drie koeien en drie kalveren,
- twee ketels enz. enz.
Omdat de onmondigen dit niet nodig hebben wordt het overgedragen voor:
- ƒ 146,50 aan Joost Verheyen - die getrouwd is en in het huishouden zit.
Tevens verzoekt men toestemming tot het mogen (verkopen/verhuren ??) van
- de helft van twee huizen, land en groes - in het Dorp
14 l.
Deze goederen hebben weinig of geen waarde.
Naschrift: Het College stemt toe.
R 96

fol. 215

23-06-1751

Het Corpus van Asten is schuldig aan Johanna Theresia Doppers, te Eyndhoven:
- ƒ 1500,- α 2╜%.
Hiermee wordt een gelijke som afgelost aan Gijsbert Ferdinandus de Louwere genegotieert van Andries de Louwere - obligatie - Asten - 29-3-1712 - nr. 44.
R 96

fol. 216vo

28-06-1751

Goort Peter Cornelis verkoopt aan Peter Koppens:
- land
de Hegacker
2╜ l.
1. Jan Tijssen van Dijk
2-3. Andries Marcelissen
4. de straat
- groesveld - twee naast elkander
samen 3 l.
1. Willem Geven
2. de Aa
Verkoper aangekomen namens zijn vrouw, bij deling - d.d. 15-3-1742.
Koopsom: ƒ 200,R 120

fol. 51vo

29-06-1751

Paspoort voor: Jan Peter Smits.
R 143

14-07-1751

F. P. van Cotshausen verkoopt een partij hooi of gras, staande op zijn hoeve
aan den Ommelse Bosch.
- 5 kopen
opbrengst: ƒ 107,-.
R 96

fol. 217vo

19-07-1751

Gabriel van Swanenberg verkoopt aan Jan Timmermans:
den Driekoekacker - het Kempke 1╜ l.
1. de straat
2. Michiel van de Cruys
3. weduwe Jacob van Hugten e.a.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 27-7-1744.
Koopsom: ƒ 32-10-0

R 96

fol. 218

22-07-1751

Wilhelmus Loomans verkoopt aan Jan Aarts, te Heusden:
- land
den Busacker
2 l.
1. Matijs Dirks
2. Leendert Jacobs van Hugten
3. Willem Slaats
4. Goort van Bussel
Koospom: ƒ 125,-.
R 137

fol. 101vo

26-07-1751

Condities en voorwaarden waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch, namens Mr.
Christiaan Paulus van Beresteyn, Heer van Maurik, als vader van zijn kinderen,
de navolgende clampentienden, te Asten, verpacht over de oogst, 1743.
Verpacht worden:
- de helft van de Leegdijk,
de Hoogendijk,
de Beek,
de voorste Diesdonk,
de agterste Diesdonk,
Oostappel
de Ommelsche Bosch,
- de Braselsche tiende.
- de smalle tiende van alle voors. klampen.
R 15

fol. 361

19-07-1751

- De kinderen en erven van wijlen Aart Aartsen Tielen, te Asten en Vlierden,
aanleggers.
contra
- Peter Wilbert Peters,
- Maria Aalbert Peters - weduwe van Jan Meussen - kinderen en erven van
Aalbert Peters, gedaagden.
Betaling van - ƒ 100,- met achterstaande intrest, sinds 1735 - dit ieder voor
de helft.
R 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
D

fol. 51

02-08-1751

Verhoor van:
Hendrien Frans Huybers - g.m. Mattijs van
Jacomyn Janse Smits, 40 jaar,
Catarina Hombele - g.m. Antoni Lomans, 40
Hendrien Clemens, 75 jaar,
Sofia Huybert Abrahams, 32 jaar,
Jenneke Janse Verleysdonk - weduwe Antoni
Jenneke Hoefnagels - g.m. Francis van den

Bussel, 35 jaar.
jaar,
de Kuyper, 50 jaar,
Broek, 32 jaar.

Of Sofia getrouwd of ongetrouwd is.

Allen - Ongetrouwd.
E.

Of Sofia de naam niet gehad heeft dat zij zwanger was en ook wegens
de dikte heeft geschenen zwanger te zijn.

Allen - Zij hebben wel gehoord dat Sofia zwanger ws.
F.
Of zij wel gehoord hebben dat Sofia van een kind is verlost en waar
en wanneer.
1. Heeft van vertellen gehoord dat Hendrien Clemens gezegd zou hebben dat Sofia
Doensen gekraamd had en dat het kind om hals was gebracht.
2. Heeft horen zeggen van Maria - weduwe Jan Smits, de vrouw van Nol Smits en
Griet Coolen dat Sofia gekraamd had, 's nachts, 17 op 18 juli l.l.
Zij weet niet waar het kind is gebleven.

3 en 4 - Weten niets.
5, 6 en 7 - Hebben horen zeggen dat Sofia gekraamd heeft in het huis van haar
moeder.
G.

Wie bij de verlossing is geweest en waar het kind is gebleven.

1, 3, 4, 5, 6 - weten van niets.
2 en 7 - Hebben horen zeggen dat de vrouw van Mattijs van Bussel hierbij present is geweest.
H.

Of zij weten, dat ca. 14 dagen geleden, 's avonds laat bij het huis
van de weduwe Jan Doensen, moeder van Sofia, en waar deze thans
woont, personen hebben gestaan en ook niet een vrouw uit het huis
hebben zien gaan.
Wie waren dit.

1, 3, 4, 5, 6, 6 en 7 - Weten van niets.
2. Heeft horen zeggen dat aan het huis omtrent 12 personen zouden hebben gestaan.
I.

Wat die personen aan het huis gezien en gehoord hebben.

1, 2, 4, 5, 6 en 7 - Weten van niets.
2. Heeft horen zeggen dat die personen gehoord zouden hebben dat aan Sofia
het spreken verboden werd.
J.

Of onder het volk, alhier en elders niet een gerucht ging en gezegd
wordt dat Sofia onlangs heeft gekraamd en het kind in de stal zou
begraven zijn.

Allen - Zij verklaren die geruchten wel gehoord te hebben doch verder van niets
te weten.
K.

Of zij nog iets meer weten, zonder iets te verzwijgen.

1 t/m 5 en 7 - Weten van niets.
6. Heeft wel van horen zeggen van de vrouw van Jan Driessen, dat de vrouw
van Tijs van Bussel bij het kramen van Sofia Doensen geweest zou zijn.
Allen bevestigen onder eede.

R 96

fol. 218vo

02-08-1751

Willem Verhaseldonk aan den Bergse Hoek, bij Rotterdam, verkoopt aan Tomas van
der Weerden:
- beemd
te Vorselen
2 l.
1. Antoni Voermans
2-3. kn Jelis Vreynsen
4. Matijs van Hugten
- een akker met het Hofke
1 l.
1. Matijs van Hugten
2. erven weduwe Joost Koppens
3. Aart Wilbers
4. de straat
Verkoper aangekomen bij vernadering - d.d. 8-6-1742.
Koopsom: ƒ 84,-.
R 143

04-08-1751

Maria Daniels - weduwe Aart Verhees verkoopt "den oogst te velde".
o.a.:
- aant Boske,
- op den acker na de Gelder,
- op de Meelacker,
- op de grootste acker bij de Boomkes
Opbrengst: ƒ 76,-.
R 96

fol. 219vo

21-08-1751

Hendrik de Kempenaar, rentmeester van de Geestelijke Goederen, bevestigd de
verkoop:
aan Adriaan Hoefnagels van:
- land
aan de Moole
2 l.
1. Jan Verberne
3-4. de wegen
Belast met: ƒ 0-1-2/jr.
Koopsom: ƒ 2,-.
aan Johannes Jansen van:
- land
op de Logten
aan Mattijs Dirks van:
- land
bij de Kerk
3-4. de weg
- land

bij de Wolfsberg
1. kn Jan van Dijk

- land

bij de Wolfsberg
1. de koper
3-4. de Eyndestraat

1 l. 40 r.
Koopsom: ƒ 30,-.
5 cops.
Koopsom: ƒ 8,-.
30 r.
Koopsom: ƒ 7,-.
3 l.
Koopsom: ƒ 44,-.

aan Johannes Jansen van:
- groesveld
aant Laarbroek
6 l.
1. Hendrik Berkers
2-3. erven Tielen Verhindert
4. het Broek

Koopsom: ƒ 100,-.
aan Hendrik Berkers van:
- hooibeemd
agter
1-3.
4.
2.
- weiland

R 120

agter
1-3.
4.
5.
fol. 52vo

Bussel
Marcelis Geven
de Aa
Willem Geven

1╜ l.

Koopsom: ƒ 44,-.
de Diesdonk - het Papennesje
weduwe Jelis van Hugten
de Aa
Jan Smits
Koopsom: ƒ 22,-.

21-08-1751

Antoni Meulendijk verklaart dat door Arnoldus Meulendijk, zijn vader, op
9 april l.l. al diens goederen aan hem overgedragen zijn - onder de last van
alimentatie en betaling der schulden.
Er blijken echter meer schulden te zijn dan eertijds opgegeven.
Antoni Meulendijk draagt nu al de verkregen goederen weer aan zijn vader over ontslaat zich van de verplichting van alimentatie en betaling der schulden "en dat doende hem te houden en te bepaalen tot het transport der erfgoederen
aan den comparant ten daage en jaare voorschreve tegens contant gelt verkogt
en getransporteert".
R 96

fol. 224vo

21-09-1751

Dirk Willem Trouwen, te Deurne - g.m. Johanna, dr. Adriaan Jansen verkoopt
aan Jan Willem Trouwen:
- de helft van huis en hof - in het Dorp
1 cops.
1. den Armen
2-4. kn Jan van Dijk
3. de straat
In geen lasten bekend.
Verkoper aangekomen van zijn vrouw ouders.
Koopsom: ƒ 70,-.
R 24

fol. 13vo

04-10-1751

- Weduwe Jan van Doorn, te Eyndhoven, aanlegster - contra - Louis hoefnagels,
gedaagde.
Aanlegster is wegens "onpasselijkheid" absent.
- Idem, aanlegster - contra - Cristien Antoni Fransen, gedaagde.
Aanlegster is wegen ziekte absent.
R 163

fol. 90vo

03-11-1751

Taxatie van de onroerende goederen van Aart Jan Aarts - overleden en begraven 21-8-1751.
Jenneke Hendriks is weduwe - en mede-erfgenaam van de overledene.
de helft van:
Waarde
- huis en hof
1 cops.
ƒ 20,1-2. Tiele Coolen
- een dries
1 l.
nihil
1. Tiele Coolen
2. Hendrik van Hugten
- land/hei/groes
den Hurxdeel
8 l.
ƒ 2,50
1. Peter van Eyck
2. Tielen Coolen
- groes
het Stertje
2 l.
ƒ 1,1-2. Tielen Coolen
- groes
de Cuylbeemt
2 l.
ƒ 5,1-2. Hendrik van Hugten

- groes

het Voortsveltje
1. kn Lambert Lamberts
2. Tielen Coolen

- een weiveld
- land
- land
- land
- groes
- land

1. Tielen Coolen
2. Hendrik van Hugten
de Braak
1-2. Tielen Coolen
de voorste Vlinkert
1. Tielen Coolen e.a.
2. Jan Dirks
den agtersten Vlinkert
1. Jan Smits
2. Jan Dirks
aan den Diesdonk
1. Johannes Martens
2. Tielen Coolen
de Camp
1-2. Tielen Coolen

20e penning is ƒ 1-15-8.
R 120

fol. 53vo

1 l.

nihil

2 l.

ƒ

1,-

3 l.

ƒ

3,-

3 l.

ƒ

1,-

5 copse.

ƒ

1,-

2 l.

nihil

2 l.

ƒ

1,-

ƒ 35,50

04-11-1751

Jan Goort Canters en Jan Wilbers, borgemeesters, St. Jan 1751 - '52, komt het
niet gelegen dat boek "in te vorderen".
Zij dragen dat over aan Wilhelmus de Bruyn - tegen het normale collecteloon en
alsnog - ƒ 100,-.
Wilhelmus de Bruyn zegt toe - "het selve naar behoore in te vorderen en de
dorpsschulden van dat jaar mede voldoen en betaalen en verders te sullen doen
hetgeene de voorn. comparanten als borgemeesters soude behooren off moeten
doen, alsook op sijn tijt te sulle doen behoorlijke reekening. bewijs en reliqua".
R 30

fol. 53vo

05-11-1751

1/2

- Theodorus Johannes Grootenacker, med. doctor, te Helmont - en
- Jan Souve, chirurgijn.
Zij hebben t.h.v. Jan Aart Tielen gevisiteerd het lichaam van Antoni Jan Verreyt, heden morgen aldaar overleden en bevonden dat de overledene een contusie
van de integumenten en ter rechterzijde van het hoofd, waaronder diverse
fracturen van het bekkeneel zijnde het osbregmatis en het osfrontis geheel in
fragmenten, tot veertien toe, zowel grote als kleine.
Gedivideerd de dura en pia mater op verscheidene plaatsen gescheurd en zelfs
de hersenen op twee plaatsen in het voorhoofd en nog op een andere plaats ter
rechterzijde van het hoofd zwaar gekwetst tot in de medulare substantie van de
hersenen.
Van deze kwetsuren heeft de dood absoluut moeten volgen.
Opmerking: Overleden aan zeer zwaar hersenletsel.

R 30
1.
2.
3.
4.
5.
6.

fol. 54
05-11-1751
Verhoor van:
Bernardus Brunas, 26 jaar,
Antoni Voermans den oude, 73 jaar,
Adriaan van Creyl, 75 jaar,
Jan Aart Tielen, 28 jaar,
Marten Wilbert Berkers, 26 jaar,
Pieter Slaats, 27 jaar.

B.

2/2

Of zij niet weten dat Antoni Jan Verreyt, als schaapherder gewoond
hebbende bij Aart Jan Tielen, gisteren is geweest met de schapen
achter Heusden op de gemene hei en wie bij hem waren.

1. Verklaart, gisteren tussen 12 en 1 uur, met zijn kar uit de Peel gekomen te
zijn en toen in de hei achter Heusden te hebben zien liggen Antoni Jan Verreyt en hem aangesproken. Ziende dat hij aan zijn hoofd erg bloedde, maar
zonder spraak. Hij heeft hiervan kennis gegeven aan Aart Jan Tielen en zijn
knecht.
2 en 3. Verklaren dat zij Antoni Jan Verreyt, bloedend aan zijn hoofd, hebben
zien liggen.
Een zoontje van Jan Verboogen was daar ook aanwezig.
4. Verklaart dat Antoni Jan Verreyt, bij hem gewoond hebbende, gisteren met
zijn schapen in de hei is geweest en dat hij op een boodschap van Jan
Brunas,
zijn herder met de kar uit de hei heeft opgehaald. Er was verder
niemand ter
plaatse dan twee kleine kinderen van Nol den schaapherder van
Pieter Slaats.
5. Heeft gisteren met Aart Jan Tielen, zijn baas, de voorn. Antoni J. Verreyt
uit de hei opgehaald en daar gezien twee kinderen en Nol den schaapherder
van Pieter Slaats.
6. Weet niets.
C.

Of zij niet weten door wie Antoni J. Verreyt gekwetst is geworden,
waar en in wiens presentie enz.

1. Verklaart, dat, als hij Antoni J. Verreyt had gevonden, hij niemand in de
buurt gezien had dan Nol Peter Sluyters, schaapherder bij Pieter Slaats.
Hij heeft hem gevraagd of zij ruzie hadden gehad, waarop Nol Sluyters zei:
"Hij heeft mij met de vork geslagen dat ik er bijna neerviel en doen sloeg
ik hem wederom".
2. Verklaart dat wanneer hij gisteren Antoni J. Verreyt had gevonden de schaapherder van Pieter Slaats bij hem is gekomen, zeggende: "Tony heeft de
buykpijn", waarop hij, deponent, onderzoekende en bij Toni komende zag dat
hij bloedde en niet kon spreken, zeggende: "hij is geslagen". Waarop de
voorn. herder zei: "Wij hebben verschil gehad over een spurrieacker en heb
hem doen geslage en vreest dat ik hem te hart geslagen sal hebben, dog Toni
Verreyt heeft mijn eerst geslagen gehat."
3. Als 2.
4. Weet niet wie de kwetsuur aan Antoni heeft toegebracht, hem niet meer horen
spreken en dat hij deze morgen, rond 5 uur, in zijn huis is overleden.
5. Heeft Antoni niet meer horen spreken en verder, gisteren, Nol de schaapher-

der hebben horen zeggen tegen Pieter Slaats: "Ik wist niet dat het soo hart
was, anders soude ik gesweege hebben."
6. Heeft Nol Peter Sluyters, zijn schaapherder, gisteren na de middag, rond
twee of drie uur thuis komende gevraagd: "Jonge, ik denk niet dat gij den
schaapherder van Jan Aart Tielen soo geslage hebt". Waarop hij eerst zei:
"Neen", maar kort daarop zei: "Ik was met de schaape van de hey voor na een
acker gedreven, wanneer Antoni Jan Verreyt seyde, doe, blixem, wat komt gij
hier in den acker doen en daarop hem sloeg dat hij haast viel en daarop niet
wedersloeg, omdat den pastoor daaromtrent was, maar kort daarna doen Antoni
sijne hont ophitste en den hont sloeg van hem, waarop hij Antoni met de vorkesteel geslagen heeft, dat hij allenskens viel en heeft verders de schapen
gehuut".
Deponent zegt verder sedertdien Nol niet meer gezien te hebben of te weten
waar hij is.
R 15

fol. 362

06-11-1751

Gezien het request van Hendrik Willems van den Eerenbeemt, te Deurne.
- Supliant is g.g.m. Elisabet Verhaagen - waarbij hij twee kinderen heeft m.n.
Willem en Paulus, beiden nog in leven.
- Tijdens zijn huwelijk heeft hij bezeten:
- een huis, land en groes - in de Steegen
27 of 28 l.
gekomen van de zijde van de suppliant en aan hem en zijn kinderen, ieder
ieder voor de helft toebehorende.
- De goederen zijn aan grote reparatie toe en zwaar belast met lasten, o.a.:
- een rente van - ƒ 7-15-0/jr. aan de Kempenaar.
- 1/3e deel in - ƒ 14,-/jr. aan de Kempenaar.
- 15 stuiver/jr. aan de Kerk van Asten.
Deze lasten kunnen niet opgebracht worden door de goederen - deze doen maar
ƒ 15,-/jr. en 15 vat rogge/jr.
- Hij verzoekt om de goederen te mogen verkopen.
Naschrift: Schepenen "fiateren".
R 120

fol. 54vo

06-11-1751

Antoni Haasen, schepen, geeft procuratie aan Antoni Losecaat, te Zevenbergen,
om namens hem te ontvangen van Anemaas, secretaris, te Zevenbergen, "soodanige
som van penningen" die hem, comparant, competeren van "verkogte schaap" welke
in die stad "voor alle man" verkocht zijn en aan hem (Antoni Haasen) competeerden.
R 120

fol. 55vo

11-11-1751

Gerrit van Riet, vorster, namens Wilhelmus de Bruyn, collecteur van de landsverponding, 1-1-1749 - 31-12-'49, neemt in arrest:
- de onroerende goederen t.n.v. Hendrik Kiviets en toebehorende aan zijn erfgenamen.
Dit tot verhaal van - de onbetaalde verpondingen over 1749, zijnde ƒ 4-8-6 en
de kosten van dien.
- Idem van Jan Jansen Walraven - ter somme van ƒ 9-9-0.
R 20

fol. 226

15-11-1751

Den drossard, aanlegger - contra - Arnoldus Peter Sluyters, gedaagde.
- Omdat gedaagde, 17 jaar oud en dus minderjarig is, wordt Arnoldus van Hoek
aangesteld als zijn curator.

- fol. 231 - in aanmerking genomen hebbende het onvolkomen bewijs van de doodslag die de gedaagde in persoon zou hebben "geperpreteert" aan het
jongetje van twaalf jaar, genaamd Antoni Verreyt enz. enz.
- fol. 240 - 3-9-1753 - "En op alles wel en rijpelijk gelet, mede gehad het
prae advies van twee onpartijdige regtsgeleerdens genoomen 'd omstandigheeden van het voorval daarin niet voorkomt een toeleg tot
een
dootslag
off
ander
swaare
grievinge
mede
het
gebrek
van
het
nodige
bewijs
ter
overtuiging
van
de
gedaagde
in
persoon
en
alnog
de jongheid van den selve gedaagde"
Mijn Heere Schepenen doende recht en absolveren Arnoldus Peter
Sluyters van de eis van aanlegger.
R 30

fol. 56

16-11-1751

Verklaring dat Arnoldus Peter Sluyters, geboren te Helden en alhier bij Pieter
Slaats, als schaapherder gewoond hebbende, hier of elders geen goederen of
effecten bezit.
R 120

fol. 55vo

19-11-1751

Gerrit van Riet, vorster, namens Wilhelmus de Bruyn, collecteur van de landsverponding, 1-1-1749 - 31-12-'49, neemt in arrest, tot verhaal van de onbetaalde verponding.
- de onroerende goederen van Maria Tielen - weduwe Joseph Vervoordeldonk, aan
den Ommelse Bos
ter somme van ƒ 6-11-4.
- idem van Goort Marcelis - nu de erven - gelegen
aan het Rinkvelt
ter somme van ƒ 8-00-0.
R 96

fol. 225

22-11-1751

Goort Loomans, molenaar, verkoopt aan Jan Goort Canters:
- groes
de Colk - te Ommel
3 l.
1. Michiel van de Cruys
2-3. Martinus van de Loverbosch
4. Hendrik Hoefnagels
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 8-11-1749.
Koopsom: ƒ 115,-.
R 120

fol. 57

23-11-1751

Juffr. Maria Aarts - weduwe Theodorus Loyens - geass. met Simon Braakhuysen,
beide wonende te Asten, geven procuratie aan de Heer Peter Aarts, Rooms pastoor, om namens hen te verkopen:
- ╝e deel in een huis en verscheidene percelen land en groes - te Hapert.
"En dat aan en t.b.v. die geene waaraan deselve goederen door de Heer constituant sijn verkogt met en benevens de susters van de comparante".
De goederen "te vesten" op de secretarie te Hapert.
R 143

25-11-1751

Hendrik Marten Gielens verkoopt "eenige beesten, hoy, stro en bouwgereetschap"
o.a.:
- vijf ossen en koeien
ƒ 48,- stro - hooi
ƒ 25,Opbrengst: ƒ 83,-.
R 120
fol. 57vo
26-11-1751
Antoni Haasen, schepen - en Jenneke Jan Martens, zijn vrouw, testeren.
Hij ziek, zij gezond.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
- Na hun beider dood - zal aan den Armen van Asten uitgekeerd worden - ƒ 100,-.
Marge: 6-4-1768 - Antoni Jacob Kuypers, afgegane armmeester, heeft - ƒ 100,ontvangen uit de nalatenschap van Antoni Haasen - en Jenneke
Jan Martens.

R 120

fol. 59

06-12-1751

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Arnoldus Jacobus Bosbremer dat zij zeer wel gekend hebben Jacobus Bosbreemer, die hier lange jaren heeft
gewoond "sijnde van sijn hantwerk of kostwinninge geweest een leydecker en
glaasemaaker welke ambagten hij lange jaaren heeft geexerceert hetwelk Arnoldus
Bosbreemer mede bij sijne vader geleert heeft en hetselve na sijn vaders doot
is blijven doen".
R 143

09-12-1751

De Vrouwe van Asten laat verkopen "eenige eyke, willige en denneboomen"
- 34 kopen
100 bomen
opbrengst: ƒ 159,-.
R 120

fol. 59vo

18-12-1751

Gerrit van Riet, vorster, neemt namens Jacobus Losecaat, collecteur van de
landsverponding, 1-1-1750 - 31-12-1750 - alsmede van de coninxbede, 17-9-1749 16-9-1750, in arrest - tot verhaal van:
- de vaste goederen van Laurens Jansen, te Lierop
en Goort Jansen, te Meyl
ƒ 4-02-4
- idem van Hendrik Jan Canters
ƒ 2-19-6
- idem vasn Antoni de Kuyper - nu zijn weduwe en kinderen
ƒ 2-17-0
R 24

fol. 13a

20-12-1751

Paulus Verkuylen, aanlegger - contra - weduwe Jan Antonis de Smit, gedaagde.
- Aanlegger heeft een rekening van - ƒ 8-9-0 t.l.v. gedaagde wegens arbeidsloon
en "smitswerk".
Specificatie is bijgevoegd.
Gedaagde zal bewijzen dat zij niets schuldig is.
- 14-3-1752 - Gedaagde zal met getuigen komen bewijzen dat zij betaald heeft.
R 24

fol. 13avo

20-12-1751

Peter Bollen, schepen, te Vlierden, aanlegger - contra - Willem Jan Goorts,
gedaagde.
Aanlegger heeft nog - ƒ 8,- te goed wegens een restant van geleend geld aan
zijn vader - en zulks voor de helft als erfgenaam van zijn vader.

R 120

fol. 60vo

27-12-1751

- Jan Goort Verleysdonk,
- Paulus Coninx - g.m. Helena Goort Verleysdonk, te Vlierden,
- Peter Goort Verleysdonk, te Gestel, bij Eyndhoven.
Kinderen en erven van Goort Marcelis Verleysdonk - en Hendrien.
Zij renuntiδren van hun kindsdeel in de nagelaten goederen van hun ouders en
laten dit over aan Antoni Goort Marcelis Verleysdonk - mits deze de schulden
en lasten van de boedel betaald.
Antoni neemt e.e.a. aan.
R 143

28-12-1751

De kinderen en erven van Marcelis Berkers verkopen "een partij eykebomen"
staande op hun goederen aan Voordeldonk,
o.a.:
40 kopen
60 bomen
Opbrengst: ƒ 397,-.
R 96

fol. 225vo

31-12-1751

Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen, bevestigd de verkoop aan Antoni Franse van:
- hooiland
het Cruysaltaar - agter den Diesdonk
1╜ l.
Koopsom: ƒ 23,-.
R 120

fol. 60vo

31-12-1751

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, collecteur van de
landsverponding, 1750 en de coninxbede 1749 - '50, in arrest - tot verhaal
van:
- de vaste goederen van de erven Jan Paulus
ƒ 8-10-0.
Niet gepasseert, zal binnen acht dagen betaald worden.

R 28

fol. 2

17-01-1752

Gezien het request van Jenneke Antonis Verhindert - weduwe Wilhelmus Loomans, op Heusden, en waarin zij laat weten en verzoekt - o.a.:
- Haar man is vorig jaar overleden na een "lange uytteerende ziekte".
- Zij is achtergebleven met drie kleine kinderen en veel lasten en schulden,
welke zij niet in staat is te betalen, tenzij ze haar beesten en "gerede"
goederen verkoopt.
- Zij zou dan ook niet meer op haar goederen kunnen blijven wonen om die te
cultiveren, hetgeen zeer ten nadele van haar en de opvoeding van haar kinderen zou zijn.
- Zij wil - ƒ 200,- lenen om haar schulden te betalen zodat zij in de "bouwerij" kan blijven zitten.
- In deze is zij "geraden" door haar zwagers Goort en Peter Loomans.
Naschrift: Het Corpus geeft toestemming.
Zij zal binnen twee weken bewijzen overleggen van de schulden welke
met de - ƒ 200,- betaald worden.
Naschrift: 31-1-1752 - W. de Bruyn
ƒ 70-01-14
- Francis Jansen
ƒ 12-00-00
- Jan Smits
ƒ 1-09-00
- Peter Loomans
ƒ 4-00-00
- Jan Ture Loomans
ƒ 3-09-08
- J. Losecaat
ƒ 40-00-00
- de mulder
ƒ 50-00-00
- Jan van Riet
ƒ 10-08-00
- Antoni Fransen
ƒ 3-16-10
ƒ 195-15-00
R 96

fol. 226vo

20-01-1752

Jan Janse Paulus en Jan Verreyt zijn schuldig aan Wilhelmus de Bruyn:
- ƒ 175,- α 3%
Marge: 24-2-1772 - gelost door de weduwe Jan Verreyt en Jan van den Heuvel.
R 96

fol. 227vo

21-01-1752

Aart Wilbers verkoopt aan Jan Souve de onverdeelde helft van:
den Lindersenacker
geheel 2 l.
1. Johannes van der Linden
2. weduwe Peter van Riet
3. Michiel van de Cruys
4. Hendrik Coopmans
- een dries
geheel 5 cops.
1. Antoni Voermans
2. Goort Kuypers
3. weduwe Jan de Smit
4. kn Jan van Dijk
- groes- of weiveld
het Lindersvelt
geheel 3 l.
1. Louis Hoefnagels
2. Andries Peters
3. weduwe Jacob van Hugten
4. Goort Kuypers
Koopsom: ƒ 48,-.
Hij verkoopt aan Peter Driessen van Bussel de onverdeelde helft van:
- groes
het Hoyvelt
geheel 3 l.
2. Hendrik Coopmans
3. Jan Timmermans
4. Francis Peters
Belast met: de helft van ƒ 0-16-8/jr. aan het Gemene Land
Koopsom: ƒ 34,-.
Hij verkoopt aan Maria de Louwere - weduwe Francis Timmermans de onverdeelde

helft van:
-

den Elsacker
geheel 1 l.
1. Willem van den Eerenbeemt
2. Francis Coolen
3. de straat
de Loverboschacker
geheel 1 l.
1. Aart Jansen
2. Jan Vervoordeldonk
3. Wilbert van Helmont
4. Peter Driessen
twee kopen: ƒ 10,-.

-

R 96

fol. 229vo

22-01-1752

- Aart Wilbers en Jan Jansen Smits - momboiren over Willemyn, Jan en Goverdina, onm. kinderen van Andries Verheyen - en Elisasbeth Antonisse - alsmede
- Jan Jansen Smits - g.m. Peternel, dr. Andries Verheyen,
- Joost Andries Verheyen,
- Jenneke Andries Verheyen.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- de helft van huis, hof en aangelag - in den Hemel
geheel 1╜ l.
1. de straat
2. Hendrik Blommers
3. Goort Kuypers
4. Peter Driessen
Verponding: 0-12-12/jr.
Koopsom: ƒ 69,-.
- de helft van
den Lindersenacker
geheel 2 l.
1. Johannes van der Linden
2. weduwe Peter van Riet
3. Michiel van de Cruys
4. Hendrik Coopmans
Verponding: ƒ 0-12-00/jr.
Bede
- ƒ 0-10-10/jr.
Koopsom: ƒ 13,-.
- de helft van
den Hoogenacker
geheel 2 l.
1. kn Jan van Dijk
2. Hendrik van Geldrop
3. Matijs Dirks
4. de straat
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 3,-.
Zij verkopen aan Jan Francis Timmermans:
- de helft van
den Elsenacker
geheel 1 l.
1. Willem van den Erenbeemt
2. Francis Coolen
3. de straat
Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede
- ƒ 0-5-0/jr.
- de helft van
de Loverboschacker
geheel 1 l.

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede
- ƒ 0-5-0/jr.

1.
2.
3.
4.

Aart Jansen
Jan Vervoordeldonk e.a.
Wilbert van Helmont
Peter Driessen
twee kopen : ƒ 10,-.

Zij verkopen aan Peter Driessen van Bussel:
het Hoyvelt
3 l.
1. Hendrik Stevens
2. Hendrik Coopmans
3. Jan Timmermans
4. Francis Peters
Belast met: de helft van ƒ 0-16-8/jr. aan het Gemene Land.
Verponding: ƒ 0-19-0/jr.
Koopsom: ƒ 34,Zij verkopen aan Jan Souve:
- de helft van een dries
1.
2.
3.
4.
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.

Antoni Voermans
Goort Kuypers
weduwe Jan de Smit
kn Jan van Dijk

geheel 5 copse.

Koopsom: ƒ 8,-.
- de helft van een groes of hooiveld - het Lindersvelt
geheel 3 l.
1. Louis Hoefnagels
2. Andries Peters
3. weduwe Jacob van Hugten
4. Goort Kuypers
Belast met: het geheel - met de helft van ƒ 1-13-0/jr.
in een meerdere rente aan het Gemene Land.
Verponding: ƒ 1-0-0/jr.
Koopsom: ƒ 27,-.
De gehele verponding: ƒ 4-13-12/jr.
bede
- ƒ 1-10-10/jr.
R 96

fol. 233vo

28-01-1752

Jenneke Antonis Verhindert - weduwe Wilhelmus Loomans is schuldig aan Johannes Martinus Jansen - ƒ 200,- α 3╜%.
R 96

fol. 234

28-01-1752

Arnoldus Willem Smits is schuldig aan Johannes Martinus Jansen - ƒ 80,- α 3╜%.
R 120

fol. 61a

29-01-1752

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Wilhelmus de Bruyn, collecteur der
landsverponding 1749, in arrest:
- de vaste goederen van Martinus Tijssen van Hooff c.s. tot verhaal van
ƒ 12-19-0 aan onbetaalde verponding.

R 28

fol. 3

30-01-1752

Gezien het request van Leendertje Jacob Verberne - weduwe Wouter de Groot,
op Heusden, waarin zij laat weten - o.a.:
- Haar man is sinds drie jaar overleden en zij is achtergebleven met vijf kinderen en veel lasten en schulden op haar goederen - zoals:
- ƒ 150,-- α 4╜% aan de kinderen Jacob Martens,
- ƒ 150,-- α 4 % aan de kinderen Jan Timmermans,
- ƒ 200,-- α 4 % aan Goort van Bussel,
- ƒ 50,-- α 4 % aan Joost van Bussel,
- ƒ 50,-- α 4 % aan Jan Flipsen, te Someren,
- ƒ 172,50
aan de erven Willem van den Eynden,
- ƒ 175,-- α 3╜% aan den Armen van Asten - d.d. 27-9-1742,
- ƒ 125,-- α 3 % aan Jan Aart Tielen,
Het rentebedrag is - ƒ 42,-/jr.
- Zij is niet in staat om alle schulden te betalen en is "bedugt" om in rechten
aangesproken te worden.
Reden waarom zij, na overleg met haar meerderj. kinderen, verzoekt om te mogen verkopen:
- een huis, land en groes - te Heusden
30 l.
In huur bij Dirk van Helmont voor - ƒ 19,-jr. en 19 vat rogge/jr.
Aan dit huis moeten veel reparaties verricht worden waartoe zij niet in
staat is.
- Het huis waarin zij zelf woont en hetgeen ook in slechte staat is, met de
bijbehorende landerijen is ook verpacht - om de schulden zoveel mogelijk
te voldoen.
Naschrift: Het Corpus geeft toestemming om de aan Dirk van Helmont verhuurde
goederen publiek te verkopen.
R 138

fol. 113vo

30-01-1752

Condities en voorwaarden waarop Gerrit van Riet, vorster, namens Jacobus Losecaat, collecteur der verpondingen, 1751, zal verkopen:
- huis en hof - in het Dorp
1 l.
1. Johannes Martinus Jansen
2. erven Jan Paulus
3-4. de straat
Verponding: ƒ 2-2-0/jr.
- land
de Pasacker
5 cops.
1. Jan Paulus
2. Mattijs van Bussel
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede
- ƒ 0-05-0/jr.
Belast met: ƒ 5,-/jr. aan het Gemene Land ten comptoire van Dirk Lodewijk
Wilhelmus Storm van 's Gravesande, Ontfanger Generaal der beursen
enz.
- ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
De verkoop wordt gedaan t.l.v. de weduwe en kinderen Antoni de Kuyper - om
daaraan te verhalen - ƒ 2-17-0 verponding over 1751.
De goederen hebben bij verkoop niets opgebracht.
Op verzoek van de verkoper zijn de goederen weer ingezet voor de lasten en
renten - en dan provisioneel aangekocht door Heer Albers, predikant, alhier.
Bij de definitieve verkoop was deze echter absent.
Nog zal hij verkopen t.l.v. Hendrik Jan Canters:
- huiske of "timmer" en hof
1. Antoni Haasen

1 cops.

2. Cotshausen
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Dit tot verhaal van - ƒ 2-19-6 verponding over 1751.
- land
4 l.
1. Jelis Vreynsen
2. Cotshausen
Koper wordt: Heer Peter Aarts, Rooms priester
Koopsom: ƒ 14,-.
R 96

fol. 235

07-02-1752

- Tomas Antonisse Verhees, te Vlierden,
- Peter Antonisse Verhees, te Mierlo,
- Willem van Dijk - g.m. Allegonda Antonisse Verhees, te Lierop,
- Leendert Antonisse Verhees, te Deurne,
- Gijbert van Bijstervelt - g.m. Anna Antonis Verhees, te Mierlo,
- Jan van Lierop - g.m. Maria Antonis Verhees, te Mierlo,
- Jan van Deursen - g.g.m. Elisabet Antonisse Verhees, te Heeze,
- Cristina Antonisse Verhees, te Vlierden.
Allen kinderen van Antonis Driesse Verhees, te Vlierden.
Zij verkopen aan Jan Goort Canters de onverdeelde helft van:
- huis, hof en aangelag
de helft is 1 l.
1. weduwe Willem Roefs
2. Martinus van de Loverbosch
den Halsacker
de helft is 1 l.
1. weduwe Willem Roefs
2. Martinus van de Loverbosch
- land
den Grootenacker
de helft is 1╜ l.
1. Hendrik Hoefnagels
2. weduwe Willem Roefs
den Klootacker
de helft is 1 l.
1. erven Marcelis Coolen
2. Marten van de Loverbosch
de Venacker
de helft is 2 copse.
1. Hendrik Berkers
2. erven Marcelis Coolen
- groes/land
den Bogt
de helft is 1 l.
1. Jan Goort Loomans
2. Antoni Zeegers
het Weyvelt
de helft is 2 l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Peter van de Vorst
- groes
het Swartbroek
de helft is 4 l.
1. Marten van de Loverbosch en
Jan Goort Loomans
2. weduwe Willem Roefs
Verkopers aangekomen van hun vader voorn. en van hun moeder die de helft
der goederen "in togte" bezat - acte Vlierden - d.d. 2-2-1752.
Koopsom: ƒ 150,-.
R 96

fol. 237

08-02-1752

ook: R 138 - fol. 111 - 11-1-1752.

Wilhelmus de Bruyn, collecteur der verponding, 1749, laat executeren de goederen van Hendrik Kiviets, te Ommel, staande t.n.v. zijn erfgenamen - om daaraan
te verhalen de verschuldigde verponding van dat jaar - over de helft der
voors. goederen, zijnde - ƒ 4-8-6.
De voornoemde onverdeelde helft bestaat uit:
- huis, stal, schop, hof en aangelag
geheel 3 l.

1. Jan Verreyt
2. Peter Jan Wilbers
- groes/land
den Uytgang
geheel 5 l.
1. Jan Verreyt
2-3. de gemeente
de Wespenacker
geheel 5 l.
1. Jan Goort Loomans
2. Jan Verreyt
- land
de Loo
geheel 1╜ l.
1. weduwe Hendrik de Zeeger
2. de hey
- groes
de Wouterman
geheel 3 l.
1. Jasper Peters
2. Jan Goort Loomans
- groes
het Goor
geheel 3 l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Goort Loomans
- weiveld
in de Engelsebeemde
geheel 2╜ l.
1. Peter van de Vorst
2. weduwe Goort Canters
- weiveld
de Meulendijk
geheel 3 l.
1. Joost van Rest
2. Jan Jacobus Verberne
Belast met: de helft van ƒ 2-5-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
Koper wordt: Willem Walraven
Koopsom: ƒ 40,-.
Hij verkoopt deze, door hem gekochte, goederen meteen door
Verhossert - transport R 96 - fol. 237 - 8-2-1752.
R 96

fol. 237

aan

08-02-1752

Willem Walraven verkoopt aan Joseph Verhossert:
- de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag - te Ommel geheel 3 l.
1. Jan Verreyt
2. Peter Jan Wilbers
- groes/land
den Uytgang
geheel 5 l.
1. Jan Verreyt
2. de gemeente
Wespenacker
geheel 1 l. 1 cops.
1. Jan Goort Loomans
2. Jan Verreyt
- land
de Loo
geheel 1╜ l.
1. weduwe Hendrik de Zeeger
2. de hey
- groes
de Wouterman
geheel 3 l.
1. Jasper Peters
2. Jan Goort Loomans
- groes
het Goor
geheel 3 l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Goort Loomans
- weiveld
in de Engelsebeemt
geheel 2╜ l.
1. Peter van de Vorst
2. weduwe Goort Canters
- weiveld
aan de Meulendijk
geheel 3 l.
1. Joost van Rest
2. Jan Jacobs Verberne
Belast met: de helft van ƒ 2-5-0/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 12-2-1751.

Joseph

De koopsom voor deze en de in vorige acte
verkochte helft bedraagt tesamen - ƒ 174,-.
R 96

fol. 239vo

16-02-1752

- Maria Aart Tielen - weduwe Joseph Vervoordeldonk,
- Philips Janse - g.m. Jennemaria Joseph Vervoordeldonk
- Jan Joseph Vervoordeldonk - mede voor
- Wilbert Vervoordeldonk, te Helmond - en
- Nol, Francis en Maria Vervoordeldonk.
Zij zijn schuldig aan Wilhelmus de Bruyn - ƒ 175,- α 3% waarmee gelost wordt
een restant obligatie aan Cotshausen.
Marge: 2-8-1753 - gelost.
R 143

16-02-1752

- Arnoldus Bosbreemer, te Roermond - en
- Anne Maria Bosbreemer, alhier, verkopen "eenige meubilen en alderhande gereetschap".
Opbrengst: ƒ 5-10-0.
Kosten
: ƒ 6-15-0.
R 96

fol. 240vo

28-02-1752

ook: R 138 - fol. 103vo - 22-11-1752.

Hendrik Willems van den Eerenbeemt, te Deurne, mede voor zijn twee onm. kinderen, Willem en Paulus, uit zijn huwelijk met Elisabet Verhagen verkoopt aan
Mattijs Aart Wilbers:
- huis, schuur, schop en aangelag
4╜ l.
1. Aart Driessen
2. Dirk Hoebergen
3. de straat
4. de Bleek
- land
den Hengst
1╜ l.
1. Hendrik Berkers
2. weduwe Jan Verberne
- land
aan de Meulenpat
1╜ l.
1. Jan Souve e.a.
2. de Moolepat
den Hoogenacker
2 l.
1. den Armen
2. Jan Walraven
- land
den Ojevaartsnest
3╜ l.
1. Aart Driessen
2. Peter Hoebergen
- land
den Camp
3 l.
1. Jan Goorts
2. Dirk Hoebergen
- land
in de Kamp - met 1 l. groes
4 l.
1. Aart Driessen
2. Jan van Hooff
- weiveld
3 l.
1. Jan van de Loverbosch
2. Peter Hoebergen
- groes
het Eeusel
3 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Peter Frans Cornelis
- groesveld
de Bleek
2 l.

- groes
Verponding:
Bede
Belast met:
R 120

1. weduwe Dirk Timmermans
2. Jan van Hooff e.a.
het Kempke
1 l.
1. weduwe Dirk Timmermans
2. Jan van Hooff
ƒ 12-11-10/jr.
ƒ 3-12-00/jr.
ƒ 7-15-0/jr. (ƒ 193,75) aan rentmeester de Kempenaar.
1/3e deel van ƒ 14-0-0/jr. (ƒ 116,74) met Peter Martens en Joost
van Bussel aan het Gemene Land.
ƒ 0-15-0/jr. (ƒ 18,75) aan de Kerk van Asten.

fol. 61vo

28-02-1752

Jan Tijs Kuypers is aangesteld tot momboir over Matijs en Dorotea, onm. kinderen van Joost Tijs Kuypers - en Anneke Gerrit Liesen, beiden overleden.
R 120

fol. 62

28-02-1752

- Jan Tijs Kuypers,
- Anna Maria Kuypers, meerderj. j.d., te Woensel,
- Jan Tijs Kuypers - mede als momboir van
- Matijs en Dorotea, kinderen van Joost Tijs Kuypers.
Samen erfgenamen van Mattijs Kuypers - en Elisabet Joost Roefs, beiden overleden.
Zij doen, met permissie - d.d. 28-2-1752 - van drost en schepenen, afstand van
het 3/4e deel in de "erffelijke gereede en alle andere goederen en crediten"
die horen in de nalatenschap van hun ouders voorn. - dit t.b.v. Goort Matijs
Kuypers, hun broeder.
Deze neemt dit aan en zal alle schulden en lasten op de boedel rustende voor
zijn rekening nemen en voldoen.
R 120

fol. 63vo

02-03-1752

Laurens Jelis Vreynsen en Pieter Wilbert Coolen zijn aangesteld als momboiren
over Elisabet, Maria en Jenneke, onm. kinderen van Jelis Vreynsen - en Maria
Marcelis Coolen, beiden overleden.
R 28

fol. 4

06-03-1752

Gezien het request van
- Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats - als momboiren van de onm.
kinderen van Antoni Marcelis Coolen - alsmede van
- Laurens Jelis Vreynsen en Peter Wilbert Coolen - als momboiren over de onm.
kinderen van Jelis Vreynsen - waarin o.a.:
- Dat met het overlijden van Marcelis Coolen - de onm. kinderen van Antoni
Coolen - daarvan voor 1/7e deel erfgenaam zijn geworden.
- Ook de drie onmondige en de drie meerderj. kinderen van Jelis Vreynsen zijn
voor 1/7e deel erfgenaam geworden.
- De nalatenschap bestond uit enig onroerend en roerend goederen - en konden
tussen de erfgenamen niet "wel" verdeeld worden. Waarna men is overeengekomen
om alle roerende goederen te verkopen voor - ƒ 400,- aan Tomas Coolen, ook
erfgenaam voor 1/7e deel en Laurens Jelis Vreynsen, met dien verstande dat
Marten Peter Martens N.U., ook voor 1/7e deel erfgenaam, uit de voorn. boedel
zijn uitzet, zoals de andere kinderen, zal hebben genoten.
Ook zal Martinus Peter Martens de "erffgoederen" nog ΘΘn jaar in gebruik
mogen hebben - dit tegen betaling van de lasten, renten en pachten.

Hiermede is dan voldaan dat hij - Marcelis Coolen in zijn oude dag en ziekte
heeft "gadegeslagen" en opgepast. Enz. enz.
Naschrift: Het Corpus geeft toestemming om e.e.a. zo af te handelen.
R 120

fol. 64

10-03-1752

- Peter Aalbert Peters - en
- Maria Aalbert Peters - weduwe Jan Meussen - geass. met Aalbert Jan Meussen,
haar zoon.
Kinderen en erven van wijlen Aalbert Peters, hun vader.
Zij geven te kennen dat zij door de kinderen en erven van wijlen Aart Aartsen
Tielen, te Asten en Vlierden, voor het gerecht, alhier, zijn aangesproken en
opgelegd zijn geworden om aan die kinderen en erven te betalen - ƒ 100,- wegens
geleende gelden - dit volgens de "manuaale" obligatie daarvan zijnde en door
hun vader van Aart Aartsen Tielen opgenomen.
Dat zij, comparanten, gegijzeld zouden worden - omdat zij verklaarden geen "gereede" goederen te bezitten.
De vorster was reeds voor de tweede maal geweest om executie aan te zeggen.
Het stond dus "geschapen" dat de door hun vader nagelaten goederen op zouden
gaan in de te maken kosten.
Dit tot nadeel van de obtinente en verdere crediteuren.
De comparanten verklaren nu dat zij "hantligtinge" doen van de door hun vader
achtergelaten onroerende goederen t.w.:
- huis, stallen, hof en aangelag, land en groes - aan den Ommelsch Bosch
36 l.
die aan hen competeren en in gebruik zijn bij de voorn. weduwe.
Latende de erven Aart Aartsen Tielen vrij, tot bekoming van de - ƒ 100,- met
intrest en de gerezen kosten, om met de goederen te handelen naar goeddunken.
Aanvaarding door eventuele kopers zal kunnen plaats vinden:
- het huis - met Pasen a.s.
- de groes - half maart a.s.
- het land - na de a.s. oogst.
R 107b

fol. 164vo

11-03-1752

Cornelis Draak, Heer van den Guldenhuyse, te Rixtel, verkoopt aan Jan Peter
Welten, opt Brouwhuys, onder Vlierden.
- een beemt aan de Aa, tegens de vonder in de Weert
8 l. 44 r.
- ╝e deel van twee bunder - in de Middelweert
geheel 21 l. 15 r.
zijnde dus 5 l. 19 r. - gelegen te Helmont.
Alsnog te Asten:
- groes/hei
het Bottelsvelt
groot ??
De goederen zijn te Deurne verkocht onder de goederen genaamd - den Bottel d.d. 31-1-1752.
Schepenen Helmont.
R 96

fol. 242vo

16-03-1752

Goort Loomans, molenaar, heeft procuratie van Theodora de Louwere - weduwe
Pieter Guillielmo van Bree, te Ravesteyn, om te verkopen aan Anna Wilhelmina
Fransen Voermans - weduwe Francis van den Boomen, preseident schepen, te Lierop:
- twee obligaties t.l.v. het Corpus van Asten:
ƒ 1600,- α 3% - d.d. 16-3-1712 - nr. 41.
ƒ 2500,- α 3% - d.d. 19-3-1712 - nr. 42.

R 96

fol. 244vo

23-03-1752

Antoni Franse Voermans verkoopt aan Mattijs Dirks:
- land
de Wanbraake
1╜ l.
1. Nicolaas Philipse
2-3. de koper
4. de straat
Koopsom: ƒ 50,R 96

fol. 245vo

25-03-1752

ook: R 138 - fol. 117 - 6-3-1752.

- Leendertje Jacobs Verberne - weduwe Wouter de Groot, te Heusden, mede namens
haar onm. kinderen (om tot betaling der schulden van ondergenoemde goederen
te komen) - en
- Hendrik van den Warenberg, te Someren - g.m. Jacomijn, dr. Wouter de Groot.
Zij verkopen aan Mattijs van den Eynde:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag met dries en land aaneen te Heusden
4╜ l.
1. kn Jan Peter van Bussel
2-3. de straat
4. Peter Canters e.a.
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente met meer
andere.
- ƒ 1-2-0/jr. aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 1-06-0/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 205,-.
Zij verkopen aan Leendert Jacobs van Hugten:
- land
de Straatacker
2 l.
1. kn Jan Peters van Bussel
2. Peter Canters
3. de Waterlaat
4. de Beemtstraat
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 106,-.
Zij verkopen aan Tiele Hendrik Slaats:
de Kleyne ackerkes
2╜ l.
1. Mattijs van den Eynde
2. Willem Reynders
3. de straat
4. de waterlaat
Verponding: ƒ 0-14-0/jr;.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 97,-.
- groesveld
het voorste Weyvelt
6 l.
1-2. Daniel Coolen
3-4. Gerrit Peters
Verponding: ƒ 1-5-0/jr.
Koopsom: ƒ 55,-.
Zij verkopen aan Peter Canters:
- land
de Beekenacker
1. de koper
2-3. Daandel Coolen
4. de Waterlaat
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.

2 l.

Koopsom: ƒ 82,-.

- groes

Emkesveltje
1 l.
1. Peter Canters
2. kn Jan Peters van Bussel
3. Francis Loomans
4. Mattijs Dirks
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 33,-.
- groes
de Weyer
2 l.
1-3. Willem Reynders e.a
2. Mattijs van den Eynde
4. Daniel Coolen
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Koopsom: ƒ 37,-.
Zij verkopen aan Goort Antonis van Bussel:
- land
de Willigenacker
2╜ l.
1. erven Willem van den Eynde
2. Mattijs Dirks
3. weduwe IJsbout Hendriks
4. de Waterlaat
Verponding: ƒ 0-13-0/jr.
Bede
- ƒ 0-12-8/jr.
Koopsom: ƒ 120,-.
- land
de Groenacker
2╜ l.
1. de koper
2. kn Jan Peters van Bussel
3. weduwe IJsbout Hendriks
4. de Waterlaat
Verponding: ƒ 0-13-0/jr.
Bede
- ƒ 0-12-8/jr.
Koopsom: ƒ 140,-.
Zij verkopen aan Tiele Peter Coolen:
- groes
de voorste Brant
2 l.
1. Leendert Jansen
2. erven Willem van den Eynden
3. Goort van Bussel
4. Mattijs van den Eynde
Verponding: ƒ 1-0-0/jr.
Koopsom: ƒ 79,-.
Zij verkopen aan Mattijs Dirks:
- groes
den agtersten Brant
2╜ l.
1. de verkopers
2. Jan Jansen Verberne
3. Francis Coolen
4. Mattijs van den Eynden
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 96

fol. 251vo

25-03-1752

Jan Maas, te Ommel, verkoopt
- een wei of heiveld
1.
2.
3.
4.

aan Martinus van de Loverbosch:
2 l.
Peter Jan Wilbers
Jan van der Linden
Michiel van de Cruys
de koper
Koopsom: ƒ 15,-.

R 96

fol 252

27-03-1752

Het Corpus van Asten is schuldig aan Jan Verhoysen - ƒ 800,- α 2╜% om hiermee
een obligatie af te lossen van - ƒ 800,- t.n.v. Theodora de Louwere - weduwe
Pieter Guillielmo van Bree en daarvoor van Andries de Louwere - d.d. 29-3-1712
nr. 43.
Marge: 19-3-1772 - gelost aan Maria Verhoysen - weduwe Jan Tijssen.
R 143

13-03-1752

Tomas Marcelis Coolen en Laurens Jelis Vreynssen - mede namens de verdere erven
van wijlen Marcelis Coolen verkopen "eenige meubilen, peert, hoy, stro, bouwgereetschap, eenige eyke- en willigeboomen".
o.a.:
- het paard
ƒ 17,- twee koeien
ƒ 39,- twee kalveren
ƒ 24,- twee karren
ƒ 13,- hooi, stro
ƒ 35,- 27 bomen
ƒ 43,Opbrengst: ƒ 153,-.
R 144

09-04-1752

Op 7-5-1752 zal Antony Heycoop, namens de gemeente Asten "publiecq ende voor
alle man" verkopen de "verhantligte goederen" gekomen van Aelbert Peters:
- gelegen aan den Ommelschen Bosch
en in bezit geweest van Peter Aelbers en Maria Aelbers - weduwe Jan Meussen als
kinderen en erven van voorn. Aelbert Peters.
Dit tot verhaal - van een manuale obligatie van - ƒ 100,- met intrest en kosten.
R 120

fol. 65vo

13-04-1752

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Willem van den Eerenbeemt en Bruysten
van Someren, borgemeesters, St. Jan 1749 - '50, in arrest:
- de onroerenden goederen van Jan Dirks van Hugten - om daaraan te verhalen
de reδele verponding
ƒ 19-07-06
- idem van Goort Marcelisse
ƒ 6-00-00
- idem van Joost Philipse van Hugten
ƒ 7-00-00
- idem van weduwe Francis Tijs Canters
ƒ 4-12-08
- idem van Magrieta Willem Slaats
ƒ 5-06-14.
R 96

fol. 253

22-04-1752

Anna Roymans, te Antwerpen, verkoopt namens Norbert Verwithagen, kapelaan der
Cathedraale Kerk van Antwerpen en van Dirk Cornelis, te Oeldere, bij Venroy,
aan Laurens Meusse Roymans:
- land
het Lankackerke
1 l.
1. de weg
2. weduwe Hendrik Zeegers
- land
den Kruysweg
╜ l.
1. weduwe Hendrik Zeegers
2. Marten van de Loverbosch
- groes
de Horst
1 l.
1-2. Marten van de Loverbosch
Koopsom: ƒ 10,-.

R 120

fol. 67

22-04-1752

- Peter Hendriks Hoeben, meerderj. j.m. wonende alhier en geboren te Meyl bruidgom - ter eenre - en
- Jenneke Verhindert - weduwe Wilhelmus Loomans, geass. met Jan Verhindert,
haar broeder en Goort Willem Loomans, haar zwager - als haar geassumeerde
momboiren en naaste vrienden van haar drie onm. kinderen - bruid - ter andere
zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden:
- Beiden brengen de goederen in die zij reeds bezitten of nog verkrijgen.
- Indien kind(eren) geboren worden en in leven blijven - zullen deze ΘΘn zijn
met de v≤≤r-kinderen en na het overlijden van de comparanten egaal erven en
delen.
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r haar man, zonder kind(eren) uit dit
huwelijk na te laten dan zal haar man haar nagelaten goederen mogen bezitten
en gebruiken, gedurende zijn leven, mits de v≤≤r-kinderen opvoedende als zijn
eigen kinderen.
- Indien de bruidegom komt te overlijden, v≤≤r de bruid, zonder kind(eren) uit
dit huwelijk na te laten dan zullen zijn goederen blijven aan zijn vrouw en
v≤≤r-kinderen.
- Na het overlijden van de eerst stervende, man of vrouw - en kind of kinderen
van dit huwelijk in leven zijn zal de langstlevende in de boedel blijven zitten en kinderen, hetzij, v≤≤r- of nß-kinderen egaal behandelen, opvoeden en
bezorgen enz. enz.
R 120

fol. 68vo

22-04-1752

Staat en inventaris opgemaakt door Jenneke Verhindert - weduwe Wilhelmus Loomans - t.b.v. Helen, Antoni en Willem, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Peter Hendrik Hoeben.
Onroerende goederen
- huis, schuur, stal, land en groes
24 l.
zoals verkregen van haar ouders - voor 1/3e deel en voor 2/3e deel door
wijlen haar man zijn aangekocht - d.d. 2-12-1747 - en
- d.d. 8-01-1748.
- De Busacker
2 l. is later, door wijlen haar man, verkocht aan Aart Jan
Claus.
Roerende goederen
- twee bedden met toebehoren,
- twee halve koetsen,
- een kast, een trog, een kist, drie stoelen,
- een stand, een tob,
- vuurgerei,
- diverse ketels en een pan,
- een hoge en een lage kar,
- ploeg, eg, schop en riek,
Schulden
ƒ 200,- α 3╜% aan Johannes Jansen - schepenen - d.d. 28-1-1752.
ƒ 100,- α 3╜% aan Jan Verhindert.
ƒ 100,- α 4 % aan Arnoldus Slaats.
ƒ 50,- α 4 % aan Willem Muyen.
ƒ 50,aan Jan Aarts.
ƒ 60,aan Antoni Voermans de jonge wegens "een peert" en verhaalde
waar.
- ƒ 50,aan diverse schulden.
- de lands- en dorpslasten.
-

R 16

fol. 1

08-05-1752

1/2

Jan Goort Gijben, president schepen, te Someren, aanlegger.
- contra
Florens Pieter van Cotshausen, gedaagde.
R 33 - 52
08-05-1752
2/2
Jan Goort Gijben, president, te Someren, aanlegger.
- contra
Florens Pieter van Cotshausen, gedaagde.
6. Aanlegger heeft, in 1734, voor gedaagde als timmerman gewerkt. En daaraan
verdient - ƒ 65-7-10.
Tot nu toe is daarvan ontvangen - ƒ 45-00-00.
Ondanks menigvuldige aanmaningen zijn de resterende - ƒ 20-7-10 nof niet
betaald.
R 28

fol 7

08-05-1752

Gezien het request van Jan Tijssen van Dijk en Peter Joosten van Bussel - als
voogden over de vijf onm. kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk - en Jenneke
Jansen van Bussel, beiden in 1748 overleden - en waarin o.m.:
- Sedert het overlijden van de ouders zijn de kinderen in het ouderlijk huis
blijven wonen en hebben de goederen, samen met een knecht, bewerkt.
- Zij hebben elkander opgevoed.
- Op 31-10-1751 is de oudste zuster, Catarina - getrouwd met Jan Janse Slaats.
- Het wordt nu beter geoordeeld om tot een provisionele verdeling der goederen
over te gaan.
- Het huis, land en groes - wordt voor ΘΘn jaar aan Jan Jansen Slaats verhuurd
voor - ƒ 25,-/jr. en twee vijmen dakstro te verdekken.
Alsmede in dit jaar in kost en logement te onderhouden, Bonaventura, de jongste der onm. kinderen.
- Volgt nog een verdeling der roerende goederen.
- De namen der overige kinderen zijn: Jan, Willem en Maria.
Naschrift: Toestemming wordt verleend - mits goede rekening, bewijs en reliqua
te doen.
R 28

fol. 8vo

12-05-1752

1/2

Maria Aarts - weduwe Thomas Loyens - geass. met Heer Petrus Aarts, haar broeder - verzoekt de goederen die aan wijlen haar man - en nu aan haar minderjarige dochter, Theodora Loyens, ten deel gevallen zijn bij testament van [Diens]
Dirkse - d.d. 21-2-1743 - te Liemde - te mogen verkopen.
Naschrift: Het Corpus geeft toestemming - mits de opbrengsten te beleggen.
R 28
fol. 8vo
12-05-1752
2/2
Maria Aarts - weduwe Theodorus Loyens - geass. met Heer Petrus Aarts, haar
broeder, - uit hoofde van het testament - d.d. 21-2-1743 - van [Diens] Dirkske
te Liemde gepasseert - en waarbij aan haar minderj. dochter, Theodora Loyens
is "verstorven" het erfdeel van wijlen haar vader.
De mede-condividenten zouden de goederen uit het testament gaarne publiek verkopen.
R 24

fol. 14ev.

12-06-1752

Jacobus Losecaat, aanlegger - contra - Mattijs Muyen, gedaagde.
Gedaagde is, op 27-9-1751, door de vorster beboet omdat hij in de Peel vuur
droeg - boete ƒ 12,- volgens art. 59 uit de keure.

Tot nu toe is deze boete niet betaald.
Jacobus Losecaat, aanlegger - contra - Peter Vermeulen, gedaagde.
Gedaagde is, op 16-6-1751, door de peelmeesters beboet - wegens het maaien
van hei, binnen de tekens.
Verbeuring volgens art. 30 van de keuren - 18 peters.
Idem, aanlegger - contra - Jan Joseph Vervoordeldonk, gedaagde.
Gedaagde is, op 16-6-1751, beboet wegens het steken van "scheltorf" op het
Black.
Verbeuring: ƒ 3,- volgens art. 9 van de keuren.
Idem, aanlegger - contra - Dielis van de Leensel, gedaagde.
Gedaagde is beboet door de peelmeesters op 16-6-1751 - wegens het turven
"int euwig leven"
Boete ƒ 5,- en verbeuring van de turf - art. 5 van de keuren.
Idem, aanlegger - contra - Jan Walraven, gedaagde.
Gedaagde is schuldig - ƒ 9-18-0 wegens het inkopen van "een rode koe" op een
publieke veiling van Hendrik Marten Gielens - d.d. 25-11-1751.
Betaaldag 1-5-l.l.
Idem, aanlegger - contra Jan Souve, gedaagde.
Gedaagde is van de publiek verkochte oogst van de weduwe Aart Verhees - wegens
aankoop van een akker rogge - schuldig gebleven - ƒ 7-7-4.
Veiling - d.d. 4-8-1751 en betaaldag 29-9-1751.
Idem, aanlegger - contra - Jan van Riet en Jan Souve, gedaagden.
Aanlegger eist betaling van ƒ 11-17-4 van de gedaagden als borgen voor Pieter
Loomans wegens een gekochte akker rogge - op de veiling van de weduwe Aart
Verhees - d.d. 4-8-1751.
Idem, aanlegger - contra - Pieter Loomans, gedaagde.
Aanlegger eist betaling van - ƒ 6-5-8 wegens een gekochte "akker rogge" op de
veiling van de weduwe Aart Verhees - d.d. 4-8-1751.
R 96

fol. 254vo

12-06-1752

Het Corpus van Asten is schuldig aan Maria Aarts - weduwe Theodorus Loyens:
- ƒ 200,- α 2╜% om daarmede af te lossen aan Gijsbert de Louwere, te St. Oeden
rode - obligatie - d.d. 29-3-1712 - nr. 43.
Marge: 19-3-1772 - gelost aan Petrus Aarts, pastoor.
R 138

fol. 136

25-06-1752

Condities en voorwaarden waarop Jacob Dirk Cremers, te 's Bosch, namens Mr.
Christiaan Paulus van Beresteyn, Heer van Maurick, als vader van zijn kinderen
de navolgende clampentiende, te Asten, verpacht over de oogst van 1752.
Volgende voorwaarden:
Verpacht worden:
- de helft van hoog Ommel,
leeg Ommel,
de Horst,
de Steegen,
de Boetscholt,
de Agterbosch,
de Vork,

de Lensdonk,
- de grote klamptiende - deze zijn belast met 9 vat rogge/jr. aan rentmeester
de Kempenaar.
- de smaltiende.
R 96

fol. 256

29-06-1752

Jan Jansen Slaats is schuldig aan
Andries Verheyen - ƒ 250,- α 3%.
Marge: 20-2-1755 - ƒ 83,- gelost
3-5-2770 - ƒ 42,- gelost
3-5-1770 - ƒ 125,- gelost
R 96

fol. 257

06-07-1752

Jan, Willemyn en Goverdina, onm. kinderen van
aan Adriaan Wijlen - g.m. Willemyn Verheyen.
aan Hendrik Vinken - g.m. weduwe Jan Verheyen.
- zie transportboek.
ook: R
R
R
R

144
138
147
151

- 9-04-1752
- fol. 126vo - 25-05-1752
- 25-05-1752
- 10-11-1752

Antoni Heycoop verkoopt namens het Corpus van Asten "de verhantligte" onroerende goederen van de weduwe Jan Meussen en Peter Aalbers.
Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat en Antoni Heycoop:
- huis, hof en aangelag - aan den Ommelschen Bosch
5 cops.
1-3. de straat
2-4. Jan Goort Loomans
de Nieuwe erfacker en de groes daaraan
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2-4. de gemeente
3. Jan van der Linden
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Bede
- ƒ 0-12-4/jr.
- groes
Toonevelt
6 l.
1. Hendrik Hoefnagels
2. Jan Goort Loomans
3. Antoni Voermans
4. weduwe Jan van de Loverbosch
Verponding: ƒ 1-6-0/jr.
Belast met: ƒ 0-15-00/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente.
- ƒ 0-01-04/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-08-10/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 55,-.
- land
den Burgacker
3 l.
1-2-3. weduwe Jan van den Broek
4. de gemeente
Verponding: ƒ 1-01-0/jr.
Bede
- ƒ 0-15-0/jr.
Koopsom: ƒ 13,-.
den Eyckacker
7 cops.
1. Jan van der Linden
2. weduwe Jan van den Broek
3. de gemeente
4. de straat
Verponding: ƒ 0-11-00/jr.
Bede
- ƒ 0-08-12/jr.
de Venacker
2╜ l.
1. Jan Goort Loomans
2. weduwe Jan van de Loverbosch
3. de straat

5 l.

4. weduwe Willem Roefs
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Bede
- ƒ 0-12-8/jr.
Deze twee posten: ƒ 13,Jan Dirksacker
7 cops.
1. Marten van de Loverbosch
2. weduwe Jan van de Loverbosch
3. Jan van der Linden
4. de straat
Verponding: ƒ 0-12-08/jr.
Bede
- ƒ 0-08-12/jr.
- groes
het Mortelke
2 l.
1. weduwe Jan van den Broek
2. Peter van de Vorst
3. Jan Goort Loomans
4. de straat
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Koopsom: ƒ 21,- groes
Graave Jan
2╜ l.
1-3. weduwe Jan van den Broek
2. Marten van de Loverbosch
4. kn Joseph Vervoordeldonk
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.9
Koopsom: ƒ 55,-.
- groes
den Ossenkamp
2 l.
1. Hendrik Hoefnagels
2-4. Jan Goort Loomans
3. Tooneveltje
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Koopsom: ƒ 18,-.
Hij verkoopt aan Maria Verduyseldonk - weduwe Jan van den Broek:
- groes
de Mortel
5 l.
1-3. de koper
2-4. de straat
Verponding: ƒ 2-6-0/jr.
Koopsom: ƒ 155,-.
Hij verkoopt aan Gerrit van Riet:
- land
de Voorste acker
1╜ l.
1. Jan van der Linden
2. Wilbert Verberne
3. Cotshausen
4. weduwe Jan van den Broek
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede
- ƒ 0-08-0/jr.
Koopsom: ƒ 9,- groes
het Kleynveltje
1 l.
1-3. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Jan Goort Loomans
4. de straat
Verponding: ƒ 0-9-0/jr
Koopsom: ƒ 18,R 120

fol. 70

22-07-1752

Alzo Gerrit van Riet, vorster van Someren, gistermiddag, 21-7-1752, de knecht
van Francis van Asten, te Nederweert, te Someren heeft "gecalangeert op het
haale van vlagge of heyde op het territoir van Someren".

Hij heeft paard en kar in beslag genomen tot verhaal van "de peene" en boete
daaropstaande en meegenomen naar zijn, Gerrit van Riets, huis te Asten.
Omdat Francis van Asten "sustineert" die calange hem in gene dele te "concerneren" omdat de heide, op het gebied van Someren, door zijn knecht is gehaald
tegen zijn uitdrukkelijk verbod in.
En omdat van Riet niet genegen was op die "sustenue" het paard en de kar te
ontslaan zonder "preallabel" kennis en permissie van de stadhouder Gualtherie.
Francis van Asten heeft nu twee suffisante borgen gesteld - ter somme van
ƒ 100,- - de gschatte waarde van paard en kar.
- Jan Marcelis Verdijsseldonk, te Someren - en
- Goort Loomans, molenaar, alhier.
Deze zullen er zorg voor dragen dat paard en kar weer aan het huis van Gerrit
van Riet worden bezorgd indien nodig - of de - ƒ 100,- te zullen betalen.
Francis van Asten zegt toe zijn borgen kost- en schadeloos te houden.
R 96

fol..260vo

25-07-1752

- Adriaan Lintermans, te Asten en Aart Peter Aarts, te Someren - als momboiren
over Petronella, dr. Jan Benders van Hooff - en Jenneke Peter Aarts - en
- Peter Aart Wilbers - g.m. Jenneke Benders van Hooff.
Als erfgenaam voor 1/3e deel van Bendert van Hooff.
Zij verkopen aan:
- Hendrik Benders van Hooff - en
- Peternel Benders van Hooff - weduwe Laurens Antonis van Hooff:(goed)
Dit 1/3e onverdeelde deel bestaande uit:
- huis, hof en aangelag met het land en groes - te Voordeldonk
geheel 30 l.
Zoals de kopers in bewoning en gebruik hebben.
Koopsom: ƒ 100,Waarvan - ƒ 50,- contant en - ƒ 50,- α 3% aan Peternel van Hooff.
Marge: 30-5-1759 - gelost aan Peter Hendrik Goossen, te Someren - g.m. Peternel Jan Benders van Hooff.
R 30

fol. 56vo

19-08-1752

Op heeden, den negentiende Augusty 17c twee en vijftig, heeft Maria Mombers alias Stomvoetse Mie, alhier, den seventiende deser, gearresteert heeft op
vraage aan haar gedaan geantwoordt, verklaart en geconfesseert ter requisitie
van den Heer Jacobus Losecaat, Drossard, alhier, waar te weesen dat sij
gebooren is te Lummen in Brabant bij Diest, out te sijn ontrent vier en veertig
jaaren
en haare regte naam te weesen Maria Mombers en bijgenaamt Mie Stomvoets, ook
wel genaamt Dikke Maria, sijnde een bijsit geweest van Willem Christen, die
haar verlaaten heeft, sonder te weeten waar hij gebleeven is. Twelk wel seventien jaaren geleeden is, sijnde ontrent twee jaaren daarna getrouwt geweest met
Peeter Jansen, sonder te weeten dat hij een andere naam off toenaam gehat
heeft, welke Peter te Stramproy is doorgeschooten door Wandels twelk was
toegekoomen door een verschil over het caartspeelen twelk ontrent agt jaaren
geleeden is.
En hebbende zedertdien geen man gehadt off met geen manspersoon geconverseert,
hebbende nog vier kindere int leven, sijnde den outse genaamt Peter, out ontrent twintig jaaren sijnde een soon van Willem voorn. Wesende denselve Peter
in Hollant bij de boere om te werken, hebbende te Belfert, agter Tigele, bij
Venlo bij de boere de beeste gehoet.
Sijnde haar tweede kint, genaamt Catarina Christen, out ontrent vijftien jaaren, waarvan de vader is voorn. Willem, haar derde kint, genaamt Maria, out
ontrent tien jaaren en vierde kint, Jacobus, out ontrent 7 jaaren van welke
twee kinderen voorn. Peter Janse vader is. Hebbende geen vaste woonplaats en
heeft altijt voor haar en kinderen de kost gebedelt en over het lant gegaan

ontrent Tigele, Venlo, Sevenum, Roggel, ter Horst, Bree, Baaldere, Kessel,
Helden en Meyl, ter Horst, Neer en daarontrent en jong sijnde ook wel in de
Meyerij, dog nu in lange jaaren niet in de Meyerij geweest en te Meyl haare
ordinaare opgang geweest bij Franse Willemke, woonende bij de Donk, hebbende
te Meyl, ontrent twee maal gesien den Zwarten Nol en Arike van Turenhout, sijnde eenige jaaren geleeden.
Verder bekent sij, gearresteerde, dat sij voorleede Sondag, den heele dag te
Meyl is geweest en 's nagts geslaapen onder Helden en Maandag te Baaldere, bij
de Maas en 's nagts geslaapen in een schop op Rinkersvoort en Dynsdag wederom
te Helden en desnagts geslaape te Meyl in een schop van Aalke, woonende in de
Kalverstraat en daar gebleeve tot voorleede Donderdag, alwaar bij haar is gekoomen, een vrouwspersoon genaamt Maria en met deselve en haar dogter Maria
gegaan na Liessel en op den Heydrik drinke gevraagt hebbende, te Liessel eete
gevraagt en aldaar snuyff gekogt en gekomen op het Sant, onder Asten en aldaar
van den boer gevraagt om meel tot struyff te backen en daar gebacken.
Vandaar saame gekomen op de Leensel, mede onder Asten, alwaar sijn aangehouden
door boere van Liessel en na Liessel gebragt en vandaar, alhier te Asten, gebragt. Sijnde de voorn. Maria Mombers alias Stompvoete Mie, alhier, in presentie van de ondergeteekende schepenen gevisiteert en op haare rugge bevonden een
teeken off gebrantmerkt was.
Soo heeft deselve geconfesseert dat in de somer van den jaare 1750, sijnde geweest op St. Laurensdag, te Boekent, int lant van Luyk, door de soldaaten gevange is geworden met drie kinderen van haar en vandaar gebragt te Bree en daar
eene nagt geweest, als doen verder gebragt na Luyk, alwaar tien weeken heeft
geseeten en heeft aldaar een brantmerk gekreegen omdat sij haar had bedient en
ging met een valse attestatie off brieff die sij had gevonden te Breesel, bij
Stramproy, off wel door haar soon Pieter in een kamtas gevonden.
Sijnde geweest een geschreeve attestatie soo sij meent te Capelle, met een zegel daarop. Met welke attestatie ontrent tien dagen heeft gegaan.
Anna Maria Scheffer off Berger verklaart en heeft geconfesseert geboortig te
sijn van Wickenraat, int lant van Gulick, int Clooster, aldaar, gedoopt, out
ontrent seven en twintig jaaren, sijnde haar vader soldaat geweest onder het
regiment van Smitsaart en bij Venlo gestorven. Sijnde genaamt geweest Francis
Berger off Scheffer en de moeder, Anna Catarina Cap, woonende bij Keule, gaande opt lant met lint te verkoopen. Sijnde getrouwt te Acken, ontrent seeven
jaaren geleede met Johannes Lang die in Hollant off wel in het eylant van
Flacke is om te werke, zedert Pinxtere laastleeden, en zedert geen tijding van
hem gehad, doende boerewerk, hebbende geen vaste woonplaats maar heeft haar
wel opgehouden te Egelshoven, ontrent drie uuren van Aken en haar daar, ontrent drie jaare opgehouden hebbende daar verkogt messe, gespe, boeke en paternosters en daarmeede wel over het lant gegaan om te verkoopen. Dog zedert twee
jaare die koopmanschap niet meer gedaan maar haar opgehouden bij haar moeder
in het Keulslant en haar man in Hollant om te werke.
Hebbende twee kindere, het outste, genaamt, Antonet, sijnde bij haar moeder,
out ontrent vier jaaren en het tweede kint alhier bij haar sijnde, genaamt
Johannes, out elff maanden.
Gaande haar moeder int Keulslant om te verkoopen lint, naalde etc. en nu en dan
een stuck vraage, houdende haar meest op te Ollum, bij Capelle, ontrent de stad
Bon en hebbende haar dit jaar meest bij haar moeder opgehouden. Zijnde over
veertien dagen van deselve afgegaan, ontrent Duuren, een uur aan dese sijde in
Gulickerlant en vandaar neven Roermond gekomen en voorleede Sondag te Meyl gekoome en bij Maria Stompvoets, hiermede met haar gearresteert sonder haar van
te voore gekent te hebben en te Meyl gebleeve. Sonder op den Heydrik off Moosdijk geweest te sijn. Maar desnagts tusschen Sondag en Maandag geslaape te
hebben onder Helden en aldaar gebleeve met Maria Stomvoet tot Woensdag en alsdoen gekomen te Meyl en alwaar saame 's nags geslaapen in een schop en voor-

leede Donderdagmorge zaame gegaan na den Heydrik, onder Liessel en aldaar van
den boer wat pap gehadt.
Verders te Liessel gekomen en aan een huys te Liessel drinke gevraagt en van
daar op de Leensel en opt Sant, onder Asten. En opt Sant koek gebacke en sijnde saame op de Leensel door de boere van Liessel aangehouden en te Liessel
gebragt en vervolgens, alhier, op Donderdag, na de middag laastleeden, waarende
van voorneemens te gaan na Donouw, in Frans Vlaanderen, bij Camerick.
Maria Granits dewelke verklaart en confesseert het naarvolgende.
Niet wetende waar geboore is maar wel volgens segge van haar moeder te Maastrigt jong te sijn geweest, sijnde out ontrent seven en dertig jaaren, sijnde
getrouwt geweest met Johannes Corte, soldaat geweest onder het Regiment van
Smitsaart en over, ontrent elff maanden in Zeelant gestorve, alsoo sijn afscheyt bekomen had en ontrent over elff jaaren getrouwt te Maastrigt, hebbende
zedert geen vaste woonplaats gehadt. Gaande over het lant om voor haar en
kindere het broot te bekomen met bedelen. Hebbende nog vier kinderen met naame
Agata, out ontrent elff jaaren, Elisabet, out seven jaaren, Maria out vijff
jaaren en Johannes, out ontrent een en een halff jaar, hebbende meest verkeert
ontrent de Maas, bij Venlo, Grevevorst, Lottum, Aarse, Brockhuyse, Blitterswijk, Wansem, Mieldere en daarontrent en zedert Zondag tot Woensdag aan dese
sijde de Maas geweest te sijn maar niet wetende waar, also de dorpe niet kent.
En voorleede Donderdag te Meyl geweest en daar bij haar gekomen Catarina met
haar broer, genaamt Jacobus, alhier, met haar en vier kinderen gearresteert.
Hebbende te Meyl geslapen, in de straat niet ver van het huys van de pastoor
in een schop en Donderdag vandaar met haar kinderen en voorn. Catarina en
haar broer van Meyl gegaan over de Moosdijk. En door de Peel op Asten en soo
op Somere, alwaar saame geslaapen hebben. En alsoo hoorde dat er overal wagte
stonde, wederom teruggegaan in de Peel met voorneemens om na de Maas te gaan.
Sijnde in de Peel door de wagt, alhier, opgebragt met haar vier kindere en
voorn. Catarina en haar broeder.
Anna Catarina dogter van Maria Stomvoet heeft verklaart en geconfesseert waar
te weesen dat sij niet weet waar dat sij geboortig is, sijnde out ontrent sestien jaaren. Hebbende haar vader niet gekent en wel gehoort te hebben dat hij
Willem hiet en haar stieffvader, genaamt Peter, sijnde soldaat geweest en nadat hij affgedankt was heeft op een dorp, niet wetende waar, rusie gehat en
gequest geworden en daarvan gestorven. Dat sij off haar moeder geen vaste
woonplaats hebben, maar bij de luyden een aalmoes vraagt en ook wel int lant
van Kessel de kost nu en dan met spinne gewonne. En dit jaar te Bleerick nog
eenige tijt de kost gewonnen bij een hoevenaar, genaamt, Claas onder de Willige off Wiδn. Sijnde den gepasseerde sondag, agt dage, uit Brabant, van Meerhout
gegaan met seeker vrouwspersoon genaamt Maria, met haar kint genaamt Johannes,
out ontrent elff maanden, vandaar gegaan over Baale, Lommel, Leende en voorleede sondag, alhier, door het Dorp gegaan en te Liessel en aldaar wat eete
gevraagt hebbende daar ook potagie gehadt en ook op den Heydrick geweest en
van eene boer gehat drie en van den anderen vier duyten. en vervolgens door
Meyl na Helden gegaan en aldaar geslaapen in een kleyn huyske aan de regterkant en Maandag te Baaldere geweest en sijnde voorn. Maria en haar kint aldaar
gebleeven, sonder te weten waar die Mie is gebleeve off ook haar toenaam niet
te weeten en is voors. Anna Catarina voorleede Dynsdag na Helden gegaan en
aldaar aan den Heykant geslapen. En voorleede Woensdag op Meyl gedaan en desnagts aldaar geslaapen bij seeker boer die met de naam niet kent maar woont
niet ver van de Moolen.
Sijnde Donderdag met haar broer en met Maria en vier kinderen door de Peel
hier ter sijde door Asten gegaan na Somere en aldaar s'nagts geslaapen in een
schop bij de Peel. En doen, omdat de wagte ginge, de Peel ingegaan en door de
wagte van Asten, alhier, opgebragt, warende anders van voorneemens om na Bra-

bant te gaan.
Aldus de voornoemde persoonen gehoort geexamineert en hebben verklaart en
geconfesseert soo als voors. staat. Hebbende na voorleesinge daarbij gepersisteert. binnen Asten den negentiende Augusty 17c twee en vijftig, ten overstaan
van Antoni Haasen, Jan van Riet, Dirk van Swaneberg, schepenen.
Dit is het + merk van Maria Mombers - alias Maria Stompvoet.
segt niet te konne schrijven,
Idem + Anna Maria Scheffers,
Idem + Maria Granits,
Idem + Anna Catrien dogter Maria Stompvoets.
R 30

fol. 60

23-08-1752

Op heeden, den drie en twintig Augusty 17c twee en vijftig, heeft Johannes Fulliger, geboortig uyt Westhoven in de Keurpalts, ontrent drie stont van Worms,
out ontrent agt en dertig jaaren. Kennende geen hantwerk. Hebbende sijn ouders
mede te Westhoven gewoont en sijn vader genaamt geweest Bartel Fulliger, sijnde
bij de dertig jaaren doot geweest, welke voors. Johannes Tilliger, alhier den
17e deser is gearresteert den welke op de negentiende deser heeft verklaart en
geconfesseert soo als hij nog doet bij desen - dat sestien jaaren heeft gedient
onder het regiment van den kroonprins van Deenemarken, hebbende sijn tijt uytgedient en sijn pas off afscheyt is hem ontnoomen door officiers in de Pals van
het regiment La Mark en aldaar onder moete dienen twelk bij het jaar is geleeden en aldaar onder gedient onder de compagnie La Ros, in garnisoen geleegen
hebbende tot Gulick en van daar gediserteert voorleede Vrijdag, agt dagen vandaar over Aken, Maastrigt en hier gekome sijnde is aangekouden. warende van
voornemens om na 's Bosch te gaan om dienst te neeme off wel na Oostindien te
vaaren.
Tjaart Eylens, geboortig van Esels, geleege in Oost Vrieslant, twee meylen
van Ourick en ontrent agt meyle van Emden, verklaart en confesseert dat geen
hantwerk kan, sijnde sijn moeder in leven. Sijnde hij getrouwt en hebbende
een kint die in Truyenbritse nog is, sijnde geleegen vier meylen van Potsdam,
digt aan de grense van Saxen, alwaar in garnisoen is geweest onder het nieuwe
batteljon granadiers van den Overste Luytenant van Kaale waarvan gediserteert
is. Sijnde door de officiers van den Koning van Pruysen bij Esels geprest
geworden, ontrent een en een half jaar geleeden. sijnde nu van Truyenbritsen
gekomen, ontrent vijff weeken geleeden, vandaar door Saxen gereyst, door
Bemerlant, Heydelberg, Bon vandaar over Aken, Maastrigt en alhier gekomen
sijnde gearresteert. Warende anders van voorneemens om na 's Bosch dienst te
neemen.
Anna Maria Scheffers, alhier gearresteert, heeft verklaart en geconfesseert
waar te weesen dat sij bij de seven jaaren heeft verkeert en geconverseert
met Johannes Antoni Corts, tegenwoordig gedetineert te Nederweert en sijnde
ontrent drie en een half jaar geleeden dat sij met den selven in de stad Keulen is getrouwt. Sij hebben daar ontrent de negentiende deser de waarheyt
niet opgegeven en daarom de selve verklaaringe herroept en intreckt voor soo
verre deselve met dese contrarieert dat sij met haare man zedert haare trouwe
over het lant hebben gegaan om te bedelen in de Meyerij als elders om de kost
te bekomen. Dat ook haare man haar besorgde kleederen, linne en ook wel gelt
hetgeene denselve hier en daar had gestoolen, hebbende sij te Paasschen l.l .
een jaar geweest dat hij te Zittert, int lant van Gulick, in arrest heeft
gesee-ten en daar ontrent veertien daagen geseten is gebragt geworden in de
stad Gulick en aldaar ontrent agt maanden geseeten is aldaar gebannen geworden.
Hebbende den voogt van Sittert offwel lantschrijver, aldaar, van haar aldaar
aangehouden ses voorschooten off scholken, een blauwe linnen, eene sitse,

eene roode zeye en eene vaale met blauwe streepe van sey en eene effen blauwe
catoene en eene roode oostindische met ruyte, alsmeede drie vrouwe en drie
manshemden met seven elle linne, alsmeede een manshemtrock met silvere knoope,
alsook twee silvere knoope en een silvere haak van haar kint, alsook een agaate
snuyfdoos met een silver bant daarom en een greynkleetje vant kint alsook
een tinne treckpot, alsmede een blecke teebus en een teepot
Verder verklaart sij te kenne Maria Granits alias Sibbels Mie, sijnde deselve
geweest de vrouw off bijsit van Peter van Spalbeek, zijnde te Geleyn off Geleen
geleegen, bij Hoensbroek geraybraakt, in den voorleede jaare, maar dat sij
weynig omgang met deselve heeft gehat, die tans hier mede in arrest is.
Dat sij ook Maria Mombers alias Dikke Mie eenige jaare heeft gekent. Dat sij
gaande ook over het lant vageere, gelijk ook haar dogter Catarina, die beyde
alhier sijn.
Aldus de voornoemde persoonen gehoort geeexamineert en hebben verklaart en
geconfesseert soo als voorschreve staat hebbende na voorleesinge daarbij gepersisteert - binne Asten den drie en twintigste Augusty 1752 ten overstaan
van Jan van Riet en Jan Vervoordeldonk, schepenen.
R 20

fol. 229

28-08-1752

Den drossrd, aanlegger.
contra
- Johannes Fulligers, 38 jaar, geboren te Westhoven in de Palz.
- Tiaart Eylens, geboren te Ezels, in Oost Vrieslant,
- Maria Mombers - alias Stomvoet odf dikke Mie, 44 jaar, geboren te Lummel,
bij Diest, in Brabant,
- Maria Granits - alias Sibbels Mie, 37 jaar, geboren te Maastrigt,
- Catarina, dogter van dikke Mie, 16 jaar - en
- Anna Maria Scheffers, 27 jaar, geboren te Wickraad in het land van Gulick,
eerst bijzit en daarna g.m. Johannes Antoni Corst - gedetineert te Weert.
- De eerste gedetineerde is geweest in dienst van de keurvorst van de Palts in het regiment van La Mark.
- De tweede gedetineerde is in dienst geweest in een bataillon Grenadiers van
Z. K. M. van Pruyssen.
Zij zijn hier, na desertie, gepasseerd zonder aan iemand overlast te hebben
gedaan of gebedeld.
Zij worden ontslagen uit detentie, moeten hier aanstonds verdwijnen zonder
ooit terug te mogen keren.
De volgende vier gedetineerden hebben nergens een vaste woonplaats gehad, maar
steeds gezworven. De drie eerste zijn "bijsitten" geweest van fameuse vagebonden en de derde is te Luyk gebrandmerkt.
Uitgesproken wordt: Dat de drie eerste "door de meester van de scherpen geregte
strengelijk sullen worden gegeeselt en dat de vierde gedetineerde, Catarina, met de roeden om de hals sulx sal moeten aansien"
Verder worden zij voor altijd uit de heerlijkheid gebannen.
R 120

fol. 71

09-09-1752

Dirk Jansen, wonend op het Sant, ziek, testeert.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- Zijn enige erfgenaam wordt Hendrik Joosten, op het Sant, zijn neef, deze

zal wel moeten uitkeren aan:
- de kinderen van Marcelis Verleysdonk - ƒ 25,-.
- de kinderen van Joost Leenders van Hugten - ƒ 25,-.
R 120

fol. 72vo

13-09-1752

Inspectie van het huis, schuur en stal, in de Steegen, gekocht door Mattijs
Aart Wilbers - d.d. 28-2-1752.
- De brandmuur "en de muur na den dries" moeten gerepareerd zijn.
Ook is nodig de wanden van de "neere" rondom te repareren en te vernieuwen.
Het dak van het huis en de neere tot de worm te repareren.
- Aan de schuur de wanden te repareren of vernieuwen - evenals het dak.
- De deuren van het huis en schuur te repareren - ook de glazen.
- Het dak van de schuur hier en daar te repareren.
De "beleyding" is gedaan ter requisitie van Aart Wilbers, vader van voor.
Mattijs.
R 96

fol 262vo

21-09-1752

Antonis Peter Bollen, te Meyl, verkoopt aan Jan Antonis Smits, te Meyl:
- de helft van een hooibeemd - de Burgbeemt - bij Meyl
4 l.
waarvan de andere helft is van Peter Nijssen.
1. Claas Jan Willems
2. Goort van den Heuvel
Verponding: ƒ 1,-/jr. voor het geheel.
De beemd is te Meyel verkocht geweest aan Leendert Goorts, te Meyel en
vernadert door Jan Antonis Smits.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 30

fol. 62

23-09-1752

Op heeden, den drie en twintigste September 17c twee en vijftig, heeft Maria
Granits alias Sibbels Mie, gedetineerde, alhier, ter instantie van de Heer
Jacobus Losecaat, drossard, alhier, R.O. ondervraagt sijnde daarop vrijwillig
geconfesseert waar te wesen dat sij gedetineerde cort voordat sij hier is aangehouden niet aan de Stijl, de Maas is overgekomen. Maar de Maas overgevaaren
bij off ontrent Wel en langs de Maas opgegaan door de dorpen na Baaldere en
alsdoen haar niet onthouden te Tegelen maar, nu en dan, daar wel geweest om een
stuck te vragen en daar ook wel geweest te sijn met haar man, genaamt, Johannes
en daar gebeedelt met drie kinderen, genaamt, Elisabet, out ontrent seven jaaren, is gedoopt te Lovere off Loverich int lant van Gulick en een kint,
genaamt, Marie, gedoopt te Venroth off Vendere, mede int lant van Gulick, bij
de pastoors aldaar in de Roomsche Kerk. Dat ook haare man, met haar, eenige jaaren
over het lant heeft gegaan en gebedelt sonder met hem oyt een vaste woonplaats
gehadt te hebben. Dat sij ook, over ontrent twee jaaren, met haar drie kindere
door de Meyerije na de kant van Breda is gaan beedelen. Dat eenige weeke daarna haare voorn. man haar na is gekomen en daarbij gekomen aan de sijde van Breda en saame aldaar int ront gebeedelt en vandaar nevens 's Bosch terug na
de Maas gegaan en verders na het lant van Gulick en daar mede gebeedelt en int
Gulickerlant met hem voor die tijt meermaale geweest te sijn, als na Wassenberg
en Hinsberg. En sijnde haare voorn. man van haar gegaan ontrent Paasschen 1751,
sonder te weeten waar hij gebleeve is, als wel te hebben hoore segge dat hij in
Zeelant gestorven is.
Catarina dogter Maria Stomvoet heeft op de mondelinge vraagen geconfesseert
waar te weesen dat haar vader geheeten heeft Willem en niet te weeten van eene
Hendrik off Jan Croets, dat die haar vader geweest soude sijn en dat sij, gede-

tineerde, van haar moeder wel te hebben hoore segge dat sij nog een dogter in
Brabant had woonen dewelke een eyge suster van haar Catarina is. Sonder te weeten haar naam off woonplaats.
En aan haar, Catarina gevraagt sijnde off sij in den gepasseerde winter van
haar moeder heeft ontfange vier schellinge min vier stuyvers Roermonds gelt om
te geven aan Francis BorbonΘ van een gestoole laaken. Allen hetwelke deselve
Catarien ontkent en segt dat haar moeder geen gelt gegeve heeft om aan voorn.
Francis te geven.
Gevraagt sijnde off sij Catarien over eenige jaaren te Heur, met een kint heeft
mede genoomen en van wie het kint was en hoe genaamt.
Waarop deselve segt: Ja, het kint genaamt Marie en de vader genaamt Antoni,
waarvan een stieffmoeder was genaamt Heleen, woonende te Heur, aant Broek".
En hebbende sij, gedetineerde, met haar moeder en een suster en broeder vandaar
gegaan na Boekent, op de kermis en aldaar saame opgevat en na de stad Luyk gebragt. alwaar eenige tijt te saame gevange hebbe geseeten. en sijnde het kint
door haar van Thoir mede genomen te Luyk door de moeder afgehaalt, sijnde geweest int jaar 1750.
Aldus voornoemde persoonen gehoort, geexamineert en hebbende verklaart en geconfesseert sooals voorschreeve staat. Hebbende na voorleesinge daarbij gepersisteert. Binne Asten den drie en twintigste September 17c twee en vijftig ten overstaan van Antoni Haasen, Jan van Riet, en Dirk van Swanenberg, schepenen.
R 120

fol. 73vo

27-09-1752

Martinus Tijsse van Dijk, geboren te Asten, wonende te Roermonde, gezond,
testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Zijn enige erfgenamen worden:
- de zeven kinderen van Jan Janse van Dijk, zijn broeder - en
- Mattijs Peter Jan Wilbers, zijn neef, ieder voor 1/8e deel.
Indien ΘΘn van hen komt te overlijden zal zijn deel komen aan de andere.
Conditie:
- Indien hij, testateur, komt te overlijden v≤≤r Mattijs Jan Tijssen van Dijk
zijn studie voltooid heeft en nog niet tot geestelijke staat is gekomen - dan
zal deze genieten "het frugtgebruyk, rente en inkomsten van den testateur",
zonder deze te verminderen.
De "gereede penningen" moeten worden uitgezet en hij zal daarvan de intrest
trekken tot zijn studie voltooid is.
Het deel van Mattijs Peter Jan Wilbers zal echter hierin niet begrepen zijn doch hij zal aanstonds zijn deel in bezit mogen nemen.
- De voors. erfgenamen mogen de goederen van hem, testateur, niet vervreemden maar deze zullen moeten blijven aan de zijde vanwaar ze gekomen zijn.
- Indien iemand van de ge∩nstrueerde erfgenamen mocht komen te overlijden zonder kind(eren) na te laten dan zullen de goederen weer versterven op de andere, dan in leven zijnde - dit tot "in het derde lit".
E.e.a. om te voorkomen dat de testateurs goederen in vreemde handen komen.
- Hij, testateur, verklaart verder - "de magt te geven aan sijne broeder, Jan
Tijsse van Dijk, om sijn, testateurs, nalatenschap of goederen voor soo verre
uyt cragte deses op sijne kinderen komt te versterve deselve te mogen verbinden tot den titel die sijne voorn. soon, Mattijs, als sijne studie volbragt
sal hebbe nodig sal hebben en ingeval van noot alsdan de vrugte van de nalatenschap sal mogen genieten volgens het regt van den titel die door sijnen
vader benevens andere goederen daarvoor mogte kome te verbinden.
- Testateur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te mogen brengen in de
disposities.

R 120

fol. 75vo

14-10-1752

Goort en Pieter Loomans, beide naaste "bloetvrienden" van vaderszijde van Wilhelmus Loomans, minderj. student, te Leuven, in het oratorium, aldaar. Zij
machtigen Heer Petrus Verhoysen om namens hen "op de cragtigste wijse soodanige
acte off instrumente nodig te passeren ten volkome genoege van den Heer Prior
van het oratorium voornoemd.
Soals denselve voor en ten behoeve van voorn. Wilhelmus Loomans sal requireeren
en nodig wesen en daar ontrent in alles doen en gelooven, twelk sij constituanten selfs present sijnde soude konnen moete off behooren te doen na gelofte van
alle hetgeene daar inne door voorn. Heer Verhoysen sal worden gedaan en verrigt
voor goet en van waarde te sullen houden.
R 163

fol.93vo

19-10-1752

Taxatie van de onroerende goederen van Dirk Jansen - overleden en begraven
25-9-1752.
Hendrik Joosten is erfgenaam van de overledene.
Waarde
- ƒ 200,- in een obligatie van ƒ 500,- α 2╜% t.l.v.
het Corpus van Asten - d.d. 11-5-1750
ƒ 200,Nog de helft in:
- groes
1 l. 1 cops
ƒ 10,1. IJsbout Martens
2. de gemeente
- land
2 l.
ƒ 16,1. Antoni Verleysdonk
2. de gemeente
- land
1 l.
ƒ 2,1. Schenaars
2. de Aa
ƒ 28,Deze percelen zijn in het geheel belast met:
- ƒ 2,-/jr. aan het Comptoir van de
Bax, te 's Bosch.
- de helft is
ƒ 25,ƒ
3,ƒ 203,20e penning is ƒ 5-3-0.
R 96

fol. 263

20-10-1752

Jenneke Ceelen - weduwe Hendrik Antoni van Zeelant, te Peer, in het land van
Luyk, verkoopt aan Jan Hermens, te Liessel:
- een heiveld
het Sant
2 l.
1. Lambert Jan Melis
2. Hendrik Joosten en Goort van Doorn
3-4. de gemeente
R 24

fol. 17vo

23-10-1752

Magrita - weduwe Francis Canters, aanlegger - contra - Joost Coopmans, ged.
Aanlegger heeft van gedaagde - wegens landhuur, over dit jaar te goed - 4 vat
rogge en 4 vat boekweyt.

R 120

fol. 76vo

27-10-1752

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jan Goort Canters. borgemeester,
St. Jan 1751 - '52, in arrest:
- de vaste goederen van Aart Jan Aarts, aan de Diesdonk, tot verhaal van
ƒ 9-15-8 reδele verponding.
- Idem van Willem Frans Kels, in de Steege
ƒ 8-11-4.
R 120

fol. 77vo

27-10-1752

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, collecteur der verponding en bede, 1-1-1750 - 31-12-1750, in arrest:
- de vaste goederen van Jan Dirks van Hugten - tot verhaal van - ƒ 25-08-06
- Idem van Goort Marcelis
ƒ 10-15-12
Idem van Jan Paulus
ƒ 8-10-00
R 96

fol. 263vo

28-10-1752

Laurens Bruystens is schuldig aan Hendrik Coopmans - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 20-3-1765 gelost.
R 120

fol. 78vo

30-10-1752

Jan Dirks van Hugten - en Catarina Driesman, aan den Astense Dijk.
Hij ziek, zij gezond.
Zij testeren.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
- Na overlijden van de langstlevende zullen alle goederen gaan naar "de
vrienden" van de testateuren - ieder voor de helft.
Marge: 14-1-1754 - Copie gemaakt ter requisitie van Jan Dirks van Hugten.
22-8-1776 - Copie gemaakt (pro deo) voor Mattijs Herings en Wilbert
Jan Wilberts.
R 120

fol. 80

10-11-1752

Antony Heycoop, procureur heeft verkocht, met toestemming van de wet, alhier,
- d.d. 25-5-1752 - de "verhantligte" vaste goederen - geweest zijnde van Peter
Aalbert Peters en Maria Aalbert Peters - weduwe Jan Meussen - tot verhaal van
- ƒ 100,- en de kosten.
De opbrengst is geweest - ƒ 357,- die geconsigneerd zijn t.b.v. de crediteuren.
R 120

fol. 80vo

10-11-1752

- Willem Aarts, te Vlierden - en
- Hendrik Debben, te Maarheese, hebben ontvangen van Jacobus Losecaat, secretaris - ƒ 43-14-2 zijnde bij preferentie overgeschoten van de verkochte goederen van wijlen Aalbert Peters - en wel:
- de eerste comparant - ƒ 23-14-2 wegens een rente van - ƒ 9,-/jr. - en
- de tweede comparant wegens een "schepengelofte" van - ƒ 100,-.
Zij zullen hiermee genoegen nemen.
Indien later mocht blijken dat iemand anders "nader off beter regt" heeft dan
zullen zij de "penningen" hier ter secretarie restitueren.

-

R 151

10-11-1752

Rekening, bewijs en reliqua van Antony Heycoop, als curator van de goederen
van:
- Peter Aalbert Peters - en
- Maria Aalbert Peters - weduwe Jan Meussen - als kinderen en erven van hun
vader, Aalbert Peters.
Dit om daaraan te verhalen - ƒ 100,- t.b.v.:
- Dirk Meulendijks - g.m. Helena Aart Tielen, te Vlierden,
- Arnoldus Reynders van Hugten - g.m. Josyna Aart Tielen, te Vlierden - de verdere kinderen van wijlen Aart Aartsen Tielen.
E.e.a. na vonnis - d.d. 2--12-1751.
Er zou naar aanleiding daarvan beslag gelegd worden op de "gereede" goederen
om daaraan te enig verhaal te halen. Er waren echter geen goederen aanwezig.
De gecondemneerden zouden toen gegijzeld worden.
Ze zijn dan echter "te raade" geworden om behoorlijke en wettige handlichting
te doen van de door hen bezeten onroerende goederen - aangekomen van wijlen
hun vader t.w.:
- huis, stal, hof aangelag, land en groes - aan den Ommelse Bosch
36 l.
en deze te laten aan de voorn. erfgenamen van Aart Aartsen Tielen tot bekoming
van het voors. kapitaal en intrest.
Op 8-4-1752 is, na request, de curator aangesteld om de goederen te verkopen.
Zie voor verkoop: R 96 - fol. 257 - 6-7-1752.
Opbrengst: ƒ 357,-.
Uitgave o.a.
Voornamelijk kosten gemaakt in het vaceren, akten opstellen,
consultaties, zegelkosten, exploiten laten doen, schrijfkosten enz. enz.
O.a. is er overleg geweest te Beek, met advocaat de Jorig om instructies te bekomen - toaal kosten - ƒ 6-11-00
De bovenstaande kosten, gemaakt door Antony Heycoop, zijn
gemodereert op
ƒ 80,Volgt nog een overzicht van de kosten door de gemeente
Asten gemaakt o.a.:
- Overleg en correspondentie met de pandcrediteuren o.a.
- Willem Aarts, te Vlierden,
- weduwe Jan van den Broek, te Vlierden,
- Henricus Debben, te Maarheese,
- een missive naar advocaat Arnoldus Leyten, te Erp - deze
zou 10 november in Asten zijn - als assessor in het doen
van deze rekening.
De gehele uitgave heeft bedragen
Voor de crediteuren blijft dus

ƒ 180-02-08
ƒ 176-17-08

- Volgt een overzicht van achterstaande dorpslasten en
verpondingen, gemene middelen over 1748 - '52 ter somme
van
ƒ 156-07-4.
- Deze lieden willen "preferent" worden - aan hen wordt
uitgekeerd
ƒ 133-14-2
- Zodat voor de overige crediteuren blijft - ƒ 43-14-2.
- Hier wordt om disputen en geschillen te vermijden
tussen Willem Aarts, te Vlierden - deze heeft een rente lopen van - ƒ 9,-/jr. - geconstitueerd door Bruysten
Corst Coolen - d.d. 6-5-1645 - en Hendrik Debben en zijn
broeders - terzake van een schepengelofte van - ƒ 100,-

t.l.v. Jan Wilbert Stouwen en Aalbert Peters d.d. 8-6-1682 - Asten - gemodereerd:
- Willem Aarts ontvangt
ƒ 23-14-2
- Hendrik Debben ontvangt
ƒ 20-00-0.
R 96

fol. 264

13-11-1752

Hendrik Joosten verkoopt aan Antoni Goort Verleysdonk:
- groes
1 l. 1 cops.
1. IJsbout Martens
2. de gemeente
- land
2 l.
1. de koper
2. de gemeente
- land
1 l.
1. Schenaars
2. de Aa
Belast met: ƒ 2,-/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: de lasten.
R 96

fol. 265

14-11-1752

Arnoldus van de Mortel, schepen, te Deurne, verkoopt aan Willem Mattijs Peters,
te Deurne:
- groes of hooiveld
de Luttelhees
5 l.
1. Lambert Vervoordeldonk
2. weduwe Hendrik Zeegers
3. de Aa
4. de Berge
Koopsom: ƒ 56,-.
R 24

fol. 18

20-11-1752

Den drost, aanlegger - contra - Jan Willem Berkers, gedaagde.
Gedaagde moet nog ƒ 1-13-8 betalen vanwege gekocht hooi op de koopdag van
de kinderen Marcelis Coolen.
Idem aanlegger - contra Maria - weduwe Joost Verberne, gedaagde.
Gedaagde zou nog ƒ 11-16-0 schuldig zijn wegens een restant van geleend geld
op 27-10-1751.
R 120

fol. 81vo

23-11-1752

Maria Reynier Aarts - weduwe Theodorus Loyens, in leven president schepen, te
Liemde - wonende t.h.v. de Heer Petrus Aarts, Rooms pastoor, alhier, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Haar enige erfgenaam wordt Dorotea, haar dochter.
- Indien deze komt te overlijden zonder kind(eren) na te laten dan wordt:
- voornoemde Petrus Aarts,
- Catarina Aarts - weduwe Jan Helseman, te Bladel, als broeder en zuster alsmede - Jan Monen - g.m. Johanna Aarts, ook haar zuster, te Gestel,
haar erfgenamen - ieder voor 1/3e deel.
Enz. enz.
Uitgezonderd wordt "het leengoet hetwelk geerft zal worden de leenrechten ten
waare haar testatrices voorn. dogter daarover mogte kome te disponeeren".
- Testatrice verklaart nog dat bij testament met wijlen haar man - d.d.

26-4-1749, te Liemde, door hem voorgesteld is Petrus Aarts en Jan Monen te
benoemen als voogden over hun toen nog minderjarige dochter.
Zij krijgen bij deze alle volmachten om haar, testatrices, goederen na haar
overlijden t.b.v. haar dochter te aanvaarden.
De voogdij zal duren tot haar dochter de mondige leeftijd zal hebben bereikt
of tot huwelijk is gekomen.

R 120

fol. 84

08-01-1753

1/2

- Jan Willem Noyen, te Deurne, ter instantie van Antoni La Forme, drossard,
te Deurne, alhier, "geciteert" om te getuigen - alsmede
- Hendrik Halbersmit, chirurgijn, alhier, ook "geciteert" door de drossard
van Deurne,
dewelke heeft verklaart - dat het waar is dat, op dinsdag, 2 jan. l.l., met een
kar van Deurne is gebracht (zo hem verteld is door Tomas Manders, te Deurne)
Jan Willem Noyen t.h.v. de weduwe Joost Verberne, alhier, welke Jan Willem Noyen "gequest" zijnde aan Hendrik Halbersmit, als chirurgijn, heeft gevraagd
naar zijn kwetsuur te kijken - zoals hij, deponent, ook gedaan heeft en bevonden "een wonde eerst aan de regtersijde van sijn hooft, ontrent de temperaale,
ontrent een halve vinger lang en een quetsure aan de linkersijde van sijn hals
bijna of ontrent een vinger lank en ten derde een quetsuure op de hant, mede
ontrent een vinger lang".
De kwetsuren zijn zo het hem, deponent, voorkomt - met een mes of ander scherp
instrument veroorzaakt.
Bij het aanleggen van het eerste verband heeft hij, deponent, aan Jan Willem
Noyen, wie, op wat plaatse en in wiens presentie hij die kwetsuren had bekomen - deze heeft geantwoord dit niet te weten - maar dat hij deze bekomen had
bij het uitgaan van een huis te Deurne.
Deponent heeft de kwetsuren nog onderhanden om te cureren en te genezen.
Schepenen van Asten verklaren verder dat Jan Willem Noyen - hier ook gecompareert zijnde en door de drost van Deurne ondervraagd is - heeft geweigerd de
eed af te leggen.
R 120
fol. 87
12-01-1753
2/2
Jan Willem Noyen, te Deurne, en thans alhier logerende, verklaart dat hij, deponent, op 1 jan. l.l. is geweest ten huize en herberge van Willem Jan Goossens, herbergier, op de Zijlberg, - waar ook waren de jongelieden uit die hoek
en dat hij, deponent, in de avond, rond negen uur, enige woorden en verschil
heeft gehad met Tomas Manders "over het bestellen vant jonge gelag" dat daarop
of kort daarna zij te samen achter uit het huis zijn gegaan en dat hij, deponent, daarop, voor de deur zijnde, door Tomas Manders op zijn hoofd is geslagen. Hij dacht eerst met een vuist, zeggende tegen Tomas Manders: "Gij smeyt
mijn en ik heb geen mes".
Waarop Tomas zei: "Dat liegde gij, want ik heb ook geen mes".
Hij, deponent, had echter verscheidene kwetsuren bekomen achter in de hals,
aan het hoofd en aan zijn hand - zonder te weten dat hem die iemand anders had
toegebracht dan Tomas Manders. Omdat niemand anders buiten was.
Tomas Manders is weggegaan zonder dat hij, deponent, weet waar hij was gebleven. Hij, deponent, is toen ook gegaan naar het huis van Joost Manders en daar
ΘΘn nacht gebleven en de volgende dag met een kar naar hier is gebracht door
Tomas Manders, om door de chirurgijn Halbersmit te worden behandeld.
Hij bevestigd e.e.a. onder eede.
R 97

fol. 1

12-01-1753

1. Peter Cornelis - g.m. Jenneke van de Vorst,
2. Peter Tielen - g.m. Francyn van de Vorst, te Vlierden, verkopen aan Joost
Gerrit Kerkers, de eerste de helft en de tweede 1/3e deel - dus samen:
3/4e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - het Rinkveld
8 l.
1. Goort en Laurens Janse
2. weduwe Joost van Hugten
3. de straat
- land
de Rinkveltacker
3 l.

1. weduwe Hendrik Aarts
2. weduwe Joost van Hugten
3. Marten Eysbouts
4. de straat
den eersten acker
6 l.
1. weduwe Joost van Hugten
2. Antoni Jacob Martens
3. kn Michiel Kuypers
4. Goort en Laurens Jansen
het Hoyvelt
2 l.
1. weduwe Joost van Hugten
2. Schenaarts
3. een veld van de Haseldonk
4. Marten Eysbouts
de Schaapsdries
1╜ l.
1. weduwe Joost van Hugten
2-3. de gemeente
4. Antoni Verleysdonk
de Weere
1╜ l.
1. Goort Franse van Bussel
2. weduwe Joost van Hugten
3. de Aa
4. Schenaars
de eerste Weere
2╜ l.
1. weduwe Joost van Hugten
2. het Bottelsvelt
3. de Aa
4. Antoni Verleysdonk
Koopsom: ƒ 205,-

-

- geoes

-

- groes

- groes

R 97

fol. 3vo

15-01-1753

Jacob Peter Maas, te Leende, verkoopt aan Gerrit Hollen:
- een obligatie van - ƒ 650,- α 2╜% - en
aan Reinier Maas, te Leende:
- een obligatie van - ƒ 400,- α 2╜% - t.n.v. Peter Bitters en t.l.v. het Corpus
van Asten - 1-3-1700 - nr. 67 zijnde de verkoper aangekomen bij transport Heeze - d.d. 31-10-1733 - van zijn vader, Peter Jacob Maas.
R 120

fol. 85

15-01-1753

Jan Jansen van de Leensel - en Anna Marcelis Coolen, zijn vrouw, op Heusden,
Hij gezond, zij ziek.
Zij testeren.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
- Indien echter de langstlevende komt te hertrouwen - en uit dat tweede huwelijk kind(eren) geboren mochten worden dan zal hij aan den Armen, alhier,
- ƒ 100,- moeten uitkeren.
- Indien de testateur de langstlevende mocht blijven en in tweede huwelijk
kind(eren) mocht verkrijgen - dan zal hij boven de voors. - ƒ 100,- aan den
Armen moeten overdragen - de vaste goederen gekomen van testatrices ouders ofwel de waarde vandien.
- Na overlijden van de langstlevende - komen alle goederen aan den Armen van
Asten - mits uitkerende aan Jan Francis Hoebergen, hun neef, bij hen wonende,
voor zijn trouwe diensten - een jaarlijkse uitkering of een som ineens door de langstlevende te beoordelen. Zij zullen dit benoemen en schrijven op

dit testament en zo dit niet gebeurde dan wordt e.e.a. overgelaten "aan de
bescheydenheyt van de provisoren van den Armen, alhier".
R 97

fol. 4vo

17-01-1753

Hendrik Blommers. te Geldrop, verkoopt aan Jan Janse Timmermans:
- land
de Wolfsbergacker
1╜ l.
1. Bernardus Brunas
2. kn Jan van Dijk
3-4. de wegen
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 4-2-1749.
Koopsom: ƒ 17,-.
R 163

fol. 95vo

18-01-1753

Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik van Geldrop - overleden en
begraven op 8-12-1752.
Anna Hendriks is weduwe en mede-erfgenaam van de overledene.
De helft in
Waarde
- huiske en hof
3 cops.
ƒ 36,1-3. de straat
2. Bernardus Brunas
4. kn Jan van Dijk
- land
den Driehoek
1╜ l.
ƒ 6,1. de straat
2. Mattijs Dirks
3. Jacobus Losecaat
ƒ 42,20e penning is ƒ 2-2-0.
R 97

fol. 5

22-01-1753

Dirk Joost van Hugten verkoopt aan Goort van Doorne, te Liessel:
- weiveld
4 l.
1. Hendrik Canters
2-3. Dielis Hendriks van de Leensel
4. de gemeente Vlierden
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 47,-.
R 120

fol. 88

22-01-1753

Pieter Willem Loomans, geeft procuratie aan Mr. S. van Bodichhausen, advocaat,
te Waalwijck, om, namens hem, in te vorderen de pretentie die hij heeft op Peter Oerlemans, te Besoyen, ter somme van - ƒ 64-14-0, zijnde het restant van
vier geleverde beesten op 22-2-1747, zijnde verkocht voor - ƒ 49,-/stuk.
R 97

5vo

28-01-1753

Lambert, Anna Maria en Jenneke, kn van Dirk Lamberts zijn schuldig aan Johannes
Martinus Jansen - ƒ 100,- α 3╜% om hiermee een gelijk af te lossen aan Joost
Willem Loomans, te Someren.
Marge: 5-5-1778 - gelost aan Godefridus Sauve, voor zichzelf en aan Antoni Loomans voor de verdere kinderen van Johannes Jansen.

R 16

fol. 2ev.

29-01-1753

- Johannes Joseph Vervoordeldonck, aanlegger - contra - Jan Verhoysen, bierbrouwer, gedaagde.
- Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, aanlegger - contra - Hendrik
Halbersmit, chirurgijn, gedaagde.
R 16

fol. 2

29-01-1753

1/2

Peter van den Burgt, te Geldrop - g.g.m. Maria van de Lovere - en alzo erfgenaam van Andries Franse van de Lovere, gewoond hebbende te Asten, aanlegger.
- contra
Martinus Tijsse van Hooff - g.m. Helena, dr. wijlen Aart Willems.
R 33 - 52
29-01-1753
2/2
Peter van den Burgt, te Geldrop - weduwnaar Maria van de Lovere - alzo erfgenaam van wijlen Andries Franse van de Lovere, aanlegger.
- contra
Martinus Tijssen van Hooff - g.m. Helena, dr. wijlen Aert Willems
o.a.:
6. Aert Willems heeft, op 27-5-1721, ontvangen van Andries van de Lovere:
- ƒ 100,- α 4%.
11. De intrest hiervan is betaald tot 1729 en nu dus achterstallig - ƒ 92,-.
15. De debiteur is overleden en heeft ΘΘn dochter nagelaten - nu gehuwd met
gedaagde.
R 120

fol. 89

31-01-1753

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, collecteur der coninxbede, 17-9-1750 - 16-9-1751 - alsmede van de landsverponding, 1-1-1751 31-12-1751, in arrest, tot verhaal van:
- de vaste goederen van Laurens Janse, te Lierop en Goort Jansen, te Meyl ter somme van - ƒ 4-2-04.
- idem van - de weduwe Joseph Vervoordeldonk c.s. - gelegen aan Voordeldonk ter somme van - ƒ 23-7-14.
- idem van - Hendrik Goort Hoefnagels ter somme van - ƒ 2-6-06.
- idem van - Peter Voermans
ter somme van - ƒ 18-1-14.
R 97

fol. 6vo

02-02-1753

Gerrit van Riet, executeert, namens Jan Goort Canters, borgemeester, St. Jan
1751 - '52, de goederen van Aart Jan Aarts en zijn erfgenamen, aan de Diesdonk,
tot verhaal van ƒ 9-15-8 verponding.
Hij verkoopt aan Peter Roymans:
- huis en hof
1. Tiele Coolen
2. Hendrik van Hugten
- land/hei/groes
de Hurxdeel
1. Peter van Eyck
2. Tiele Coolen
- land
de voorste Braak
1. Hendrik van Hugten
2-3. Tiele Coolen
- groes
het Stertje
1-2. Tiele Coolen
- groes
de Kuylbeemt
1-2. Hendrik van Hugten
- groes
het Voorste veltje
1. kn Lambert Lamberts
2. Tiele Coolen
- weiveld
1. Tiele Coolen

1 l.
8 l.
3 l.
2 l.
2 l.
1 l.
2 l.

2. Hendrik van Hugten
de agterste Braak
3 l.
1-2. Tiele Coolen
- land
de voorste Braak
3 l.
1. Tiele Coolen e.a.
2. Jan Dirks van Hugten
- land
de agterste Vlinkert
5 cops.
1-2. Jan Dirks van Hugten
- groes
aan de Diesdonk
2 l.
1-2. Tiele Coolen
- land
de Camp
2 l.
1-2. Tiele Coolen
Belast met: ƒ 0-3-2/jr. aan de Kerk van Asten.
- 2╜ vat rogge/jr. aan den Armen van Asten in een meerdere rente
met meer andere.
Koopsom: ƒ 115,-.
- land

R 97

fol. 8

02-02-1753

Peter Roymans verkoopt aan Jan Jelis van Hugten:
- huis en hof
1-2. Tiele Coolen
de Dries
1. Tiele Coolen
2. Hendrik van Hugten
- land/hei/groes
den Hurxdeel
1. Peter van Eyck
2. Tiele Coolen
- land
de voorste Braak
1. Hendrik van Hugten
2-3. Tiele Coolen
- groes
het Stertje
1-2. Tiele Coolen
- groes
de Kuylbeemt
1-2. Hendrik van Hugten
het Voorste veltje
1. kn Lambert Lamberts
2. Tiele Coolen
- weiveld
1. Tiele Coolen
2. Hendrik van Hugten
- land
de agterste Braak
1-2. Tiele Coolen
- land
de voorste Vlinkert
1. Tiele Coolen e.a.
2. Jan Dirks van Hugten
- groes
aan de Diesdonk
1-2. Tiele Coolen
- land
de Camp

╜ l.
1 l.
8 l.
3 l.
2 l.
2 l.
1 l.
2 l.
3 l.
3 l.
2 l.
2 l.

1-2. Tiele Coolen
Belast met: ƒ 0-3-2/jr. aan de Kerk van Asten.
- 2╜ vat rogge/jr. aan den Armen van Asten in een meerdere rente
met meer andere.
Koopsom: ƒ 94,-.
R 30

fol. 63vo

12-02-1753

Willem Walraven en zijn kinderen, Jan en Jenneke, verklaren dat zij gistermorgen, zondag 11 febr. rond 8 uur, in hun huis in het Dorp, tegenover weduwe
Pieter van Riet, bij het vuur in de keuken zijnde door Moses den Jood, achter
het huis aan de put zijnde, op het geklap als of er een snaphaan schoot, zijn
geroepen, zeggende: "Willem, Johanna, God almagtig, vuur, vuur !!" en daarop
samen naar de achterdeur gelopen en bevonden dat in de hoek, waar de varkenskooi gestaan heeft, het onder het dak brandde. Zij hebben dit vuur met water
uitgegoten en toen op het stro onder het dak gevonden - een zakje van zeem
met enig vlas daarin en ten dele verbrand.
Zij weten niet hoe het zakje daar is gekomen of hoe de brand ontstaan is.
Zij hebben tegen niemand argwaan of zijn ook nooit bedreigd geworden.
R 30

fol. 64vo

23-02-1753

Mosus Lasarus, geboren te Crooswintenheym, gelegen bij Meus (Mens ?) en zich
hier in het Dorp enige tijd ophoudende bij Willem Walraven.
Hij legt een verklaring af ter zake van het begin van brand zie acte R 30 - fol. 63vo - 12-2-1753.
De verklaringen komen overeen.
R 97

fol. 9vo

24-02-1753

ook: 138 - fol. 113vo - 30-1-1752.

Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Jacobus Losecaat, collecteur der
verpondingen over, 1750 en van de coninxbede, 17-9-1749 - 16-9-1750, van de
weduwe en kinderen Antony de Kuyper - tot verhaal van ƒ 2-17-0.
Hij verkoopt aan Hermannus Alberts, predikant:
- huis en hof - in het Dorp
1 l.
1. Johannes Martinus Jansen
2. erven Jan Paulus
3-4. de straat
- land
de Pasacker
5 cops.
1. Jan Paulus
2. Mattijs van Bussel
Belast met: ƒ 5-00-0/jr. aan het Gemene Land, ten kantore van Dirk Lodewijk Wilhelmus
Storm
van
's
Gravesande,
Ontvanger
Generaal
der
beursen
van
de Meyereij van 's Bosch.
- ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 30,-.
R 138

fol.142

24-02-1753

De gemeente verkoopt:
- den Eekelhoff aan de Beeck,
- den Eekelhoff bij Jan Driessen aan den Steenoven
1. weduwe Hendrik Hendriks
- den Eekelhoff op Heusden
1. weduwe Jan Franse
- den Eekelhoff in de Steege.

R 28

fol. 9vo

26-02-1753

1/5

Gezien het request van:
- Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats - momboiren over de onm. kinderen van Antoni Marcelis Coolen - alsmede
- Laurens Jelis Vreynsen en Peter Wilbert Coolen - momboiren over de onm. kinderen van Jelis Vreynsen.
Waarin zij laten weten dat met het overlijden van Marcelis Coolen - de onm.
kinderen van Antoni Coolen daarin voor 1/7e deel gerechtigd zijn geworden.
De nalatenschap bestaat nog uit de goederen, hierna genoemd, die niet naar genoegen onder de erfgenamen gescheiden kunnen worden.
Er is nu een nieuwe, provisionele, scheiding gemaakt waarbij enige loten op
geld en andere op meer goederen gezet zijn t.w.:
Tomas Coolen zal hebben 3/7e deel in:
- huis, hof en aangelag - genaamd het Slootje
3 l.
- hooiveld
het velt aan de Graft
1╜ l.
het voorste Hoyvelt
2╜ l.
- hooibeemd
het achterste Weyvelt
5 l.
- land en groes
6 l.
- land
3╜ l.
- land en groes
3╜ l.
- land en groes
3 cops
Belast met: 3/5e deel van - ƒ 150,- aan de weduwe van den Broek, te Eyndhoven.
- idem
- ƒ 50,- aan Jan Wouters, te Vlierden.
- idem
- ƒ 200,- aan kn Goort Sijnen, te Hees.
- idem
- ƒ 300,- aan Goort Sijnen, te Hees.
- idem
- ƒ 4-10-00/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
- idem
- ƒ 0-03-10/jr. cijns uit het geheel.
Daarenboven nog aan de weduwe Aart Symons - voor haar 1/7e deel - ƒ 60,-.
Aan Jan Vreynse - g.m. Goortje, dr. Marcelis Coolen - voor haar 1/7e deel ƒ 60,-.
De 2/7e delen komen toe aan Jan van de Leensel - g.m. Anneke Marcelis Coolen
en aan de onm. kinderen Antoni Marcelis Coolen t.w.:
- land
de Duytsecamp
8╜ l.
- land/groes
den Hoppencamp
4 cops.
- groesbeemd
het Voorste velt
4 l.
het agterste Hoyvelt
3╜ l.
- den hoff over de straat en het boske en Eekelhoff
3 cops.
Belast met: 2/5e deel van de schulden die Tom Coolen te betalen heeft.
- De verpondingen en beden ook naar evenredigheid te voldoen.
- Jan van de Leensel en de momboiren van de voorn. onm. kinderen zouden hun
2/5e deel graag overgeven aan Laurens Jelis Vreynsen - voor de voors. lasten
en nog te betalen - ƒ 60,- aan ieder van hen.
aan de zes kinderen van Jelis Vreynsen - en
Martinus Peter Martens - g.m. Maria, dr. Marcelis Coolen - voor hun
2/7e deel:
- huis, hof en aangelag - te Ommel
1 l.
- land/groes
de Camp
5 l. waarvan 1 l. groes
den Clootacker
2 l.
de Venacker
1 l.
de Meeracker
2 l.
de Looacker
2╜ l.
den Bosseracker
1╜ l.
- groes
den Ossencamp
3 l.

- groes
het Bosservelt
2 l.
- groes
aant Broek - te Ommel
2 l.
- groes
in de Galdere
1 l.
- groes
in de Engelsebeemt
4 l.
- groes
het Swartbroek
2 l.
- hooiland
in de Vloet
╜ l.
Belast met: 7 vat - 1 cop rogge/jr. aan Michiel van de Cruys e.a.
- ƒ 0-18-6/jr. cijns aan de Heer van Asten.
Het stukje groes dat leengoed is van het Huis van Asten komt toe aan Tomas
Coolen, als oudste zoon.
Zij vragen toestemming om e.e.a. zo te mogen verdelen.
Naschrift: Na overleg met Arnoldus Willem Smits, om van de onm. kinderen van
Antoni Coolen - enz. enz. wordt toestemming gegeven.
Zie ook: R 118 - fol. 13vo - 26-2-1753.
Hierin verzoeken de zes kinderen van Jelis Vreynse om het aan hen toegewezen
deel, wegens onbereikbaarheid, over te mogen dragen aan Martinus Peter Martens
voor - ƒ 75,-.
Naschrift: "Fiat".
R
-

120
fol. 90
01-03-1753
2/5
Tomas Marcelis Coolen,
Jenneke Marcelis Coolen - weduwe Aart Symons,
Jan Vreynse - g.m. Goortje Marcelis Coolen,
Jan van de Leensel - g.m. Anneke Marcelis Coolen,
Laurens Jelis Vreynse - voor zichzelf en mede voor Maria, Elisabet en Jenneke, zijn onm. zusters - alsmede Pieter Coolen - als momboir over deze kinderen - alsmede
- Hendrien en Peter Jelisse - tesamen zes kinderen van Jelis Vreynse - g.g.m.
Maria Marcelis Coolen en dus met zijn zessen kindskinderen van:
- Martinus Peter Martens - g.m. Maria Marcelis Coolen - en dan alsnog:
- Tomas Marcelis Coolen, voors. en Tiele Hendrik Slaats - als momboiren over
Willem en Pieter, onm. kinderen vn Antoni Marcelis Coolen.
Allen kinderen en kindskinderen van Marcelis Coolen - en Maria Tomas Canters,
beiden overleden.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Tomas Marcelis Coolen
- huis, hof en aangelag "in sijne grafte" - het Slootje, te Ostaden. 3 l.
1. kn Jan Janse van Dijk
2. Jan Verhoysen
3. de straat
Met recht van "pooten" op de straat nevens de gracht, zover de gracht duurt.
- hooiveld
het velt aant Graft
1╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. de weg
het voorste Hoyvelt
2╜ l.
1. de straat
2. Peter Loomans
- hooibeemd
het agterste Weyvelt
5 l.
1. weduwe Jan Paulus
2. weduwe Nol Tielen
- land/groes
6 l.
1. de straat

- land

2. Peter Berkers

3╜ l.
1. de straat
2. den Keyserdijk
- land/groes
(land 3 l. /groes ╜ l.)
3╜ l.
1. Peter Berkers
2. de weg
- land/groes
(land 2 cops. groes 1 cops.)
3 cops.
3. Peter Berkers
4. de weg
- groes
het Laarbroek
2 l.
Leenroerig aan het Leenhof van Asten waarvan de condivident, als oudste zoon,
reeds "het verheff" heeft gedaan.
Belast met: 3/5e deel van ƒ 150,- aan de kinderen Hendrik van den Broek, te
Eyndhoven.
- 3/5e deel van ƒ 50,- aan Jan Wouters, te Vlierden.
- 3/5e deel van ƒ 200,- aan de kn Goort Sijnen, te Hees.
- 3/5e deel van ƒ 300,- "den condivident van dit lot ten lasten
van de gedeylde goederen en nalatenschap
competerende".
- 3/5e deel van ƒ 4-10-0/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de
Kempenaar.
- ƒ 0-3-8/jr. cijns aan het Huis van Asten.
De ontvanger van dit lot zal moeten uitkeren, elk - ƒ 60,-, aan de ontvangers
van het 4e en 5e lot.
Verponding: ƒ 11-09-8/jr.
Bede
- ƒ 2-10-0/jr.
2e lot: Jan van de Leensel
het Weythoyvelt
3╜ l.
1. de Aa
2. Antonis de Kuyper
- land
in de Duytsecamp
4 l.
1. Hendrik Paulus
2. het volgende lot
- land/groes
den Hopcamp
3 cops. land 1 cops. groes
1. de straat
2. Antoni de Kuyper
Belast met: 1/5e deel van - ƒ 150,-/jr. aan de kinderen van Hendrik van den
Broek, te Eyndhoven.
- 1/5e deel van - ƒ 50,-/jr. aan Jan Wouters, te Vlierden.
- 1/5e deel van - ƒ 200,-/jr. aan de kinderen Goort Sijnen, te Hees.
- 1/5e deel van - ƒ 300,-/jr. aan Tomas Coolen, ontvanger van het
1e lot.
- 1/5e deel van - ƒ 4-10-0/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de
Kempenaar.
Verponding: ƒ 3-16-6/jr.
Bede
- ƒ 1-01-0/jr.
3e lot: Willem en Pieter, onm. kinderen van Antoni M. Coolen
- land
in de Duytsecamp
4╜ l.
1. Tomas Coolen
2. Jan van de Leensel
3. de straat
4. Antoni Vreynse
- groesbeemd
het voorste Weyvelt
4 l.

1. de weg
2. Jan Verberne
den hof over de straat en het
boske- of Ekelhoff
samen 3 cops.
Belast met: 1/5e deel van de posten genoemd in het 1e en 2e lot.
Verponding: ƒ 3-16-6/jr.
Bede
- ƒ 1-01-0/jr.
4e lot: Jenneke Marcelis Coolen - weduwe Aart Symons
- ƒ 60,- te betalen door het 1e lot.
5e lot: Jan Vreynse
- ƒ 60,- te betalen door het 1e lot.
6e en 7e lot: Martinus Peter Martens - g.m. Maria, dr. Marcelis Coolen de zes kinderen van Jelis Vreynse - ieder de helft.
- huis, hof en aangelag - te Ommel
1 l.
1. de straat
2. weduwe Hendrik Zeegers
- land
den Camp
5 l.
waarvan 2 l. groes
1. de weg
2. Jan Maas
den Clootacker
2 l.
1. Jan Canters
2. Martinus van de Loverbosch
- land
den Venacker
1 l.
1. Jan Canters
2. Jan Maas
de Meeracker
2 l.
1-3. weduwe Jan van de Loverbosch
de Looacker
2╜ l.
1-2. Mattijs Muyen
den Bosseracker
1╜ l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. weduwe Jan van den Broek
- groes
den Ossenkamp
3 l.
1. Jan Verreyt
2. weduwe Hendrik Zeegers
- groes
het Bosservelt
2 l.
1. Jan Goort Loomans
2. weduwe Jan van de Loverbosch
- groes
aant Broek - te Ommel
2 l.
1. Mattijs Muyen
2. weduwe Hendrik Zeegers
- groes
in de Galdere
1 l.
1. weduwe Hendrik Zeegers
2. de gemeente
- groes
den Engelsebeemt
4 l.
1. weduwe Hendrik Zeegers
2. Michiel van de Cruys
- groes
het Swartbroek
2 l.
1. Jan Maas
2. Martinus van de Loverbosch
- hooiland
in de Vloet
╜ l.
1. de Berge
2. de Aa

Belast met: 7 vat - 1 cop rogge/jr. aan Michiel van de Cruys in een meerdere
rente.
- ƒ 0-18-6/jr. cijns aan de Vrouwe van Asten.
Verponding: ƒ 12-15-14/jr.
Bede
- ƒ 4-05-02/jr.
R 97
fol. 12vo
01-03-1753
3/5
Tomas Marcelis Coolen en Tiele Hendrik Slaats - als momboiren van Willem en
Pieter, onm. kinderen van Antoni Marcelis Coolen - verkopen aan Laurens Jelisse:
- land
in den Duytsencamp
4╜ l.
1. Tomas Coolen
2. Jan van de Leensel
3. de straat
4. Antoni Vreynse
- greosbeemd
het voorste Weyvelt
4 l.
1. de weg
2. Jan Verberne
- den hof over de straat - en het boske of Eekelhof
3 cops.
Belast met: 1/5e deel van ƒ 4-10-0/jr. aan het Gemene Land.
- 1/5e deel van ƒ 150,- aan de kinderen Hendrik van den Broek, te
Eyndhoven.
- 1/5e deel van ƒ 50,- aan Jan Wouters, te Vlierden.
- 1/5e deel van ƒ 200,- aan de kn Goort Sijnen, te Eyndhoven.
- 1/5e deel van ƒ 300,- aan Tomas Marcelis Coolen.
Verkopers aangekomen bij overlijden van hun grootvader, Marcelis Coolen deling - d.d. 1-3-1753.
Koopsom: ƒ 60,-.
R 97
fol. 13vo
01-03-1753
4/5
Jan Janse van de Leensel verkoopt aan Laurens Jelisse:
- groes
het weyt-heyvelt
3╜ l.
1. de Aa
2. Antoni de Kuyper
- land
in de Duytsecamp
4 l.
1. Hendrik Paulus
2. de koper
- land/groes
aan de Hoppencamp
3 cops. + 1 cops.
1. de straat
2. Antoni de Kuyper
Belast met: 1/5e deel van ƒ 4-10-0/jr. aan het Gemene Land.
- 1/5e deel van ƒ 150,- aan de kinderen Hendrik van den Broek, te
Eyndhoven.
- 1/5e deel van ƒ 50,- aan Jan Wouters, te Vlierden.
- 1/5e deel van ƒ 200,- aan de kn Goort Sijnen, te Hees.
- 1/5e deel van ƒ 300,- aan Tomas Marcelis Coolen.
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn vrouw ouders - deling d.d. 1-3-1753.
Koopsom: ƒ 60,-.
R
-

97
fol. 15
01-03-1753
5/5
Laurens Jelis en Hendrien Jelis, j.d.
Peter Jelisse, voor zichzelf,
Peter Jelisse voorn. en Pieter Wilbert Coolen - als momboiren over Maria,
Elisabet en Jenneke, onm. kinderen van Jelis Vreynse.
Zij verkopen aan Martinus Peter Martens - de onverdeelde helft in
- huis, hof en aangelag, te Ommel
geheel 1 l.
1. de straat

- land
waarvan 1 l. groes

2. weduwe Hendrik Zeegers
de Camp
geheel 5 l.

1. de weg
2. Jan Maas
Clootacker
geheel 2 l.
1. Jan Canters
2. Martinus van de Loverbosch
Venacker
geheel 1 l.
1. Jan Canters
2. Jan Maas
de Meeracker
geheel 2 l.
1-2. weduwe Jan van de Loverbosch
Looacker
geheel 2╜ l.
1-2. Mattijs Muyen
den Bosseracker
geheel 1╜ l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. weduwe Jan van den Broek
- groes
den Ossenkamp
geheel 3 l.
1. Jan Verreyt
2. weduwe Hendrik Zeegers
- groes
het Bosservelt
geheel 2 l.
1. Jan Goort Loomans
2. weduwe Jan van de Loverbosch
- groes
te Ommel - aant Broek
geheel 2 l.
1. Mattijs Muyen en weduwe Hendrik Zeegers
- groes
in de Galdere
geheel 1 l.
1. weduwe Hendrik Zeegers
2. de gemeente
- groes
den Engelsenbeemt
geheel 4 l.
1. weduwe Hendrik Zeegers
2. Michiel van de Cruys
- groes
het Swartbroek
geheel 2 l.
1. Jan Maas
2. Marten van de Loverbosch
- hooiland
in de Vloet
1. de Berge
2. de Aa
Belast met: de helft in 7 vat - 1 cop rogge/jr. aan Michiel van de Cruys in
een meerdere rente met meer andere.
- ƒ 0-18-6/jr. aan het Huis van Asten.
Verkopers aangekomen bij versterf van hun grootvader, Marcelis Coolen,
deling - d.d. 1-3-1753.
Koopsom: ƒ 75,-.
R 97

fol. 11

27-02-1753

Jacobus Losecaat verkoopt aan Johannes Souve, chirurgijn:
- de helft in
de Lindersacker
geheel 2 l.
1-3. Michiel van de Cruys
2. Pieter van Riet
4. Hendrik Coopman
Koopsom: ƒ 20,-

R 97

fol. 11vo

27-02-1753

Peter Janse Verleysdonk verkoopt aan Petrus Aarts:
- land -heiveld geweest
aan de rivier de Beek
2 l.
1. de Beek
2. de gemeente
3. Jan Souve
4. de verkoper
Belast met: ƒ 0-2-0/jr. aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 0-2-0/jr.
Koopsom: de lasten.
R 97

fol. 12

27-02-1753

Willem van Vlokhoven verkoopt aan Jan Souve:
- land
aan de Beek
3 cops.
1. Petrus Aarts
2. de verkoper
3. Peter Verleysdonk
4. de Beek
Verponding: ƒ 0-1-0/jr.
Koopsom: ƒ 3-3-0.
R 120

fol. 95vo

07-03-1753

Schepenen van Asten certificeren - "dat Simon Petrus van Hove, vendrig vant
Regiment van Veltmarchal, Hertog van Wolfenbuttel, hier te Asten woont en sijn
residentie hier vermeent te houden"
R 97

fol. 17

23-03-1753

Jan Jelis van Hugten verkoopt aan Tiele Coolen:
- huis, en hof - op Diesdonk.
1-2. de koper
den Dries
1. Tiele Coolen
2. Hendrik van Hugten
-land, hei, groes
den Hurksdeel
1. Peter van Eyck
2. Tiele Coolen
- land
de voorste Braak
1. Hendrik van Hugten
2-3. de koper
- land
de agterste Braak
1-2. de koper
- groes
het Stertje
1-2. de koper
- groes
de Kuylbeemt
1-2. Hendrik van Helmont
het Voorsteveltje
1. kn Lambert Lamberts
2. de koper
- een drieske
1. Hendrik van Hugten
2. de koper
Verponding: ƒ 5-08-12/jr.
Bede
- ƒ 0-15-06/jr.

1╜ l.

8 l.
3 l.
3 l.
2 l.
2 l.
1 l.
3 cops.

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 2-2-1753.

Koopsom: ƒ 94,-.

R 97

fol. 18

24-04-1753

Jan Leenders van Hugten, te Woensel, verkoopt aan Pieter Wilbert Coolen, zijn
zwager:
- 1/3e deel onverdeeld in - huis, hof en aangelag - aan Voordeldonk
10 l.
1. Johannes Martinus Jansen
2. Mattijs Bollen
3. Philips Janse
4. de straat
- land
de Langenacker
2 l.
1. Mattijs Bollen
2. Arnoldus van Hugten
- groes
den Happert
3 l.
1. Philips Jansen
2. Hendrik Jacob Martens
een drieske
1. Jan Peter van Maris
2. de straat
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders
Koopsom: ƒ 75,-.
R 120

fol. 96

28-04-1753

- Jan Peter Hoefnagels - weduwnaar wijlen Elisabet Antoni van den Berg - waarbij vier kinderen in leven, m.n. Helena, Peeter, Johanna en Jan - geass. met
Peter Hoefnagels, zijn vader, beiden wonende, alhier - en Goort van den Berg,
te Son, broeder van de overleden vrouw - en dus oom van de kinderen - en
- Alegonda Giele Zeegers, j.d. - geass. met Antoni Zeegers, haar neef.
Zij willen trouwen en maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beide de goederen in die zij bezitten.
- Indien kind(eren) in dit huwelijk verwekt worden en in leven blijven zullen
deze als ΘΘn worden beschouwd met de v≤≤r-kinderen.
Echter de goederen van de moeder der v≤≤r-kinderen, gelegen te Son, blijven
voor de v≤≤r-kinderen waartegens de nß-kinderen soo veel vooraf uyt den
boedel sullen genieten en voorts dan egaal te deelen.
- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) uit
dit huwelijk na te laten - dan zullen de door haar ingebrachte goederen gaan
naar de bruidegom.
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid mocht te komen overlijden, zonder
kind(eren) uit dit huwelijk te verwekken dan zal zij de nalatenschap "in
togte" blijven bezitten, dit gedurende haar leven - mits de v≤≤r-kinderen
naar hun staat opvoedende alsof het haar eigen kinderen waren.
Enz. enz.
R 120

fol. 97vo

28-04-1753

Staat en inventaris opgemaakt door Peter Jan Hoefnagels - weduwnaar Elisabet
Antoni van den Berg - t.b.v. Helena, Pieter, Johanna en Jan, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Alegonda Giele Zeegers.
Roerende goederen
- twee bedden en toebehoren, twee paar slaaplakens, vier "hooftfluweylen",
- zeven driekante stoelen, een oude "schaap", drie kisten,
- enige koperen ketels, een struifpan, een ijzeren ketel,

-

vuurgerei,
drie tinnen schotels, negen tinnen lepels,
een koperen "sey",
een hoge kar met "beslage rade", een slagkar, zonder beslag,
een ploeg, een eg,
enig klein landbouwgereedschap.

R 28

fol. 15

14-05-1753

1/5

Aart Jan Aarts, Joost Hoebergen en Peter Driessen van Bussel, naaste vrienden
van de onm. kinderen van Maria Warenberg - weduwe Hendrik Goort Hoefnagels vermits het overlijden van voorn. Maria - over haar nagelaten kinderen m.n.
Josyna, Hendrik, Johanna en Francis, zijn aangesteld als voogden Aart Jan Aarts
en Joost Hoebergen.
De nalatenschap aan de kinderen "is seer gering en met veele schulden belast".
De voogden krijgen toestemming van het Corpus om de goederen publiek te verkopen en met de opbrengst daarvan de schulden te betalen en het restant te gebruiken ter opvoeding van de kinderen.
R 120
fol. 99vo
12-06-1753
2/5
Aart Jan Smits en Joost Hoebergen zijn aangesteld als momboiren over de kinderen van Maria Warenberg - weduwe Hendrik Goort Hoefnagels - m.n. Josyna,
Hendrik, Johanna en Francis.
R 143
12-06-1753
3/5
Aart Jan Smits en Joost Hoebergen - als momboiren over de onmondige kinderen
van Maria Warenberg - weduwe Hendrik Hoefnagels.
Zij verkopen "de gereede en meubilaire goederen" achtergelaten door voorn.
Maria - o.a.:
- bed en beddegoed
ƒ 8,-,
- een koperen ketel
ƒ 3,-,
- een kast
ƒ 4,-,
Opbrengst: ƒ 30,-.
R 97

fol. 22vo

25-07-1753

4/5
ook: R 138 - fol. 143vo - 26-6-1743.
Aart Jan Smits en Joost Hoebergen - als momboiren over de onmondige kinderen
van Maria Warenberg - weduwe Hendrik Goort Hoefnagels verkopen aan Jacob Tomas
Smits:
- het achterste deel van huis met schuur en hof
╜ l.
1-3. Hendrik Blommers
2. Antoni Meulendijk
4. Peter Driessen van Bussel
- land
Jan Trip Kempke
1 cops.
1. Peter Driessen van Bussel
2. Antoni Voermans
- land
het Cranenbroekse
3 cops.
1. Jan Timmermans
2. kn Jan van Dijk
het Beemtackertje
6 r.
1. Aart Jan Smits
2. weduwe Jan Bruystens
Belast met: ƒ 1-4-0/jr. in een meerdere rente aan het Gemene Land met Antoni
Franse en Hendrik Blommers.
Koopsom: ƒ 60,-.
Zij verkopen aan Johannes Martinus Jansen:
- groes
het Berglinder

1╜ l.

1. Peter Driessen van Bussel
2. Aart Smits
Koopsom: ƒ 65,-.
R 97

fol. 24vo

25-07-1753

Joost Hoebergen verkoopt aan
- land
in de
1.
2.
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede
- ƒ 0-10-0/jr.

5/5
ook: R 138 - fol. 146 - 26-5-1753.
Paulus van Bussel.
Loverbosch
2 l.
Francis Coolen
erven Peter Voermans
Koopsom: ƒ 18,-.

Hij verkoopt aan Mattijs Dirks:
- land
de H. Geestacker
2 l.
met een stukje den Rouwven 6 r.
1-3. de koper
2. erven Andries Peters
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede
- ƒ 0-13-8/jr.
Koopsom: ƒ 17,-.
Hij verkoopt aan Adriaan Lintermans:
- groes
de Roetert
3 l.
1. erven Peter Voermans
2. Erven Andries Peters
3. Hendrik Berkers
4. Lambert Cornelis
Verponding: ƒ 1-16-0/jr.
Koopsom: ƒ 42,-.
De opbrengsten van deze verkopen worden gebruikt voor de onmondige kinderen
van Maria Warenberg.
R 120

fol.98

28-05-1753

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Jacobus Losecaat, drossard,
dat door deze "ter occasie van de generaale jagte sijn geapprehendeert geworden, op 17 aug. 1752, twee manspersonen, genaamt Johannes Fruligger, geboortig
uit Westhoven, in de Ceurpals - en Tjaart Eylens, geboortig van Esels, in Oost
Vrieslant.
Alsmede twee vrouwspersoonen, genaamt, Maria Stompvoet of dikke Mie en een
kint, met Anna Maria Scheffers, vrouwe van Jan Antoni Corst, met een kleyn
kint".
Nog zijn aangehouden op den 18e dito:
- Maria Granits met vier kinderen,
- Catarina, dr. Maria Stomvoet met haar broeder, Jacobus.
Dus tesamen dertien personen.
Welke twee mannen en vier vrouwen door de drossard naar Nederweert zijn gebracht om, aldaar, geconfronteerd te worden "tegens een fameuse goudieff",
aldaar gevangen gehouden en genaamd, Jan Antoni Corst.
Bij vonnis, van 9-10-1752, zijn de twee mannen "de heerlijkheyt ontsegt en
uytgebannen".
De voornoemde drie vrouwen is, bij vonnis van 13-10-1752, opgelegd "om gegeeselt te worden" en de vierde, genaamd, Catarina, "om met de roede om de hals
sulx aan te sien en voorts gebannen".
De vonnissen zijn uitgevoerd.
Zij hadden geen goederen bij zich waarop de executiekosten verhaald zouden
kunnen worden.

R 97

fol. 19vo

06-06-1753

Het Corpus van Asten is schuldig aan Hendrik Bruynen, koopman, te Geldrop,
- ƒ 1600,- α 2╜% om te lossen - ƒ 1600,- aan de regenten van het Sinnelooshuys,
te 's Bosch - obligatie - d.d. 31-5-1720 - 's Bosch - nr. 53.
Marge: gelost 18-3-1720.
R 97

fol.21

12-06-1753

Jan Jacobs Verberne verkoopt aan Jacobus Losecaat en aan Johannes Souve:
- een heytvelt, zijnde bezaaid met denne - of mastbomen - aan de Meulendijk
3 l.
1. de verkoper
2-4. baron Leefdaal
3. Jacobus van de Cruys
In de verponding ƒ 0-6-0/jr., doch nu vrij.
De verkoper is het aangekomen bij executie van Lambert Mattijssen.
Het zal de kopers vrij staan om het heiveld, rond, te bepoten met elsen en berken - uit het veld of velden van de verkoper.
Koopsom: ƒ 70,-.
R 16

fol. 5

25-06-1753

Jacob Gerrit van Neerven, te Vlierden, aanlegger - contra - Jan Janse Walraven,
gedaagde.
R 16

fol. 5

25-06-1753

1/2

Peternella Franse Verreyt, te Eyndhoven, aanlegster - contra - Goort Peter
Jan Aarts, gedaagde.
R 33 - 52
25-06-1753
2/2
Petronella Franse van Rijt, meerderj. j.d., te Eyndhoven, aanlegster.
- contra
Goort Peter Jan Aarts, gedaagde.
o.a.:
2. Aanlegster is als "dienstmaegt" bij gedaagde in huis geweest tot St. Peter
1748 - de gewone verhuistijd.
4. Bij afrekening is gedaagde schuldig gebleven - ƒ 26,- en tot nu toe zijn
deze niet voldaan.
Redenen om "regtsmiddelen bij de hant te vatten".
R 120

fol. 100

29-06-1753

Laurens Hendrik Deynen, te Deurne, verklaart de nagelaten goederen van zijn
ouders te repudiδren en te verlaten, zonder zich als erfgenaam te gedragen.
Hij laat de goederen over aan Jan en Helena, zijn broeder en zuster.
Zij zullen ook alle schulden van hun ouders voldoen.
R 163

fol. 97

09-07-1753

Taxatie van de onroerende goederen van Helena - weduwe Nol van den Eynden overleden en begraven - 28-5-1753.
Waarde
- een huiske en hof
╜ l.
ƒ 30,1. de straat
2-3. Mattijs Muyen

4. weduwe Willem Muyen
20e penning is ƒ 1-10-0.
Mattijs van Bussel, armmeester, heeft de eed afgelegd omdat, na publicatie,
zich niemand heeft gemeld als erfgenaam.
R 97

fol. 21vo

16-07-1753

Hendrik Blommers, te Geldrop, verkoopt aan Jacobus Tomas Smits:
- de onverdeelde helft in huis of kamer met de hof en aangelag - in het Dorp
3 cops.
1. Antoni Meulendijk
2. weduwe Jan de Smit
3. de straat
4. Peter Driessen
De andere helft is van de koper door aankoop van de kinderen - van de weduwe
Hendrik Goort Hoefnagels.
Belast met: ƒ 1-4-0/jr. in een meerdere rente met andere aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 16,-.
R 97

fol. 22

21-07-1753

Goort Peter Cornelis - g.m. Seyke Marcelisse verkoopt aan Willem van den Eerenbeemt:
- land
1 l. 37 r.
1. Antoni Fransen
2. de Jonge Schutterij
3-4. de weg
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 15-3-1742.
Koopsom: ƒ 27,50.
R 163

fol. 98vo

10-08-1753

Taxatie van de onroerende goederen van Johanna Alexandrina de Bree - geboren
Costerius - overleden te Weert - 30-6-1753.
de helft in
Waarde
- groes en bos
de groote Haage
18 l.
ƒ 130,1. de Aa
2. Hendrik Joosten
- groes
de kleyne Haage
6 l.
ƒ 20,1. de Aa
2. Hendrik Joosten
ƒ 150,20e penning is ƒ 7-10-0.
R 120

fol. 100vo

15-08-1753

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Tiele Coolen - dat zij op
18-6-l.l. "hebben genomen oculaire inspectie" van:
- huis, neere en schuur - op de Diesdonk
en door Jan Jelis van Hugten, met andere goederen, op den 23-3-l.l. aan Tiele
Coolen verkocht.
Bevonden is:
- aan huis, neere en schuur waren geen goede deuren en wanden - deze moeten
nodig vernieuwd worden. Tiele Coolen heeft hier al een begin mee gemaakt.
- het dak is in zeer slechte staat en moet op veel plaatsen vernieuwd worden
"alsoo de opscheute en latte veel vergankelijk waren".
Generaal is de woning slecht en bouwvallig.

R 120

fol. 101

15-08-1753

Paspoort voor: Gerrit Marcelis van Hugten, alhier uit eerlijke ouders geboren,
hebbende enige jaren buitenslands gewoond en nu van zins zijnde
om met zijn knecht, Huybert Metten, ook alhier uit eerlijke ouders geboren, zich te begeven naar Meckelenburg en andere landen.
R 120

fol. 101vo

25-09-1753

Paspoort voor: Michiel Versterre - en Catarina Happen, echtelieden, wonende,
alhier, "die met haare hande, hetsij weeve off spinne off met
ander hantwerk de kost moete winne" staande ter goeder naam
en faam.
Zij hebben op 25 aug. l.l. het ongeluk gehad dat door het afbranden van enige huizen - in het vuur verloren hebben hun "meubilen en gereede goederen" waardoor zij tot grote armoede zijn
vervallen.
Doordien de voorn. personen, of ΘΘn van beiden, van voornemens
zijn zich te begeven naar Antwerpen of elders - hebben zij ons
deze attestatie verzocht die wij hen gaarne, pro deo, hebben gegeven.
R 97

fol.26vo

29-09-1753

Jan Janse van de Leensel is schuldig aan Anna Catarina, Johanna Maria, Martinus, Godefridus, Judocus, en Wilhelma Deelen, kinderen van wijlen Adriaan Deelen, te Heeze - ƒ 200,- α 3%.
Marge: 30-3-1773 gelost.
R 97

fol. 27vo

01-10-1753

ook: R 28 - fol. 25vo - 09-07-1753
R 138 - fol. 148 - 27-08-1753.
De armenmeesters, Mattijs van Bussel en Peter van Bussel verkopen t.l.v.
Helena - weduwe Arnoldus van den Eynde, overleden 28-5-1753, om een gedane
alimentatie te verhalen en omdat niemand zich als erfgenaam heeft aangegeven:
- huiske met hof - in het Dorp
╜ l.
1. de straat
2-3. Mattijs Muyen
4. weduwe Willem Muyen
Koopster: Jenneke Jan Wilbers, j.d.
Koopsom: ƒ 93,-.
R 97

fol. 28vo

23-10-1753

ook: R 138 - fol. 153vo - 22-10-1753.

- Peter Roos - g.m. Francyn Verbeek,
- Arnoldus van den Eventuyn - g.m. Peternel Janse Verbeek, te Helmond - mede
voor
- Catarina Janse Verbeek, te Haarlem - en voor
- Goortje Janse Verbeek, te Heurne, bij Nimweegen,
- Willemyn Verbeek, te Vianen,
- Johanna Meggelaar, op de Donge, als kindskind,
- Anneke Janse Verbeek, te Mierlo.
Allen kinderen en kindskinderen van wijlen Jan Janse Verbeek.
Zij verkopen aan Nicasius Simonis:
(R 138 geeft Antoni Haasen als koper.)
- huis en hof - in den Hemel
1 l.
1-2. de straat
- huisplaats - nu land
1 l. 12 r.
1-3. de straat

R 30

fol. 65vo

10-11-1753

Verhoor van:
- Ida de Rover, 25 jaar, wonende bij predikant Alberts.
- Adriaan van Creyl, 77 jaar.
B.

Of zij in de nacht, tussen dinsdag en woensdag, zijnde geweest de
nacht, dat 's morgen bij Cotshausen, Jan Ture Loomans, de Heer van
Hooff en bij de pastoor brieven gevonden zijn over hetgene voorgeval
len is op 4 juli l.l., niet gewaakt hebben bij de was of bleek van
predikant Albers, op de pastorie, alhier.

2. Ja.
C.

Of zij toen, laat in de nacht of in de vroege morgen, niemand gehoord
hebben, of weten van het wegbrengen, bestellen of leggen van de
voors.
brieven aan de bovengenoemde huizen en of zij enige kennis
hebben aan
de (aan hen vertoonde) brieven.
3. Beiden geven een heel relaas van hetgene zij die nacht gedaan hebben (waken)
doch hebben niets gehoord of gezien.
R 120

fol. 102

13-11-1753

Florens Pieter van Cotshausen verpacht aan Huybert Beyers, onder Bakel, opt
Brouwhuys:
- de hoeve - aan den Ommelse Bosch.
"in voege als deselve te voorens int gebruyk en labeur is geweest".
Huurtermijn: 8 jaar - ingaande half maart a.s.
De pachter zal gehouden zijn:
- "De landerijen lantsgebruykelijk ende loffelijk te labeuren en bij sijne
vooren en palen te houden, insgelijks de groesvelden behoorlijk misten ende
slooten en waterlaten na vereysten uytvegen en openhouden en geen opgaande
boomen sonder kennisse van den verpagter mogen kappen".
Hij zal ook gehouden zijn:
- "De leyme wanden geduurende de pagting te luyken en leymen ende vijff vijm
goede schove jaarlijx op de huysinge, schuur, stal of schaapskoy op sijne
kosten daar het nootsakelijk sal bevonden worden laten verdekken".
- Alle dorps- en andere lasten zullen door de pachter betaald worden en daarvan
de kwitantie aan de verpachter overleveren.
- De pachter zal gedurende zes dagen, met zijn paard ten dienste van de verpachter staan - het onderhoud van het paard komt gedurende die tijd voor rekening verpachter.
Huursom: 40 vat rogge/jr., Astense maat, van het land - en
ƒ 36,- groespacht.
R 120

fol. 103vo

08-12-1753

- Michiel van de Cruys, president - en
- Jan Verhoysen, vierman - g.m. Peternella van de Cruys.
Zij verdelen hun goederen - gelegen te Ommel en Bosch - zoals hen deze aangekomen zijn bij versterf van hun ouders en bij acte van repudiatie, hier, ter
secretarie gepasseert, van hun broeders en zuster (dit betreft de goederen te
Ommel) en verder de hun, bij koop, aangekomen goederen aan den Ommelsen Bosch,
ook hier ter secretarie gepasseert.
1e lot: Jan Verhoysen

- huis, hof, bakhuis, stallen, schuur en aangelag - aan de Kapel, te Ommel
1╜ l.
1-2 de straat
- land
de Stockacker
4 l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. de verkrijger
- land
den Haakacker
5 l.
1. Michiel van de Cruys
2. de weg
- land
de Loo
1╜ l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Marten van de Loverbosch
den Halsacker
1╜ l.
1. weduwe Goort Canters
het Dorperackerke
1 l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Jan Antoni Jelis
- land
den Berg
3 l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
- land
den Oudenhoff
2 cops.
1. Martinus van de Loverbosch
- groes
den Oudenhoff
1 l.
1. Marten van de Loverbosch
den Eysboutsdries
2 cops.
1. Marten van de Loverbosch
Mattijs Muyen e.a.
het drieske bij Jan Geven 1 l.
1. weduwe Willem Roefs
groes, bij Willem Driesen 4 l.
1. weduwe Antoni Muyen
2. weduwe Willem Roefs
- groes
het Veltje
3 l.
1. de gemeente
2. weduwe Antoni Muyen e.a.
- groes
de Colk
2╜ l.
1. Marten van de Loverbosch
2. weduwe Jan van de Loverbosch
- groes
de Mortel
2╜ l.
1. weduwe Hendrik de Zeger
2. weduwe Jan van den Broek e.a.
- weiveld
de Engelse beemden
11 l.
1. weduwe Jan van de Loverbosch
2. Martinus Peter Martens c.s.
- groes
het Swartbroek
3 l.
1. Goort Loomans
2. weduwe Jan van de Loverbosch
- groes
het Heytvelt of nieuwe Erve
3 l.
1. de gemeente
3-4. de straten
Zoals de voors. goederen binnen "sijne paale en reengenooten" gelegen zijn.
Ze zijn in huur bij Leendert Lambers.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, te
's Bosch.
- de cijnsen van de grond.
Verponding: ƒ 23-4-0/jr.
Bede
- ƒ 5-1-0/jr.
De verkrijger van dit lot zal aan het tweede lot uitkeren - ƒ 277-10-0.

2e lot: Michiel van de Cruys
- land
den Boekweytsdenne
5 l.
1. de Berge
2. de straat
- groes
Wouterven
2 l.
1. Martinus van de Loverbosch
2. kn Joseph Vervoordeldonk e.a.
- land
in de Venne
3 l.
3. de mistweg
4. de verkrijger
- een weiveld
9 l.
1. Jan Goort Loomans
2. Jan Peter Smits
- groes/land
7 l.
1. weduwe Jan van den Broek
- een hofke
╜ cops.
1. weduwe Jan van den Broek
- land
in het Ven
╜ l.
- een huisplaats
ettelijke R.
- land
in het Ven
2 l.
Zoals de goederen hen aangekomen zijn bij koop.
Belast met de cijns van de grond.
Verponding: ƒ 3-01-0/jr.
Bede
- ƒ 1-15-0/jr.
Te ontvangen van het 1e lot - ƒ 277-10-0.
R 24

fol. 21

10-12-1753

Den drost, aanlegger - contra - Jan Hoefnagels, Leendert van Gerwen en Hendrik
Evers, gedaagden.
Gedaagden zijn gedagvaard om te komen tot voldoening van elk - ƒ 12,- ter zake
dat zij door de vorster en schutter op 12 en 23 mei l.l. "met vuur in de Peel
zijn bevonden" en beboet.
R 120

fol. 107vo

10-12-1753

- Willem Slaats - g.g.m. Maria, dr. Willem Willems de Cleynen - en
- Mattijs van den Eynde, wonende alhier,
- Peter Hoevenaars - g.m. Francyn Willem Willems den Cleynen - en
- Willem van den Eynde, beiden wonende te Valkensweert - zij mede namens
- Jan van den Eynde, te Haandel.
Allen kinderen van Willem Willems de Kleyne - en Elske Martens, beiden overleden en gewoond hebbende te Valkensweert.
Zij hebben een scheiding en deling gemaakt van de onroerende goederen, die door
hun ouders nagelaten zijn, en zowel te Asten als Valkensweert gelegen zijn.
Echter omdat de goederen te Valkensweert toegewezen zijn aan de drie laatste
comparanten - worden nu alleen maar gedeeld de onroerende goederen te Asten
en welke toegewezen zijn aan de twee eerste comparanten.
1e lot: Willem Slaats
- land

de Waterlaat
5 cops.
1. Dirk Peter Martens
2. Mattijs van den Eynde
- groes
den Brant
1 l.
1. Tiele Peter Coolen
2. Mattijs van den Eynden
Verponding: ƒ 1-1-00/jr.

Beden

- ƒ 0-3-12/jr.

2e lot: Mattijs van den Eynde
- land
de Waterlaat
3 l. 3 cops.
1. Goort van Bussel
2. Willem Slaats
- land
den Heycamp
1╜ l.
1. weduwe Wouter de Groot
2. Peter Canters
- groes
den Brant
1 l.
1. Daandel Coolen
2. Willem Slaats
- groes
den Brant
1 l.
1. weduwe Wouter de Groot
2. Jan Janse Verberne
- groes
de Wey
3 l.
1. Peter Canters
2. Daandel Coolen
Verponding: ƒ 4-6-4/jr.
Bede
- ƒ 1-3-4/jr.
R 143

21-12-1753

Dirk Joosten van Hugten, op de Leensel, verkoopt "gereede meubilaire haaffelijke en erffhaaffelijke goederen".
o.a.:
- het paard
ƒ 11,- zes koeien
ƒ 90,- twee karren
ƒ 20,- het "kieboomehout"
ƒ 1,- hooi - stro
ƒ 22,Opbrengst ƒ 203,-.
R 163

fol. 99vo

28-12-1753

Taxatie van de onroerende goederen van Bregje van Ghezel, Vrouwe van Asten overleden, 22-11-1753, te Amsterdam - en aldaar begraven, 27-11-1753.
Deze taxatie komt voor het overgrote deel overeen met R 162a - 8-5-1738.
De goederen zijn nu echter onverdeeld.
Waarde
ƒ 38674-8-15.
20e penning is ƒ 1833-14-8.
R 33 - 52

31-12-1753

(ongedateerd).

Antony Heycoop, procureur, namens de kinderen en erven van wijlen Aart Aartsen
Tielen, te Asten en Vlierden.
- contra
- Peter Aalbert Peters - en
- Maria Aalbert Peters - weduwe Jan Meussen.
Specificatie van kosten.
R 120

fol. 109vo

31-12-1753

Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, collecteur van de
landsverponding, 1751, in arrest:
- de vaste goederen van Hendrik Meussen Roymans - tot verhaal van ƒ 3-15-14

-

onbetaalde verponding.
Idem van Laurens Janse, te Meyl en Goort Janse, te Lierop - ƒ 2-10-06
Idem van Jan Janse Walraven
- ƒ 8-15-06
Idem van Peter Voermans, nu de erfgenamen
- ƒ 12-12-06
Idem van Joost Verberne - nu de erfgenamen
- ƒ 1-15-06
Idem van Goort Marcelis
- ƒ 9-15-12
Idem van Joost Philipse van Hugten
- ƒ 8-19-06
Idem van Jan Dirks van Hugten
- ƒ 16-19-00
een akkertje t.n.v. de erven Marten van Deursen
- ƒ 0-04-12
een groesveld t.n.v. Jan Vreynse c.s.
- ƒ 0-17-08
de goederen van Mattijs Reynders
- ƒ 10-02-14

