
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1773-1779

R 99 fol. 223vo ongedateerd (1773) 1/19   
Hendrik Halbersmit verkoopt aan Gerrit Evers, te Ommel:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel

1. de gemeente
2. Dirk Leenders

- land de Horst 2╜ l.
- land de Reytacker 3 l.
- land de drie Eegde 1 l.

den Bergacker 1 l.
- groesveld het Loopvelt 2 l.
- groes het Broekvelt 3 l.
- weiland het Ven 2 l.
- een huisplaats - te Ommel 3 copse.
- groes/land 2 l.
- groes het Swartbroek 2╜ l.
- Nieuwe Erve 1 l. 20 r.

 1-2. de weg
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 1400,-.
Conditie: Gerrit Evers zal Maria Halbersmit, de verkopers zuster, gedurende

haar verdere leven onderhouden.
In deze koop is mede begrepen:
- een perceel weiland - het Ven 2 l.

1. Heer Hermanus Albers
2. Francis van de Vorst 

  afkomstig van Ferdinandus den Dubbelen, schoonzoon van Hendrik Halbersmit
getaxeerd: ƒ 100,-.

Opmerking: Akte is niet gedateerd, waarschijnlijk een conceptacte. G.S.  
R 33 - 52 06-01-1773 2/19
Maria Clemans is in 1767 overleden.
Hendrik Halbersmit heeft het "des onaangezien konnen gelusten" om de vaste 
goederen, gelegen te Asten, onderhands te verkopen en deze worden op de heden 
aan de kopers "gevest".
Dit zijn goederen die hem van zijn vrouw zijn aangekomen.
Ondergetekende, Francis van den Eerenbeemt, heeft dit, eerst nu, gehoord.
Dit zonder enige inventaris te hebben gemaakt en nog veel minder de legitieme
portie te hebben voldaan.
Hendrik Halbersmit is dus tot deze verkoping onbevoegd.
Weshalve zullen wij, Jan Coolen, Francis van den Neerenbeemt en Antony de 
Cocq, te St. Oedenrode - gerechtelijk verzoeken aan hun schoonvader om de "ves-
te" van de verkoop op te houden, tot er een behoorlijke staat en inventaris van
de gehele nalatenschap van wijlen hun moeder is gemaakt en de legitieme portie
aan ondergetekende N.U. is uitgereikt enz. enz.

Joannes Kolen,
     + Francis van den Neerenbeemd       

Helmond - 6-1-1773
Alexander Verbeek - procureur
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R 33 - 52 06-01-1773 3/19
Bij het "doen" van de insinuatie en het overgeven van de copie aan Hendrik
Halbersmit heeft deze laten weten - ieder hun legitieme portie te voldoen.
De secretaris, welke ook een insinuatie was gedaan, zei: "Ik prodester dat 
rets de taksaten en transportcustingbrieff van de verkogte goederen hebe op-
gestelt en ten proodekolle in geretheyt gebragt soe als gistere met Hendrik 
Haelbersmit en Ferdinandus den Dubbele was opgegeven en afgesproeken het ene 
en het andere te passere hebende morge om tien uer en nu is et al later".

J. van Ravesteyn, vorster.
R 123 fol. 185 10-01-1773 4/19
Gerrit Antoni Evers, te Ommel, heeft gekocht van Hendrik Halbersmit, chirur-
gijn:
- een huis en verscheidene percelen land en groes, te Ommel.
Zoals dit bij hem in gebruik en bewoning is.
Alsmede:
- een perceel groes - toebehorende aan Ferdinandus den Dubbelen.
Alles tesamen voor - ƒ 1400,- en met inbegrip, dat hij, koper, Maria Halber-
smit, zuster van voors. Hendrik, in kost en klederen naar behoren zou moeten 
onderhouden - dit gedurende haar verdere leven.
Doch doordien drie kinderen van Hendrik Halbersmit, op de zesde dezer, bij in-
sinuatie hebben verlangd dat de voors. koop geen plaats zou vinden v≤≤r en al-
eer Hendrik Halbersmit, als weduwnaar, aan hen zou hebben voldaan de legitieme
portie.
Zo compareren hier: Gerrit Evers en Hendrik Halbersmit welke consigneren 
ƒ 50-13-0 om daarmee de 40e penning te voldoen.
De goederen zijn, op heden, "door de geregte" getaxeert op - ƒ 1970,-.
Zodra de verkoper de legitieme porties heeft voldaan zal het transport kunnen 
plaatsvinden.
R 164 fol. 116vo 16-01-1773 5/19
Taxatie van de onroerende goederen, gelegen te Ommel, die door Hendrik Halber-
smit zijn verkocht aan Gerrit Evers - en ΘΘn perceel aan zijn v≤≤r-zoon, Ferdi-
nandus den Dubbelen, competerende.
Dit met de lasten dat de koper, zijn zuster, Maria Halbersmit, gedurende haar 
verdere leven, naar haar staat moet onderhouden in kost, drank. kleren en 
"reedinge" dit te doen, zowel ziek als gezond. Bij overlijden haar "eerlijk"
te laten begraven.
Dit alles buiten de kosten van de verkoper en de waarde dus onbekend.
De goederen bestaan uit:

Waarde
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel 3 l. ƒ  550,-

1. de gemeente
2. Dirk Leenders              

- land de Horst 2 l. ƒ  140,-
1. Wilhelmus Bruynen
2. den Dijk

- land de Reytacker 3 l. ƒ  150,-
1. kn Jan Verhoysen
2. Dirk Loverbosch

- land de drie Eegden 1 l. ƒ   50,-
1. Mattijs Muyen
2. Elisabet Loverbosch

- den Berg 1 l. ƒ   60,-
1. Joost van Wetten
2. Elisabet Loverbosch

- groes het Loopvelt 2 l. ƒ   80,-
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1. Wilhelmus Bruynen
2. den Dijk

- groes het Broekvelt 3 l. ƒ  130,-
1. Wilbert Jan Wilberts
2. het Broek

- groes het Ven 2 l. ƒ  100,-
1. Ferdinandus den Dubbelen
2. Wilhelmus Bruynen

- een huisplaats - te Ommel 3 cops. ƒ   20,-
 1-2. Jan Canters

- groes/land 2 l. ƒ  100,-
1. Tomas Coolen
2. Nol Zeegers

- groes het Swartbroek 2╜ l. ƒ   50,-
1. Hendrik Dirk Timmermans 
2. Goort Lomans

- groes den Dries 1╜ l. ƒ   80,-
1. Nol Zegers
2. Tomas Coolen

- land de Loens 3 l. ƒ  100,-
1. Joost van Wetten
2. Elisabet Loverbosch

- een huisplaats van Jan Draak en twee akkers daaraan 3 l. ƒ  130,-
1. Jan Canters
2. Antoni van Bussel

- Nieuwe Erve 1 l. 21 r. ƒ   50,-
 1-3. de weg

- de Sprengersacker 1╜ l. ƒ   70,-
1. Dirk Loverbosch
2. Johannes Jansen

- groes de Ipt 3╜ l. ƒ  110,-
1. Antoni Lomans

2. Johannes Jansen          
ƒ 1970,-.

R 164 fol. 119 16-01-1773 6/19
Taxatie van een perceel te Ommel, zijnde van Ferdinandus den Dubbelen die dit
overdraagt aan Gerrit Evers - omdat Hendrik Halbersmit dit en meerdere goede-
ren heeft verkocht aan Gerrit Evers - onder conditie dat Maria Halbersmit wordt
verzorgd.
Zie: 164 - fol. 116vo - 16-1-1773.

Waarde
- groes het Ven - te Ommel 2 l. ƒ 100,-

1. Hendrik Halbersmit
2. Francis van de Vorst

R 123 fol. 192vo 23-01-1773 7/19
Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrik Halbersmit. chirurgijn, van de 
goederen die hij samen met zijn overleden vrouw, Maria Clemans, heeft bezeten.
De inventaris is opgemaakt ingevolge een zekere insinuatie - d.d. 6-1-1773 -
aan hem gedaan door:
- Jan Coolen - g.m. Maria Halbersmit,
- Francis van den Eerenbeemt - g.m. Johanna Halbersmit - en
- Antoni de Cocq, chirurgijn, te St. Oedenrode - g.m. Johanna Maria Halbersmit.
Deze willen uit deze inventaris hun legitieme portie ontvangen - e.e.a. volgens
testament - d.d. 8-5-1767.

Vaste goederen
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Waarde
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel 3 l. ƒ  550,-

1. de gemeente
2. Dirk Leenders

- land de Horst 2 l. ƒ  140,-
1. Wilhelmus Bruynen
2. den Dijk

- land den Reytacker 3 l. ƒ  150,-
1. kn Jan Verhoysen
2. Dirk Loverbosch

- land de drie Eegden 1 l. ƒ   50,-
1. Mattijs Muyen
2. Elisabet Loverbosch

- den Berg 1 l. ƒ   60,-
   1. Joost van Wetten

2. Elisabet Loverbosch
- groes het Loopvelt 2 l. ƒ   80,-

1. Wilhelmus Bruynen
2. den Dijk

- groes het Broekvelt 3 l. ƒ  130,-
1. Wilbert Jan Wilberts
2. het Broek

- weiland het Ven 2 l. ƒ  100,-
1. Ferdinandus den Dubbelen
2. Wilhelmus Bruynen

- een huisplaats 3 cops. ƒ   20,-
 1-2. Jan Canters

- groes 2 l. ƒ  100,-
1. Tomas Coolen
2. Nol Zeegers 

- groes/land 2 l.
1. Tomas Coolen
2. Nol Zeegers

- groes het Swartbroek 2╜ l. ƒ   50,-
1. Hendrik Dirk Timmermans
2. Goort Lomans

- den Dries 1╜ l. ƒ   80,-
1. Nol Zegers
2. Tomas Coolen

- land de Loens 3 l. ƒ  100,-
1. Joost van Wetten
2. Elisabet Loverbosch

- een huisplaats van Jan Draak - met twee akkers daaraan
3 l. ƒ  130,-

1. Jan Canters
2. Antoni van Bussel

- Nieuwe Erve 1 l. 20 r.ƒ   50,-
 1-3. de weg

- de Sprengersacker 1╜ l. ƒ   70,-
1. Dirk Loverbosch
2. Johannes Jansen

- groes de Ipt 3╜ l. ƒ  110,-
1. Antoni Lomans

2. Johannes Jansen              
ƒ 1970-00-00

En het perceel van Ferdinandus den Dubbelen - ƒ 100,-
Deze goederen zijn in principe verkocht aan Gerrit Evers
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voor - ƒ 1400,-.
Zie: R 123 - fol. 185 - 16-1-1773.
De goederen zijn belast met:
- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten - in kap. ƒ  37-10-00
- ƒ 6-10-0/jr. in drie posten aan het Gemene
               Land - rentmeester de Kempenaar

 in kap. ƒ   162-10-00  
          ƒ             200-00-00

ƒ 1770-00-00
Volgen de vaste goederen die Halbersmit nog bezit. 

- huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 l.
  aan het huis van Peter Lomans - waarin Hendrik
  Halbersmit woont          ƒ 550-00-00
- land - dit is echter belast met ƒ 8-1-4/jr.
  in een meerdere rente aan het Gemene Land -
  rentmeester de Kempenaar         in kap. ƒ   201-11-04   

         ƒ             348-08-12
- land het Nootje 1╜ l. ƒ   30-00-00 

1. Bernardus van Dijk
2. weduwe Steven Jansen

- land den Driehoek ╜ l. ƒ   10-00-00
1. Goort Lomans
2. Jan Verberne

- een huisplaats en aangelag - in de Steege 1╜ l. ƒ   40-00-00
1. Peter Lomans
3. Willem Jan Goorts

- groes in het Rood 4 l. ƒ  120-00-00
1. den drost

2. Johannes Jansen              
Totale waarde der vaste goederen  ƒ 2318-08-12

Roerende goederen - winkel en chirurgijns-instrumenten.
- 149 flessen ƒ 10-10-00
- 112 potten ƒ 15-00-00
-  47 "schuyven in een kasje" met twee andere
      kastjes ƒ  3-00-00
-  14 kleine instrumenten alsmede een trepaan,
      zaag en messen en wat er verder bij is ƒ 15-10-00
- 107 boeken, groot en klein, medicijnen als an-
      ders ƒ 30-00-00
-     aan medicijnen ƒ 50-00-00
-     een distelleerketel ƒ  1-00-00
-     een stenen mortier ƒ  0-12-00
-     een ijzeren mortier ƒ    0-15-00   
       ƒ           125-17-00

Koperwerk o.m.
- een bedpan ƒ  1-10-00
- een gieter ƒ  5-00-00
- twee "meremiten" ƒ  2-00-00
- een koeketel ƒ 17-00-00
- een koeketel ƒ 12-00-00
- twee koperen vuurijzers ƒ   10-00-00  

ƒ            65-04-00
Tinwerk o.m.
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- 13 tinnen schotels ƒ 21-00-00
- 18 tinnen borden ƒ 10-10-00
-  2 kandelaars ƒ    1-00-00  

ƒ            38-06-00
Bedden en toebehoren o.m.

- drie bedden en hun toebehoren ƒ 40-00-00
- een dekbed ƒ  5-00-00
- drie beddelakens ƒ  8-00-00
- drie slopen ƒ    1-00-00  

ƒ            60-10-00
Allerhande en meubelen o.m.

- een tafel ƒ  2-00-00
- twaalf stoelen ƒ  9-00-00
- een kachel of stoof ƒ  9-00-00
- 23 "Delftse" schotels ƒ  4-00-00
- een kast ƒ  5-00-00
- een kast of kabinet ƒ  6-00-00
- vijf halve biertonnen ƒ  5-00-00
- een trog ƒ    6-00-00  

ƒ            94-01-00
Geld - aanwezig en in te vorderen

- van Arnoldus van Moorsel, te Tongelre - 
  te vorderen ƒ 15-15-00
- van Francis van den Eerenbeemt - te vorderen ƒ   36-25-00  

ƒ            52-10-00
Schulden

- aan Dirk Coolen          ƒ 115-00-00
- aan Peter Wilbers           ƒ 100-00-00
- aan Antoni Fransen                        ƒ  43-02-12
- aan Wilhelmus Bruynen          ƒ   5-19-00
- aan Joost Voermans          ƒ  10-00-00
- achterstaande lasten          ƒ  63-06-14
- onkosten van deze inventaris          ƒ    20-00-00  

         ƒ 357-08-10

- De vaste goederen hebben een waarde van ƒ 2308-08-12
- De gerede goederen ƒ    436-08-00  

          ƒ 2744-26-12
- De schulden ƒ    357-08-10  

rest ƒ 2387-08-10  
R 33 - 52 01-02-1773 8/19
Aanleggers protesteren - Hendrik Halbersmit heeft wel toegezegd, dat hij hun
de legitieme portie zou aandelen, doch niet dat hij een inventaris zal maken.
R 99 fol. 216.1 06-02-1773 9/19
Hendrik Halbersmit verkoopt aan Gerrit Evers, te Ommel:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel

1. de gemeente en een visweyer
2. Dirk Leenders
3. de straat
4. Wilbert Jan Wilbers
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De voorn. visweyer blijft aan de verkoper.
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- land de Horst 2╜ l.
1. Wilhelmus Bruynen

2. den Dijk
- land de Reytacker 3 l.

1. kn Jan Verhoysen
2. Dirk Loverbosch

- land de drie Eegde 1 l.
1. Mattijs Muyen
2. Elisabet Loverbosch

- den Berg 1 l.
1. Joost van Wetten
2. Elisabet Loverbosch

- groes het Loopvelt 2 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. den Dijk

- groes het Broekvelt 3 l.
1. Wilbert Jan Wilberts
2. het Broek

- weiland het Ven 2 l.
1. Ferdinandus den Dubbelen
2. Wilhelmus Bruynen

- een huisplaats 3 cops.
 1-2. Jan Canters

- groes/land 2 l.
1. Tomas Coolen
2. Nol Zeegers

- groes het Swartbroek 2╜ l.
1. Hendrik Dirk Timmermans
2. Goort Lomans

- den Dries 1╜ l.
1. Nol Zeegers
2. Tomas Coolen

- land de Loens 3 l.
1. Joost van Wetten
2. Elisabet Loverbosch

- een huisplaats van Jan Draak met twee akkers daaraan 3 l.
1. Jan Canters
2. Antoni Goort van Bussel

- Nieuwe Erve 1 l. 21 r.
 1-2. de weg

- Sprengersacker 1╜ l.
1. Dirk Loverbosch
2. Johannes Jansen

- groes de Ipt 3╜ l.
1. Antonis Lomans
2. Johannes Jansen

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 6-10-0/jr. in drie posten aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 1400,-.
Conditie: De koper zal verkopers zuster, Maria Halbersmit, gedurende haar
          verdere leven onderhouden.
In de koop is mede begrepen:
- een perceel weiland van Ferdinandus den Dubbelen, schoonzoon van Hendrik
  Halbersmit t.w.:
  - weiland het Ven 2 l.

1. Hendrik Halbersmit
2. Francis van de Vorst
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Zie taxatie - d.d. 16-1-1773 - ƒ 100,-.   
R 99 fol. 219.1vo 06-02-1773 10/19
Gerrit Antoni Evers is schuldig aan Hendrik Halbersmit - ƒ 500,- α 3%.
Marge: 07-12-1776 - ƒ 200,- gelost.
       31-05-1786 - ƒ 300,- zijn door Hendrik Halbersmit, 7-12-1775, getrans-
                            porteerd aan Philip en Jan de Roy, te Someren.

     Deze verklaarden dat Gerrit Evers aan hen persoon-
     lijk betaald had.

R 33 - 52 20-02-1773 11/19
Hendrik Halbersmit wordt "gedaagd" namens de drie zwagers - om een staat en 
inventaris te leveren - van alle goederen en effecten, gerede als ongerede,
door Maria Clemans bij haar dood nagelaten.
En nadat die inventaris van alle debatten gezuiverd is aan aanleggers - ieder
1/5e deel van de helft dezer nalatenschap uit te keren. Inclusief de profijten
door gedaagde genoten na het overlijden van zijn vrouw       
R 16 fol. 146 08-03-1773 12/19
- Jan Coolen - g.m. Maria Halbersmit - en
- Francis van den Eerenbeemt - g.m. Johanna Halbersmit - zij mede voor:
- Antony de Cocq, chirurgijn - g.m. Johanna Maria Halbersmit, te St. Oedenrode,
  aanleggers
  - contra
- Hendrik Halbersmit, chirurgijn, gedaagde.
fol. 154 - Francis van den Eerenbeemt voert het proces alleen verder nadat zijn
           twee mede-aanleggers een accoord bereikt hebben.

 Zie stukken: R 33 - 52.   
R 33 - 52 06-03-1773 13/19
Francis van den Eerenbeemt c.s., aanleggers. 
- contra 
Hendrik Halbersmit, gedaagde.

Extract uit het protocol van Allerhande actens - fol. 168
Op 8-5-1767 testeren Hendrik Halbersmit, chirurgijn - en zijn vrouw, Maria Cle-
mans.
Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
Alles aan de langstlevende van hen beiden - om daarmee te handelen naar vrije
keuze.
Na overlijden van de langstlevende - worden hun enige erfgenamen de vijf kin-
deren t.w.:
- de v≤≤r-kinderen Catarina en Ferdinandus den Dubbelen - uit het huwelijk met
  testatrices eerste man - en
- de drie kinderen uit dit huwelijk m.n. 
  - Maria - g.m. Jan Coolen,
  - Johanna - g.m. Francis van den Eerenbeemt,
  - Anna Maria - g.m. Antoni de Cock, chirurgijn.
Bij v≤≤r-overlijden van ΘΘn der kinderen, komt dat deel aan de overige kinde-
ren.
De langstlevende zal "moeten uytkeeren en voldoen de legitime portie off kints-
gedeelte, de kinderen of kint van haar testateuren na regten toekomende en kon-
nende off willende vraagen".
R 33 - 52 22-03-1773 14/19
Gedaagde voldoet aan de eis - om een inventaris - te overleggen. De eis om ie-
der van zijn kinderen hun "kindsdeel" uit te keren verklaart hij voor niet ont-
vankelijk.

9



R 33 - 52 22-03-1773 15/19
Volgt "inventaris" van Hendrik Halbersmit - d.d. 23-1-1773 - fol. 192.
- Vaste goederen ƒ 2318-08-12
- Gerede goederen ƒ    436-08-00      
  ƒ 2744-16-12
- Schulden ƒ    357-08-10  

ƒ 2387-08-02
De inventaris is opgemaakt, oprechtelijk en naar beste kennis en wetenschap
zonder iets verzwegen of ter kwader trouwe achtergehouden te hebben en het 
anders alsnog in te brengen.
R 33 - 52 19-07-1773 16/19

Aanleggers zeggen:
1. Dat de legitieme portie moet komen uit alle goederen, die op het tijdstip 
   van overlijden van gedaagdes vrouw, eigendom waren.
2. Dat de taxatie der goederen "quasie" is gedaan.
3. Dat diverse goederen "verswegen" zijn - o.m.:
   - een metalen vijzel, door gedaagde, in 1767, van zijn dochter verkregen 
     en daarvoor aan haar zes karren turf, met de vracht, te Weert geleverd.
   - een metalen vijzel, gegoten door klokgieter Petit.
   - een grote ijzeren vijzel, in 1762, van predikant Aelbers gekocht.
   - een instrument om de baarmoeder te openen.
Verder verklaren aanleggers - met de inventaris genoegen te nemen.
R 33 - 52 06-09-1773 17/19

Gedaagde zegt:
(Jan Coolen en Antoni de Cock) resp. eerste en derde aanlegger hebben hun le-
gitieme portie aangenomen.
De tweede aanlegger, Francis van den Eerenbeemt is zich ondertussen blijven
overgeven aan kritiek en beuzelingen.
Dit betreft enige goederen, die al of niet in de inventaris gebracht zijn.
Volgt beschrijving van de toestand dezer goederen.
R 33 - 52 ongedateerd 18/19 M (1774 ?)     
Deductie: Francis van den Eerenbeemd - g.m. Johanna Halbersmit, aanlegger.
          - contra
          Hendrik Halbersmit, gedaagde.
Betreft: Verdeling der nagelaten goederen van:
 18. Maria Clemans, die "ab intestato" overleden is.
 89. Er is geen "staat en inventaris" opgemaakt. 
 90. Aanlegger pretendeert recht te hebben op 1/5e deel van de helft der nala-
     tenschap.
127. "Nadat gedaagde, een Duytscher zijnde, zijn schoonzoon, de Cocq, (U Eerw.
     zullen er wel van gehoord hebben) op een eischelijke en meer dan Duytsche
     wijze mishandeld had.
130. Er is, op 23-1-1773, een inventaris gemaakt.
161. "Den eyscher meer en meer reflecterende dat hij met een chicaneuse, cri-
     tiquante en 't eenemaal ontaarde schoonvader te doen had".   
185. Aanleggers vrouw is (sedert 18-7-1774 ?) uit "den brode" van gedaagde ge-
     weest.
     Ofschoon zij na overlijden van haar moeder, die in mei 1767, volgens tes-
     tament, nog leefde bij gedaagde door haar arbeid, meer dan de kost heeft 
     verdiend.
R 33 - 52 19/19
Proces loopt door tot in 1775 - zonder nieuwe feiten.
De stukken zijn gemerkt A t/m. N.    
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R 24 fol. 137vo 18-01-1773
- Den drost, aanlegger - contra - Jan Jacobs Verberne. 
  Aanlegger heeft nog steeds geen betaling kunnen verkrijgen van door hem aan 
  gedaagde, op 26-7-1770, verkocht gras ƒ ??
- Idem aanlegger - contra - Hendrik Verreyt, gedaagde.
  Gedaagde heeft nog te betalen - ƒ 9-11-8 - ter zake van ??.
R 99 fol. 208.1vo 20-01-1773
Francis Royaars, te Leende, laat de goederen van Jan Deynen executeren om daar-
aan het voors. vonnis (niet vermeld G.S.) te verhalen.
Verkocht wordt aan Francis van de Vorst:
- huis, stal, hof en aangelag - te Ommel 1 l.

 1-2. Joost en Antony Willem Muyen  
4. de straat

Koopsom: ƒ 56,-.
Verkocht wordt aan Jan de Rooy, te Someren:
- land in de Horst 2 l. 16 r.

 1-3. Willem Verdeuseldonk
 2-4. Jan Maas

Koopsom: ƒ 135,-.
Verkocht wordt aan Hendrik Halbersmit:
- land aan de Busserpat 1 l. 20 r.

1. Mattijs Muyen
2. Dirk Loverbosch
3. Nol Zeegers
4. de pat

Belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 14,-.

Verkocht wordt aan Antoni Schepers:
- groes in de Horst 3 copse.

 1-2. Dirk Loverbosch
3. Jan de Rooy
4. Willem Verdeuseldonk en Jan Maas.

R 99 fol. 211.1vo 21-01-1773 1/2
Mattijs Peter Jan Wilbers, in het Dorp, verkoopt aan:
- Mattijs van Dijk,
- Pieter Slaats en zijn kinderen, Mattijs, Antoni, Anna Maria, Catarina en 
  Maria,
- Martyn - weduwe Goort Canters,
- Pieter Tielen Coolen,
- Jan Berkers,    
- Wilbert Pieter Coolen,
- Margrieta van Dijk. 
1/8e deel onverdeeld in:
- land/groes de Camp 5 l.

1. Jan Smits
2. Pieter Koppens

- land den Langenacker 4 l.
1. weduwe Jan Willem Slaats
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2. Peter Marcelisse
- land het Oulant 2 l.

1. Mattijs Aarts en Willem Joosten
- land de Tiendschuur 1 l.

1. de gemeente
2. Jan Peters van Bussel

- groes Ypkensvelt 8 l.
1. Jan Smits

- den Cranenboex 3 l.
1. Mattijs Aarts

2. Goort Cornelisse
- groes den mageren Beemt 3 l.

1. de gemeente
2. de verkoper

- land den Bergacker 2╜ l.
1. Martinus van Hooff
2. Jan Smits

- groes den Doorenman 3 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. de verkoper

De kopers zijn in het bezit van 7/8e deel hetgeen hen is aangekomen bij over-
lijden van hun oom, Marten van Dijk - 12-4-1760.

Koopsom: ƒ 40,-.
R 123 fol. 186 21-01-1773 2/2
- Heer Mattijs van Dijk, cappellaan, te Maarheese,
- Martyn van van Dijk - weduwe Goort Canters,
- Pieter Tiele Coolen - g.m. Catarina van Dijk,
- Jan Berkers - g.m. Antonetta van Dijk,
- Pieter Slaats - weduwnaar Jenneke van Dijk - mede namens zijn kinderen, 
  Mattijs, Antoni, Anna Maria, Catarina en Maria,
- Wilbert Pieter Coolen - g.m. Jennemie van Dijk,
- Magrieta van Dijk, meerderj. j.d.
Allen kinderen en erven van Jan Tijssen van Dijk - en Peternella van Eyk, ge-
woond hebbende aan den Astense Dijk.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders alsmede de goederen van wij-
len hun oom, Marten van Dijk.
1e lot: Jan Berkers
- het oude huis, waar de ouders in gewoond hebben, met de stal, schuur, hof
  en aangelag 5 l. - alsmede
- de helft van den Dijkeracker 3 l.
- groes - ook daaraan gelegen 2 l.

1. Pieter Tiele Coolen
2. Mattijs Jan Wilbers
3. Jan Paulus van Dijk
4. de straat

- land den Hegacker 3 l.
1. Joost Koppens
2. Joost Verheyen
3. Peter Tiele Coolen
4. de gemeente

- land den Eysboutacker en de Braselseacker aaneen
samen 5 l.

 1-3. Joost Verheyen
2. Jan Peters van Bussel
4. Peter Marcelissen
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- de voorste Straatacker 1╜ l.
1. Peter Marcelisse
2. het straatje
3. Jan Andriessen
4. Peter Slaats c.s.

- den agtersten Braakacker met de
groes daarachter gelegen 3 l.

1. Goort Marcelissen
2. Catarina Driesmans
3. Joost Verheyen
4. den Dijk 

- Dijkerhoffacker 2 l.
1. den Dijk

 2-3. Antoni van Dijk
4. Jan Driessen

- hooiveld den Horick 4╜ l.
1. Jan Andriesen

            2-3-4. Pieter Slaats c.s.
- weiveld Oomevelt 8 l.

1. Mattijs Aart Wilbers
2. Pieter Tielen Coolen
3. de Aa
4. Jan Andriessen

- de voorste Cranenbeemt 3 l.
1. Mattijs Peter Wilbers
2. Goort Cornelis
3. de Aa
4. Peter Marcelissen

- de achterste helft van een wei- en hooiveld deze helft 5 l.
1. Mattijs Peter Wilbers
2. Pieter Slaats c.s. 
3. de Aa
4. Pieter Tiele Coolen

- groes den Dooreman 3 l.
1. Mattijs Peter Jan Wilbers
2. Jan Peters van Bussel
3. de Aa
4. Willem Joosten 

Belast met: ƒ 6,-/jr. in een meerdere rente aan het Gemene Land - rentmeester
            de Kempenaar - samen met Pieter Tiele Coolen en Pieter 
            Slaats.

Dit lot zal uitkeren:
- ƒ 500,- aan Mattijs van Dijk,
- ƒ 350,- aan Magriet van Dijk.
Verponding: ƒ 19-04-04/jr.
Bede - ƒ  4-18-12/jr.
2e lot: Pieter Tiele Coolen
- huis, schuur, stal en aangelag - alsmede de helft van - den Dijkeracker - 
  daaraan gelegen 3 l.
  Samen met het aangelag dus 5 l.
  gelegen aan den Astense Dijk - en in bewoning bij de verkrijger.

1. Jan Berkers
2. Mattijs Peter Wilbers en Jan Paulus van Dijk
3. Jan Paulus van Dijk
4. de gemeente

- den Hegacker 2╜ l.
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1. Pieter Slaats c.s. 
 2-3. Mattijs Peter Wilbers

4. de gemeente
- den Bergacker 2╜ l.

1. Jan Paulus van Dijk
2. Martinus van Hooff

3. Goort Peter Cornelis
4. Jan Berkers

- land den Bogt 2 l.
1. Jan Smits
2. Catarina Driesmans
3. Mattijs Aarts
4. Pieter Slaats

- land de voorste Braak 3 l.
met de bijbehorende groes

1. Goort Peter Cornelis
2. Pieter Slaats c.s. 
3. Jan Berkers
4. den Dijk

- land het Lankhout en Busselacker samen 5╜ l.
 1-3. Jan Andriessen

2. Martinus van Hooff
4. Antoni van Dijk

- den Hulsboschacker ╜ l.
1. Mattijs Peters

 2-3. Antoni van Dijk
4. Joost Koppens

- groes den Dooreman 5 l.
1. weduwe Goort Canters
2. Willem Joosten
3. Catalijn Driesmans
4. Mattijs Peters

- groes Geleyntvelt - twee percelen samen 5╜ l.
 1-2. Jan Smits

3. de Aa
4. Pieter Slaats c.s. 

- groes Ypkensvelt - twee percelen samen 7 l.
1. Jan Smits   

2. Jan Berkers
3. Mattijs Aarts

- het voorste Vondelvelt 2 l.
1. Joost Koppens
2. Pieter Slaats c.s. 

- groes Kievitsbeemt off Busselvelt 2╜ l.
1. weduwe Goort Canters
2. kn Jan Coolen
3. de Aa
4. Wilbert Peters van Bussel

Belast met: ƒ 2,-/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar - in een
            meerdere rente met Jan Berkers en Pieter Slaats c.s.

Dit lot zal uitkeren:
- ƒ 600,- aan de weduwe Goort Canters.
- ƒ 150,- aan Magriet van Dijk.
Verponding: ƒ 19-04-04/jr.
Bede - ƒ  4-18-14/jr.
3e lot: Pieter Slaats - voor 1/4e deel en zijn kinderen voor 3/4e deel.
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- land/groes de Camp - en 
- land de Tiendschuur daaraangelegen samen 6 l.

1. Joost Koppens
2. Jan Smits
3. weduwe Jan Willem Slaats
4. de gemeente

- den Langenacker 4 l.
1. Peter Marcelisse

 2-3. weduwe Goort Canters
4. Jan Smits 

- de Vosselseacker 2 l.
1. Willem Joosten

 2-3. Willem Teunis Dirks
- den Hegacker 3╜ l.

 1-4. weduwe Aart Symons
2. Pieter Coolen
3. Mattijs Peters

- groes/land de Tiendschuur 1 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. de gemeente

- den Busselkesacker 5 l.
 1-2. Catarina Driesmans

3. Joost Koppens
4. Mattijs Peters

- den agterste Straatacker 1╜ l.
1. Mattijs Aarts  

2. het straatje
3. Jan Smits
4. Jan Berkers

- het Oulant 2 l.
1. Mattijs Aarts
2. Pieter Tiele Coolen
3. Mattijs Peters
4. Jan van Dijk

- hei-weiveld den Horik 11╜ l.
1. Jan Peters van Bussel

 2-3. Jan Smits  
4. de Aa

- groes het Vondelvelt 5 l.
1. den Dijk
2. Pieter Coolen
3. de Aa

- de voorste helft van een wei/hooiveld - de Bevertkoot 5 l.
1. Mattijs Peters
2. Jan Berkers
3. Goort Peter Cornelis
4. de Aa

- den magere Beemt 3 l.
1. Goort Peter Cornelissen

2. Jan Peters van Bussel
3. de Aa
4. Jan Paulus van Dijk

- groes de Horst - met de visweyer 1 l.
1. Mattijs Peters
2. Catarina Driesmans
3. Antoni van Dijk
4. den Dijk
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Belast met: ƒ 1-17-8/jr. in een meerdere rente met Jan Berkers en Pieter Tiele
  Coolen.

De verkrijger van dit lot zal uitkeren aan Heer Mattijs van Dijk.
Verponding: ƒ 19-04-06/jr.
Bede - ƒ  4-18-12/jr.
4e lot: Wilbert Pieter Coolen
- 1/8e deel in de Witveltsche-tiende "rijdende" tegen de Braselse-tiende zoals
  de vader van de verkrijger deze aangekocht heeft.
Verponding: ƒ 7-13-2/jr.
Belast met: 1/8e deel van 12 vat rogge/jr. aan het Gemene Land - rentmeester

  de Kempenaar.
Dit lot zal uitkeren:
- ƒ 50,- aan Magrieta van Dijk.
5e lot: Heer Mattijs van Dijk
- ƒ 500,- van Jan Berkers.
- ƒ  50,- van Pieter Slaats c.s. 
6e lot: Martyn - weduwe Goort Canters
- ƒ 600,- van Pieter Tiele Coolen
7e lot: Magrieta van Dijk
- ƒ 350,- van Jan Berkers.
- ƒ  50,- van Wilbert Pieter Coolen.
  
R 99 fol. 213.1 25-01-1773
Jan van Dijk, in de Wolfsberg, is schuldig aan Margo Leenen - weduwe Gerrit 
Verberne, te Someren - ƒ 100,- α 3%.
R 99 fol. 214.1. 28-01-1773
Petrus Aarts. pastoor, verkoopt aan Jan Mennen:
- land, zijnde een heiveld in de Beek 2 l.

1. de Beek
2. Joost Verleysdonk
3. weduwe Jan Sauve
4. de gemeente

Belast met: ƒ 0-2-0/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: de lasten.

R 123 fol. 204 01-02-1773 1/2
- Hendrik Eysbouts - en 
- Jan Bruystens - g.m. Magrieta Eysbouts - alsmede
- Catalijn Eysbouts.
Kinderen en erven van Eysbout Hendriks - en Jenneke Verasdonk, beiden over-
leden, gewoond hebbende op de voorste Heusden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrik Eysbouts
- het oude huis, schuur, stal en schop, waarin hij woont, met de hof en de 
  helft van het drieske 1 copse.

1. Jan Bruystens 
 2. Philip van Hugten
- de helft van de voorste acker - naast de Kerkpat   3 l. 1 cops.
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1. Jan Bruystens
2. de verkrijger e.a. 

3. Jan Francis Lomans
4. Francis Berkers

- den Campacker 3 l.
1. Jan Verreyt
2. Philip van Hugten
3. het straatje
4. Pieter van Loon

- land bij Dirk Driessen 1 l. 1 cops.
1. Mattijs Kuypers

            2-3-4. Dirk Peter Martens
- de Langenacker 1 l. 3 cops.

1. Antoni van Bussel
2. Dirk Peter Martens
3. de Mistweg
4. Willem Daandel Coolen

- het voorste velt 2 l.
1. Jan van de Leensel
2. Willem Daandel Coolen
3. Philip van Hugten
4. Jan Bruysten

- groes den Schilmeer 2 l.
1. Jan Francis Lomans
2. Pieter van Loon
3. de Heren van Asten

4. Philip van Hugten
- de helft van het Busveltje 1╜ l.

1. Mattijs Slaats
2. Jan Bruystens
3. Antoni van Bussel
4. den drost

- het voorste Meuleschouwveltje 2 l.
1. Willem Daandel Coolen
2. Jan Bruystens
4. Hendrik van Bussel

- de agterste Wey 2╜ l.
3. Bruysten van Someren

4. Hendrik van Bussel
- de voorste helft in - Goortjeswey 1 l. 1 cops.

1. de drost
2. Jan Daandel Coolen
3. Jan Loomans
4. Jan Bruystens

Belast met: ƒ 4-13-06/jr. in een meerdere rente aan Juffr. Snelle, te 's Bosch.
Verponding: ƒ 7-15-12/jr. 
Bede - ƒ 2-11-14/jr.
2e lot: Jan Bruystens
- het nieuwe huis, waarin hij woont, stal, schop, bonenveld en de helft van
  den dries 1 cops.

 1-3. Hendrik Eysbouts
2. Philip van Hugten
4. de straat

- de helft van de voorste acker 2 l.
1. Philip van Hugten
2. Hendrik Eysbouts
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3. Francis Berkers
4. Jan Francis Lomans

- het Hoogackerke ╜ l. ╜ cops.
1. weduwe Leendert van Hugten
2. Philip van Hugten
3. de Kerkpat
4. Jan Frans Lomans

- land Jan Willemsvelt 3╜ l.
1. de gemeente
2. Mattijs Kuypers
3. Francis Coolen

4. Peter van Bussel
- Woutersacker 1 l.

 1-2. Peter Boumans
3. Jan Daandel Coolen
4. de gemeente

- land den Hulsboschacker 1 l. 3 cops.
1. Jan Lomans
2. Dirk Peter Martens
3. Antoni van Bussel
4. de weg

- de achterste helft in een groesveld - het Hoyvelt 3 l.
1. Philip van Hugten
2. Pieter van Loon
3. Mattijs Kuypers
4. Hendrik Eysbouts

- de helft van het Busveltje 1 l.
1. Jan Francis Lomans

2. Hendrik Eysbouts
3. den drost
4. Antoni van Bussel

- de agterste off groote Meuleschouw 3 l.
1. Jan Verreyt
2. het Broek
3. Philip van Hugten
4. Hendrik Eysbouts

- de voorste Wey 3 l.
 1-3. weduwe Leendert van Hugten

2. Dirk van Helmond
4. Hendrik van Bussel

- de achterste helft van - Goortjeswey 1 l. 1 cops.
1. den drost

2. Peter Canters  
3. Dirk van Helmond
4. Hendrik Eysbouts

Belast met: ƒ 4-13-06/jr. in een meerdere rente aan Juffr. Snelle, te 's Bosch.
Verponding: ƒ 7-15-12/jr.
Bede - ƒ 2-11-14/jr.
Nog is aan Hendrik Eysbouts en Jan Bruystens - ten deel gevallen:
- huis, schuur, stal - in de Wolfsberg - met 15 percelen land en groes

21 l.
  in huur en gebruik bij Reynier van der Linden - en gekomen van hun ouders.
Verponding: ƒ 8-1-12/jr.
Bede - ƒ 3-8-02/jr.
Zij verdelen deze goederen niet maar blijven ze samen bezitten - 

legger fol. 155.
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3e lot: Catalijn Eysbouts
- ƒ 15,-/jr. gedurende haar verdere leven - van de verkrijgers van de eerste 
             twee loten.
R 99 fol. 222.1 13-03-1773 2/2
Philip Jelis van Hugten, op de voorste Heusden, verkoopt aan Hendrik Eysbouts
en Jan Bruystens:
- groes van het aangelag ╜ l.

 1-2. de kopers
3. Jan Francis Lomans

4. de verkoper
Verkoper aangekomen bij transport - in 1761.

Koopsom: ƒ 50,-.
R 99 fol. 215.1 05-02-1773
Jan Jacobs Verberne, in de Steegen, is schuldig aan de onm. kinderen Willem 
Verhoysen, te Someren -  ƒ 100,- α 3% - ontvangen van Marcelis Verhoysen als 
momboir der onm. kinderen.
Marge: 24-2-1778 gelost.
R 123 fol. 206vo 06-02-1773
Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrien van Oosterhout - weduwe Jan van
de Loverbosch - t.b.v. Helena, Annemie, Johanna, Jenneke en Josyna, haar kin-
deren.
Zij wil hertrouwen met Dirk Joosten van Rest j.m.

Roerende goederen o.a.
- een trog, drie stoelen, een kist, 
- twee bedden en toebehoren,
- vuurgerei,
- enige ketels, potten, pannen,
- een koe, een os,
- een hoge kar, een slagkar,
- op de akkers is gezaaid - 6╜ l.
- aan Mattijs van Bussel is aan huur verschuldigd - ƒ 12,- en 12 vat rogge +
  ╜ vijm stro.
R 99 fol. 220.1vo 09-02-1773
Hendrik Aart Verhees verkoopt aan Francis van de Vorst:
- groes te Ommel 1 roede

1. Joost en Willem Muyen  
 2-4. de koper

3. de straat
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 31-10-1767.

Koopsom: ƒ 15,-. 
R 24 fol. 138 15-02-1773
Den drost, aanlegger - contra - Francis Smits, te Heusden, gedaagde.
Gedaagde heeft nog ƒ 7-17-0 te voldoen van gekocht gras door Antoni Willem 
Coolen en Francis Lambers van de Laar, te Someren.
Gedaagde is daarvoor borg gebleven.
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R 123 fol. 208vo 15-02-1773
"Alsoo van tijt tot tijt klagte zijn voorgekomen dat de gemeentes orologie op
op den toorn, alhier, niet goet kan gaan doordien hier en daar is versleete.
Drost en schepenen hebben opgedragen aan Pieter van Bussel, orologiemaker, al-
hier, om een visitatie te doen en opgave te doen van wat gedaan moet om het 
weer in goede gang en staat te brengen.
Deze verklaarde dat het nodig is om:
 1. Van het onderste rat van het gankwerk de tanden boven af te neemen en die
    dieper in te veylen - alsoo dun en swak of gesleeten is.
 2. Het tweede rat met ronsel te veranderen en de spil langer te maken off een 
    nieuw in de plaats.
 3. Een nieuw schakelrat te maken van kooper met ronsel en spil.
 4. Daar op te maken een anker met staal en eynspil en slinger na den eysch.
 5. Aan de spil van het onderste rat en een [tre]kant kruys daar de ligters aan 
sijn twelk de uur doet slaan daar in een bus met een ster die de wijserspil
    dreyt en de spil in het midde te brengen.
 6. Een nieuw ronsel aan den dreyer om op te winden.
 7. Het slagwerk van het heel uur te vesetten en de gaaten te verbussen. Daar 
    het nodig is nog twee staave eyser van wedersijts te leggen daar de werken 
op staan.
 8. Het slagwerk van het halff uur daarnevens in te setten in het selve vier-
    kant en de ligters van wedersijts daarop te brengen na den eysch.
 9. Den reep te leyen met twee rolle dat de steen evenwel nevens de muur hangt 
en wel gaat. 
10. Alle de ronsels die ingesleete sijn te vernieuwen en de gaaten die uytge-
    loopen zijn te verbussen.
11. Alle de ligters moete ook verhangen worden en de tuymelaars te veranderen 
    en nieuw te maaken van het halff uur die regt boven het werk komt.
12. Een arm te brengen onder de wijserspil en den opdrayer van het slagwerk te
    verleggen. voorts alle hetgeene na den eysch tot een goetgankbaar orologie
    behoort met een goede lange slinger dat accuraat gaat heel en half uur op
    sijn tijt slaat en wijser wel kan wijsen. Soo ook als er niet meer wijsers
    op mogte komen.
Alsnog: Het vertrek waar het "orologie" hangt geheel op te knappen en te wit-
        ten.
Het werk wordt gegund voor - ƒ 100,- incluis het onderhoud tot St. Jan 1776.
R 123 fol. 210vo 23-02-1773
- Hendrik Tiele Slaats, te Nederweert,
- Goort Willem Slaats - g.m. Jenneke Tiele Slaats.
Kinderen en erven van Tiele Slaats - en Maria Peter Lambers, beiden overleden
en gewond hebbende op Heusden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Goort Slaats    
- huis en hof, op Heusden - waar de ouders in gewoond hebben 3 l.

 1-3. de straat
- land het Heytvelt 1 l.

1. Mattijs Slaats
2. de straat

- land de kleyn Ackerkes 2╜ l.
1. Peter Canters
2. Mattijs van den Eynden

- het voorste Weyvelt 6 l.
1. Jan Verreyt
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2. Jan Daniels
- land den Hoydries ╜ l.

1. Peter Boumans
2. Jan Aart Tielen

- de middelste Heycamp 1 l.
1. Peter Boumans
2. Jan Aart Tielen

- de korte Zeylkens 5 cops.
1. Jan Daniels
2. Jan Aart Tielen

- groes den Brant 1 l. 3 cops.
1. de Heren van Asten
2. Peter Boumans

- groes de Weyen 1╜ l.
1. Mattijs van den Eynden
2. Jan Daandel Coolen

- een obligatie van - ƒ 80,- t.l.v. Peter Boumans - d.d. 28-7-1770.
Verponding: ƒ 5-8-10/jr.
Bede - ƒ 1-7-14/jr.
2e lot: Hendrik Tiele Slaats
- ƒ 450,- die hij tot - ƒ 400,- ontvangen heeft van de gewezen voogden Bruys-
  ten van Someren en Hendrik Eysbouts en nog - ƒ 50,- t.l.v. Jan Michiel Coo-
  len volgens een schepenobligatie.
R 99 fol.221.1 09-03-1773
Roedolff Christiaan Frederick Lilly verkoopt aan Adriaan Antoni, zoontje van
Antoni Timmermans:
- land den Pas 1 l. 1 cops.

1. Mattijs van Bussel
2. Gerrit van Riet

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 10-12-1772.
Koopsom: ƒ 29,-.

R 99 fol. 222.1vo 17-03-1773
Jan van de Leensel, aan de voorste Heusden, is schuldig aan Francis Kerkers,
in de Wolfsberg - ƒ 200,- α 3%.
Marge: 17-3-1787 - Gelost door Mattijs en Peter Verrijt aan Jan Frans Kerkers.
R 99 fol. 223.1vo 17-03-1773 1/2
Gerrit van Hugten verkoopt aan Christoffel Milter 3/4e deel onverdeeld in:
- huiske en hof - in het Bergslant geheel ╜ l.

1. de volgende koop
2. Goort Lomans
3. Hendrik Blommers

- land land bij het huiske 4 l.
1. Peter Jelisse
2. Cotshausen

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 20-10-1772.
Koopsom: ƒ 70,-.

R 99 fol. 224.1vo 20-03-1773 2/2
Marten van Hugten, te Weert, vernadert de koop gedaan door Christoffel Milter
t.w. 3/4e deel onverdeeld in:
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- huiske en hof - in het Bergslant geheel ╜ l.     
1. de volgende koop
2. Goort lomans
3. Hendrik Blommers

- alnd land bij het huiske 4 l.
1. Peter Jelisse
2. Cotshausen

Koopsom: ƒ 70,-.
R 147 18-03-1773
Jan Sauve verkoopt namens zijn moeder - weduwe Jan Sauve:
- een partij gekapte jonge denne-, eike- en berkeboomen - evenals een partij 
  schaarhout "goed tot lande, bande, ert en boonstaake"

Opbrengst: ƒ 11-10-0.
R 24 fol. 138vo 22-03-1773
Den drost, aanlegger - contra - Jan Meulendijks en de weduwe Jacob Sauve, ge-
daagden. 
- De eerste is nog schuldig wegens onbetaalde dorpslasten - 1764 en '65

ƒ  7-10-4
- De tweede achterstaande intrest van - ƒ 50,- ƒ 12-00-0   
          
R 99 fol. 225.1.vo 25-03-1773

Gerrit Evers is schuldig aan Hendrik Aart Vlemminx, te Someren - ƒ 400,- α 3%.
Borgen: Lambert Verheyen, Hendrik Timmermans en Antoni Evers.
Marge: 29-6-1786 gelost.
R 153 25-03-1773
P. von Cotshausen, hofraad en secretaris, te Duytsberg, alhier, te Asten zal
verkopen - den inboedel van wijlen Mevr. Cotshausen, gewoond hebbende bij de
Kerk.
o.a.
- klein huishoudgoed,
- 16 stoelen,
- klein keukengerei,
- een bed ƒ 20,-
- een kast ƒ  8,-
- een ledikant ƒ 13,-
enz. enz.

Opbrengst: ƒ 243,-.
R 99 fol. 227 27-03-1773
Arnoldus Aarts. aan Voordeldonk, is schuldig aan Margo Leenen - weduwe Gerrit
Verberne, te Someren - ƒ 125,- α 3,2%.
Marge: 23-3-1787 - gelost aan de erven weduwe Gerrit Verberne.
R 164 fol. 120 01-04-1773
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Goossens - overleden te Val-
kenswaard - 1-3-1773.

Waarde
1/4e van 1/4e deel (1/16e) in een klamptiende - de Witveltsche -
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"rijdende" tegen de Braselse-tiende ƒ 500,-
20e penning is ƒ 25,-.
R 123 fol. 213 05-04-1773
- Martinus Timmermans, te Roermond - en
- Maria Jasper Bouman, te Asten - verklaren te consenteren dat hun zoon, Antoni
  Martinus Timmermans, te Rotterdam zal trouwen met Maria Hendriks, geboren te
  Diedam.    
     
R 123 fol. 213vo 06-04-1773
Pieter Slaats heeft gekocht van:
- Hendrik van Helmond - een os, oud drie jaar, zwart van haar en een witte kop.
- Hendrik van de Goor - een dito - enz.
- Peter Peter Driessen - een dito - enz.
- Jan Adriaans - een koe - enz.
- Jan Aart Zegers - een dito - enz.
- Martinus van Dijk - een dito - enz.
- Peter Janse Vreynse - een vaars - dito.
- Maria Canters - weduwe Jan Slaats - een dito - enz.
- Martyna van Dijk - weduwe Goort Canters - een koe - enz.
Zij verklaren dat deze beesten, alhier, zijn "geworpen en gevoet" en dus in-
landse beesten zijn komende uit een gezonde plaats en stal - alwaar geen be-
smettelijke ziekten onder het rundvee gevonden worden.
Zij bevestigen e.e.a. onder eede.
R 32 fol. 40 10-04-1773
Jan Hendrik Berkers en Cornelis Peters, aan het Laarbroek, worden aangesteld
voor de tijd van drie jaar, als armmeester.
R 99 fol. 228 13-04-1773
Jan Janse van de Leensel is schuldig aan Jan Francis Timmermans, in het Dorp -
ƒ 200,- α 3%.
R 123 fol. 214vo 14-04-1773
Laurens Jelisse heeft gekocht van:
- Gerrit van Loon, te Liessel - een os, oud vijf jaar, grijs van haar.
- Hendrik Canters, te Liessel - een idem - enz.
- Johannes Joseph Aarts, te Liessel - een idem - enz.
- Cornelis Hikspoors, te Liessel - een idem - enz.
- Marten van Bree, te Vlierden - een idem - enz.
- Antoni van Dijk, te Lierop, een idem - enz.
De verkopers verklaren dat de beesten in voorn. plaatsen zijn "geworpen en ge-
voet" en dus inlandse beesten zijn, komende uit een gezonde plaats en stal waar
geen besmettelijke ziekten heersen.
Dirk Jan Claus  zal met deze beesten naar Gorcum of elders drijven.
R 99 fol. 229 20-04-1773 1/2
Pieter van Bussel, aan Voordeldonk, is schuldig aan Jan Francis Timmermans:
- ƒ 400,- α 3%.
Marge: 19-6-1783 gelost.
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R 99 fol. 230 20-04-1773 2/2
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Pieter van Bussel:
- een huis met de kamers, hof en aangelag - in de Moolestraat ╜ l.

 1-3. de Kosterij
2. Willem Verberne     
4. Antoni Lomans

De kamer is verhuurd aan weduwe Zijnen - voor ƒ 11,-/jr.
Koopsom: ƒ 710,-.

R 123 fol. 215vo 20-04-1773
Staat en inventaris - opgemaakt door Jenneke Verbaarschot - weduwe Antoni 
Zeegers - t.b.v. Jennemie, een dochter van Antoni Zeegers - uit zijn eerste 
huwelijk met Anna van de Leensel en van haar dire kinderen m.n. Anna, Antonet-
ta en Jenneke.
Zij wil hertrouwen met Leendert van Gerwen - weduwenaar Magrieta Walraven.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - te Ommel 1 l.

 1-4. Antoni van Bussel
2. Antoni Lomans
3. de straat

- een huiske en aangelag - gelegen aan het vorige.
- groes den Bogt 1╜ l.

1. Jan Canters
2. Jan Maas
3. Tomas Coolen
4. Jan Verreyt

- land den Engelsebeemt 1╜ l.
1. Jan Maas
2. Antoni van Bussel
3. de gemeente
4. Willem Verdeuseldonk

- de Venacker 1 l.
1. Goort Lomans

 2-3. Jan Verreyt
4. Joost van Wetten

Roerende goederen
- een koe, 
- enig klein landbouwgereedschap,
- een bed en toebehoren,
- drie stoelen, een kastje, een kistje,
- enig aardewerk,
- vuurgerei,
- enige ketels en potten.
R 99 fol. 231vo 22-04-1773
Francis van de Vorst verkoopt aan Johannes Slaats:
- huis, stal, hof en aangelag - te Ommel 1 l.

 1-2. Joost en Antoni Willem Muyen
3. kn Jan Verhoysen
4. de straat

- groes te Ommel 1 roede
1. Joost en Willem Muyen
2. de hof van het voors. huis en een einde.
4. de straat
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Verkoper aangekomen resp. 20-1-1773 en 9-2-1773
Koopsom: ƒ 100,- α 3%.

Borgen: voor - ƒ 75,- zijn Johannes Martens, te Ommel - en 
 Anna Maria Slaats, in het Dorp.

R 33 - 52 27-04-1733 1/5
Jan Peter Neyssen heeft in 1771 in compagnie gedreven een "coopmanschap in
runtbeesten" met Jan Verouden.
In 1772 heeft Jan Verouden zich met enige andere kooplieden in runderen "over
de gehaalde certificaten tot vervoering der gemelde runtbeesten sig bij reques-
te hadde geadresseert".
Zijn aandeel bedroeg hierin - ƒ 150,-.
Ondergetekende heeft uit hoofde van het "compagnieschap" voor zijn aandeel be-
taald - ƒ 100,- terwijl hij niet meer dan - ƒ 75,- hoefde te betalen.
Jan Verouden is hem dus nog - ƒ 25,- schuldig.
Reden om hem te "dagen". 
R 16 fol. 158 19-07-1773 2/5
Jan Peter Nijssen, aanlegger - contra - Jan Verouden, gedaagde.
R 33 - 52 17-01-1774 3/5
Jan Peter Neyssen, aanlegger - contra - Jan Verouden, gedaagde.
Betreft: Terugbetaling lening (ƒ 150,- ?).
R 16 fol. 152 05-07-1773 4/5
Den drossard, aanlegger - contra - Jan Verouden, gedaagde.
R 124 fol. 24 16-12-1773 5/5
- Peter van Bussel, 58 jaar,
- Antoni Lintermans, 38 jaar,
- Cornelis Lintermans, 34 jaar - allen ter goeder naam en faam.
Zij getuigen ter instantie en requisitie van Jan Nijssen, te Asten, en verkla-
ren:
Dat zij, op maandag 6 december 1773, voor de middag, zijn geweest ten huize 
van de laatste deponent in deze, alwaar ook aanwezig was Jan Verouden, mede uit
Asten.
Bij welke gelegenheid zij hebben gehoord en verstaan dat Jan Verouden sprak o-
ver zijn proces tegen de requirant, voor schepenen, alhier, aangaande de kosten 
die hij (Verouden) had laten maken door het instellen en presenteren van re-
quest over zijn gehaalde certificatie van rundbeesten in compagnie met de re-
quirant gedreven.
Dat  zij  deponenten  vervolgens  hebben  verstaan  dat  Jan  Verouden,  aan  Jan 
Nijssen, die hij had laten roepen, aanzoek deed om zich van zijn voorn. proces 
af te ma-
ken.
Dat hij, Verouden, daartoe Jan Nijssen alleen op de "camer" heeft geroepen en 
dat zij deponenten toen duidelijk en perfect hebben verstaan uit de mond van 
Jan Verouden, hetgeen hij openlijk bekende, dat Jan Nijssen aan hem had "toege- 
telt" - ƒ 100,- voor zijn aandeel om daarmee te betalen de gereede van het ge-
presenteerde request over de gehaalde certificatie aangaande de negotie in com-
pagnie als voors.. En dat hij, Verouden, in 's Bosch aan den advocaat Losecaat
maar betaalt had 150 gulden en nadat geen verdere aanmaninge van costen deser
meer had gehad, herhalende hij, Verouden, sulx meer dan eens met dese off dier-
gelijke woorden, in substantie, ik sal daarom niet liegen, Jan Nijssen heeft
100 gulden aan mijn gelangt en ik heb in 's Bosch maar betaalt 150 gulden.
De getuigen verklaren allen hetzelfde gezien en gehoord te hebben "alsof het 
heden geschiet waare".
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R 123 fol. 217vo 01-05-1773
Paspoort voor: Martinus Jan Baassen, j.m., geboren en wonende te Asten.

     Hij wil zijn fortuin elders gaan zoeken.
R 123 fol. 218vo 03-05-1773
- Pieter Verhoysen, cappellaan, te Deurne,
- Maria Verhoysen - weduwe Jan Tijssen,
- Hendrik Verhoysen, te Grevevorst - mede namens (zie procuratie R 123 -

fol. 222vo - 22-8-1774)
- Jacobus Verhoysen, te Helmond,
- Heer Henricus Lomans - en
- Johannes Smits - g.m. Anna Maria Lomans, te Vlierden.
De eerste vier, kinderen en de laatste twee kindskinderen van Jan Verhoysen -
en Pieternella van de Cruys, beiden overleden, gewoond hebbende in het Dorp.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Maria Verhoysen - weduwe Jan Tijssen
- het huis en de brouwerij met de hof - in het Dorp - waar de ouders
  gewoond hebben 2 l.

1. weduwe Gerrit van Riet    
2. het volgende huis - ook van deze 
   condivident

- De inboedel met de brouwketels, tonnen, vaten, gereedschappen, beesten, hooi,
  stro en de oogst zoals die in het sterfhuis is bevonden.
- een huis, stal en hof 1 l.

1. het vorige huis
2. weduwe Joost Buckums

- land den Logtenacker 1╜ l.
1. weduwe Francis van den Boomen
2. weduwe Goort Buckums

- land 3 copse.
1. Antoni Fransen
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- groes Slootjesvelt 4 l.
1. Francis Verberne
2. Antoni Lomans

- groes in het Root 1 l.
1. weduwe Gerrit van Riet
2. Mattijs van Bussel

- weiveld de Rootsebeemt 2 l.
1. Francis van de Loverbosch
2. Mattijs Muyen

- land den Berg 3 l.
1. Antoni Timmermans
2. kn Jan Verreyt

- groes den Hoogendries 5 l.
1. Antoni Verreyt
2. Gerrit Verberne c.s.

- land aan Kruyskesweg ╜ l.
1. het volgende perceel

- groes het voorste Veltje 3 l.
1. het vorig perceel
2. Willem Verberne

Belast met: ƒ  2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ  2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
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Verponding: ƒ 10-04-06/jr.
Bede - ƒ  1-08-08/jr.
2e lot: Heer Pieter Verhoysen, te Deurne - en
      - Jacobus Verhoysen, te Helmond.
- samen ╝e deel in de Laarbroekse-tiende.
Verponding: ƒ 9-11-4/jr.
3e lot: Hendrik Verhoysen - de ene helft - en
      - Heer Henricus Lomans - alsmede
      - Johannes Smits - de andere helft.
- huis, hof en aangelag - te Ommel 1╜ l.
  in bewoning bij Huybert Bijers.
  Met een klein huiske daaraan gelegen - tegenover de Capel

 1-2. de straat
- den Stokacker 4 l.

1. de verkrijgers
- den Haakacker 5 l.

 1-2. Wilhelmus Bruynen
- de Looacker
- den Rietacker

1. Gerrit Peters
- den Huls- off Halsacker ╜ l.

1. Jan Canters
- den Dorperacker 1 l.

1. Jan Antonis Jelis     
- den Bergacker 3 l.
- land den Oudenhoff 2 cops.
- den Eysboutsacker 2 cops.

1. Mattijs Muyen e.a. 
- het drieske bij Jan Geven 1 l.

1. Willem Roefs
- groes bij Steven Driessen 4 l.

1. Mattijs Muyen
- groes het Veltje 3 l.

1. de gemeente
2. Joost en Antoni Muyen

- groes de Colk 2╜ l.
- groes de Mortel 2╜ l.

1. Nol Zeegers
2. weduwe Marcelis Neerven

- weiveld de Engelsebeemden 11 l.
1. Martinus Peter Martens

- het Swartbroek 3 l.
1. Antoni Lomans

- groes het Heytvelt - nu Nieuwe Erve
1. de gemeente

 2-4. de straten
- een huisplaats - te Ommel 5 cops.

 1-3. de straat
4. Joost en Antoni Muyen

- het Groesven 2 l.
- de Venacker 1╜ l.
- de Stokacker 1╜ l.
- land de Looacker 1╜ l.
Belast met: ƒ  2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Verponding: ƒ 26-00-8/jr. Bede - ƒ  6-03-8/jr.
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R 24 fol. 139 17-05-1773
Den drost, aanlegger - contra - 1. Andries Walraven,

      2. Marcelis Donkers,
         3. Hendrik Verreyt,

      4. Dirk Verdonschot, gedaagden.
Volgens bijlage:
1. wegens gekocht gras - d.d. 15-7-1772 ƒ  9-19-8
   heeft deels betaald - rest ƒ 6-9-12.
2. idem ƒ  9-19-8
3. wegens gekochte rogge - d.d. 21-7-1772 ƒ 12-00-0  
4. idem ƒ 11-07-8

4. Moet alsnog binnen twee dagen zijn ontlastbrief tonen.
R 124 fol. 1 02-06-1773 Ook: R 145 - 02-06-1773.
Staat en inventaris - opgemaakt door Antoni Fransen, schepen, alhier en Johan-
nes van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en 
Jenneke, onm. kinderen van wijlen Joost Voermans - g.g.m. Johanna van Brussel.

Onroerende goederen
- huis, stal, smits, hof en aangelag - in het Dorp 9  l.
- het voorste veltje int Lindert 3  l.
  gekomen van Evert van Geffen.
- nog int Lindert 2  l.
  gekomen van Antoni Kuypers
- den dries gelegen aan de pat van den Agterbosch 2  l.
- een akker in de Loverbosch 2╜ l.
- een akker in de Loverbosch 1  l.    
       ca.  19  l.
Deze goederen, m.u.v. de camer, de smidse en een gedeelte 
van den hof, zijn door de voogden, op 4-3-1772, verhuurd 
aan Pieter Hendrik Verberne - voor ƒ 36,-/jr. en 4 slagen/jr. 
(1 slag - ƒ 0,50).
Huurtermijn: 8 jaar.
Boven de huur te leveren: 2 vijmen/jr. dakstro.
En de lasten: Verponding: ƒ 6-12-14/jr.
              Bede      - ƒ 1-17-04/jr.
Huurprijs is dus aan vrij geld ƒ  38-00-00/jr.
Op 4-3-1772 is de camer van het huis met de hof en smidse, 
stal en gereedschap, zoals blaasbalk, aambeeld, schroef,
spilhaak voor 8 jaar verhuurd aan Adriaan van Duuren  ƒ  30-00-00/jr.
Nog zijn verhuurd:
- het aangelag van de schop, zijnde nu een drieske en klaver-
  veld van een akker - inclusief: de Langenacker
  Huurder: weduwe Daandel Coolen - 6 vat rogge/jr. en ƒ   4-00-00/jr.
- den akker - huurder Peter van Bussel
  Huurprijs: 7╜ vat rogge/jr. α ƒ 1-0-0 - doch te betalen ƒ   7-05-00/jr.
- een aardappelveld - huurder: Francis Meulendijk ƒ   0-17-00/jr.
- een akker in de Loverbosch 
  Huurder: weduwe Paulus Verkuylen - 4╜ vat rogge/jr.
- groes - de helft van de Haseldonk
  Huurder: weduwe Paulus Verkuylen ƒ   6-00-00/jr.
- een akker in de Loverbosch
  Huurder: weduwe Willem van den Eerenbeemt - 3 vat en 3 cop
                                              rogge/jr.
- De voogden hebben na het overlijden van de weduwe Joost
  Voermans in het sterfhuis alles op laten nemen en de 
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  knecht, Adriaan van Duuren veel ijzer tot schpooen en spa-
  den laten maken.
  Met alle verdere roerende goederen is dit op 4-3-1772 pu-
  bliek verkocht ƒ 586-09-06       
- Aan "gereed" geld is in de boedel bevonden ƒ  11-11-00
- Voor de onmondigen is nog gebleven:
  - tien tinnen schotels,
  - vier tinnen borden,     
  - 31 tinnen schotels,
  - een zoutvat,
  - een peperbus,
  - een mosterdpot,
  - tien tinnen kommetjes,
  - twee kisten.
- Smidskolen - verkocht aan Adriaan van Duuren ƒ   2-08-00
  idem                      Jan van Brussel ƒ   7-00-00
  idem      Hendrik Blommers ƒ   2-02-08
  idem   Sanders, smid, te Helmond ƒ   7-00-00
- Nog ontvangen van de Jan Vlemminx, oom van de onm. ge-
  weest - nu overleden ƒ  10-14-08
- De weduwe Jan Verrijt was bij afrekening van de boedel
  nog schuldig - ƒ 40,-.
  Er is overeengekomen, mits haar onvermogen dat zij jaar-
  lijks zal betalen - zes vat rogge α ƒ 1-1-0/vat.
  Ontvangen, 1772 ƒ   6-06-00
- De oogst te velde heeft opgebracht ƒ 124-03-00
- Enig stro en het gebruik van het aangelag door Pieter
  Verberne - heeft opgebracht ƒ   5-06-00    
- In het schuldboek bleef na verrekening - nog te ontvangen 
  over van:
  - Jan van Asten ƒ   6-19-00
  - Ambrosius Bakens ƒ   1-07-00
  - Andries Bertens ƒ   4-13-12
  - Wilbert Aarts ƒ   0-12-00
  - Antoni Lintermans ƒ   2-00-08
  - Jan Meulendijks ƒ   0-19-08
  - Hendrik Marten Gielens ƒ   5-05-00
  - Pero van de Laak ƒ   2-07-00
  - Huybert van der Laak ƒ   5-05-00
  - Jan Jacobs Verberne  ƒ   3-10-08
  - Aart Driessen ƒ   1-05-00
  - Antoni Leenen ƒ   2-14-08
  - Martinus Slaats ƒ   0-14-08
  - Goort Lomans, mulder ƒ  66-00-00
  - Francis Distelblom ƒ   0-05-00
  - Peter Berkers ƒ  17-09-00
  - Joost Buckums ƒ  17-16-08
  - Peter Verreyt ƒ   3-02-00
  - Andries Walraven ƒ   2-16-00
  - Antoni Lomans ƒ   5-06-00
  - Paulus van Bussel ƒ   7-10-00
  - Peter van Loon ƒ   3-10-08
  - Wilbert Meulendijks, te Vlierden ƒ  26-17-00
  - Joseph van der Weerden en Pieter Slaats, als borge-
    meesters - wegens verdienste van de gemeente ƒ  94-00-00 
  - Wilhelmus Bruynen ƒ  13-03-12
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  - Hendrik Verreyt ƒ   5-00-00
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  - Gerrit Brunas ƒ   0-17-00
  - Marten Eysbouts ƒ   5-00-00
  - Francis van Hout ƒ   2-04-00
  - Reynier Hendrik Aarts ƒ   2-15-00
  - weduwe Francis van den Boomen, te Lierop ƒ  17-00-00
  - Jan Boore ƒ   1-11-00
  - Francis Smits ƒ   3-02-00
  - Jan Dirks van Hugten ƒ   5-08-00
  - Jan van Hout ƒ   6-02-00
  - Goort Jan Lomans ƒ   3-01-00
  - Jan Aart Driessen ƒ   1-04-04
  - Mattijs Herings ƒ   0-03-12
  - Aart Driessen ƒ   1-13-00
  - Jan Sauve ƒ   1-17-08
  - Dirk Zeegers ƒ   7-03-00
- Uitgezette gelden:
  - ƒ  50,- α 3% aan Willem van Dijk,
  - ƒ 100,- α 3,2% aan Jan Aart Driessen - rente wordt nu 3%. 
  - ƒ 250,- α 3% aan weduwe Willem van den Eerenbeemt.
                 obligatie schepenen - d.d. 16-5-1772.
  - ƒ  26,-      aan Mattijs Slaats, te Heusden.
  - ƒ 600,- α 3% aan Tielemans, te Gemert - obligatie
                 d.d. 3-2-1773 - Gemert.
- Nog ontvangen van een stoof geleverd aan Gerrit Zeegers ƒ   6-14-00  
- Van Hendrik Haasen, als borgemeester, ontvangen wegens 
  werkzaamheden als smid t.b.v. de gemeente ƒ  14-18-00
- Van Antoni Fransen ƒ  41-00-00
- Schulden t.l.v. de boedel o.a.:
  - Dr. Daals - geneeskundige hulp ƒ  47-00-00
  - Dr. Beels, te Helmond, idem ƒ  71-04-00
  - de mulder, te Vlierden ƒ   2-16-00
  - Francis Nol Tielen ƒ   2-09-08
  - Reynder Cornelisse ƒ   0-04-08
  - Joseph Sauve ƒ   2-03-00
  - Jan Verberne ƒ   3-12-00
  - Evert van Geffen ƒ   3-06-08
  - Jan Polle ƒ   3-19-08
  - Antoni Lomans ƒ   1-14-00
  - Pieter Klomp     ƒ   3-05-02
  - Jan van den Boomen, mulder, op de Stipdonk ƒ   8-07-00
  - Jan Dirks ƒ   2-10-00
  - Caat Doense ƒ   0-04-08
  - Philips de Roy, collecteur landslasten 1770 - '71 ƒ  15-11-04
  - Hendrik Knapen, glazenmaker ƒ   0-18-00
  - Johannes van Brussel - voor ΘΘn jaar kostgeld van 
    Jenneke Voermans ƒ  24-00-00
    en kleren voor haar ƒ   5-05-00
  - Paulus van Brussel voor kleren aan de onmondigen ƒ   2-17-08
  - Francis Nol Tielen voor ΘΘn jaar kostgeld van Johannes
    ΘΘn der onmondigen ƒ  23-00-00
  - Adriaan van der Weerden, borgemeester, 1770 ƒ   2-10-00
Volgen nog diverse posten van beschrijvings- en liquidatie-
kosten.  
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R 99 fol. 234 05-06-1773
Gerrit Antoni Evers, te Ommel, is schuldig aan Anthony Ramaar, sub. secretaris
en schoolmeester, te Vlierden - ƒ 200,- α 3╜%.
Marge: 5-9-1784 gelost.
R 124 fol. 12 07-06-1773
De gemeente van Asten verkoopt aan Arnoldus van Gemert:
- De een zijde of helft van het bos- en heiveld, gelegen aan de Leensel en 
  zulks naast de zijde dat van de gemeente en hei strekt en vandaar tot de 
  sloot van de laan. Welke sloot met de hele laan blijft aan de andere helft
  voor de Heren van Asten - die deze naar eigen welgevallen kunnen afgravn en
  opmaken enz. enz.
  Koopsom: ƒ 200,- α 4% - met de eerste zes jaar vrijstelling van rentebetaling 
                          en de eerste tien jaar vrijdom van de tienden van al-

   le vruchten op de verkochte grond geoogst.
- De gronden zijn verkocht als een achterleen van deze Heerlijkheid.
- Volgt nog de procuratie t.b.v. voormelde verkoop en gegeven door Cornelis
  van Hombroek en Cornelis Melchior van Nievervaart, Heren van Asten - d.d. 
  15-5-1773.
R 32 fol. 40vo 19-06-1773
Peter Berkers en Francis van Hout worden aangesteld tot borgemeesters van 
St. Jan 1773 - '74.
Tot setters worden benoemd: Hendrik van Helmond en Antonis Lomans.
R 99 fol. 235 22-06-1773
Pieter Willem Lomans is schuldig aan Johannes Goort Lomans, molenaar, te West-
wesel - ƒ 300,- α 3%.
Marge: 22-7-1796 gelost.
R 99 fol. 236 05-07-1773 Ook: R 33 - 52 5-7-1773.
Lucia van Bussel - weduwe Jan Sauve - geass. met Jan en Godefridus Sauve, haar
twee zoons, mede voor de verdere kinderen - verkoopt aan Francis van de Lover-
bosch:
- heiveld of bos - aan Voordeldonk 20 l.

1. de gemeente
2. Jan Welten
3. Francis van Bussel
4. een veld van hoeve de Vorst

Koopsom: ƒ 160,-.
Geordonneerd is: Voor deze - ƒ 160,- kan de weduwe Sauve c.s. de tiende aan 

       het Laarbroek, voor zover deze behoord aan Francis van de Lo-
       verbosch opvaren voor kaf en stro - deze en volgende oogst en 
       voor de rogge moeten betalen volgens de pegge van dinsdag na 
       St. Andries en Lichtmis van ieder volgend jaar, zoals die te 
       Eindhoven zal "steeke" en op die wijze sal door de pachters 

                 van de tienden van de Heer van Asten worden betaald. En de 
                 boekweit gedorst te ontvangen en te rekenen ΘΘn stuiver minder 

       als op de molen zal gelden.
       De gerst en haver α elf stuiver/vat.
       Tesamen zijn die granen, van deze twee oogsten, waard - 
       ƒ 160,-. Met eventuele terug- of bijbetaling.
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R 147 17-07-1773
Peter Canters en Christiaan van der Weerden als voogden van de drie onmondige
kinderen van Jan Coolen - en Jenneke Canters verkopen de oogst te velde, staan-
de te Vosselen, waar Jan Coolen gewoond heeft.
o.a. op:
- het voorste zijle van den Stootboomacker - rogge ƒ 12-05-0
- het eerste zijle van de Bagijneacker - boekweit ƒ 20-00-0
- het Heyackerke - rogge ƒ 16-17-0
- den agterste Magere - rogge ƒ 21-15-0

Bruto opbrengst: ƒ 260,-.
Netto          - ƒ 250,-.   

     
R 24 fol. 139vo 19-07-1773  
Den drost, aanlegger - contra - weduwe Paulus van Gerwen, gedaagde.
- Gedaagde heeft te betalen - ƒ 1-5-0 omdat zij, op 18-5-1773, door de schutter 
  is bevonden "des avons met een brandede lamp bij het stroy in de stal te 
  gaan".

- Idem - Hendrik Coolen - beboet met - ƒ 4-10-0 omdat hij, op 2-7-l.l., "is be-
         vonden hey te mayen binnen de teeckens".

- Idem - Martinus van Hooff - ƒ 12,- te betalen - intrest van - ƒ 75,-.
         Schepenbrief - d.d. 10-2-1766.

- Idem - weduwe Francis Slaats - betaling van - ƒ 10-3-12.
         Zal binnen 14 dagen betalen.

- Idem - Nicolaas Voermans - restant verponding, 1769 - ƒ 8-0-8.
- Idem - Jan Maas - als borg voor Goort Schampers - op de koopdag van de mom-
                    boiren van de zoon van Wouter Lomans - d.d. 21-7-1772.

          Dit wegens gekochte rogge - ƒ 4-7-0.
R 24 fol. 140vo 19-07-1773
Andries Bertens, aanlegger - contra - Pieter Lomans, gedaagde.
Aanlegger vraagt betaling van - ƒ 4-16-8, als kleermaker - e.e.a. na aftrek 
van wat gedaagde voor hem heeft gedaan.
Wil e.e.a. onder eede bevestigen.
R 32 fol. 41vo 21-07-1773
Pieter Hendrik Verberne en Antoni Verreyt worden aangesteld als voogden over
Helena en Jan, onm. kinderen van Jan Verreyt - en Annemie Paulusse.
R 146 22-07-1773
Josyna Verhindert - weduwe Paulus van Gerwen - geass. met haar zwager, Peter
Hoeben - zal "voor alle man" verkopen den oogst te velde - in het Dorp.

Bruto opbrengst: ƒ 144-13-0.
                       Op 29-9-1773 is netto uitgekeerd: ƒ 135-15-0. 
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R 99 fol. 237vo 24-08-1773 1/4
Jan van den Boomen, te Vlierden, verkoopt aan Jennemie Deckers - weduwe
Francis Slaats:
- groes 1╜ l.

1. de gemeente
2. de Aa

"Rijdende" met de beemden - gekomen van Caat Doense e.a. 
Koopsom: de lasten.

R 25 fol. 3 25-10-1773 2/4
Pieter Slaats en Corstiaan van der Weerden, borgemeesters, aanleggers.
- contra
weduwe Francis Slaats, gedaagde.
Gedaagde heeft nog - ƒ 2-8-0 te voldoen - wegens gekocht gras.
R 124 fol. 22 06-11-1773 3/4
Staat en inventaris - opgemaakt door Jennemie Deckers - weduwe Francis Slaats -
t.b.v. haar onm. kinderen, Johannes, Peternel en Margo.
Zij wil hertrouwen met Willem van den Eventuyn.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag en een akkerke daaraan 44 roeden

1. Huybert van der Laak
2. het volgende perceel
3. de weg

- den Conijnsacker  2 l.
1. het vorig perceel
2. Jan van Kessel
3. de weg

- Nieuwe Erve 4 l.
Roerende goederen o.a.:

- een melkkoe, vier jaar,
- een maal, drie jaar,
- een bedstee of koets,
- een kast, een kist, vier stoelen,
- vijf tinnen schotels,
- landbouwgereedschap - enz. enz.
R 124 fol. 23vo 06-11-1773 4/4
- Willem van den Eventuyn - g.g.m. Barbara Vogels wil hertrouwen met  
- Jennemie Deckers - g.g.m. Francis Slaats - geass. met Johannes Slaats, haar
  zoon.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Beiden brengen zij in hetgeen zij hebben bezeten (zie zijn inventaris -
  Helmond - d.d. 18-9-1756)
  In zijn weduwnaarstaat is hem aangekomen:
  - een gedeelte in een huiske, hof en land, gelegen te Asten.
- Zie haar inventaris: R 124 - fol. 22 - d.d. 6-11-1773.
- Alles blijft aan de langstlevende gedurende zijn of haar leven en dan komen
  de goederen van de bruidegom aan zijn kinderen en de goederen van de bruid 
  aan haar kinderen.
  Doch als de bruidegom de langstlevende mocht wezen en de kinderen van de 
  bruid aan hem, gedurende zijn leven, de goederen niet willen laten bezitten   
  zal alsdan en anders niet, zijn deel naar rechten competeren of delen.
- En al hetgene, zij comparanten, ontvangen, zal na de dood van de langstleven-
  de komen aan de kinderen, ieder voor de helft.      
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R 158 24-08-1773
Peter Jooste van Hugten, op de Leensel, verkoopt publiek "enige meubilen,
kar, ploeg en andere bouwgereetschappen met koeyen, hoy en stro".

Opbrengst: ƒ 167-3-4 
Enige kopers:
- Hendrik Dielissen, op de Leensel,
- Mattijs Verduyseldonk, te Vlierden,
- Antoni Schepers, te Ommel,
- Jan van de Reyt, op Voordeldonk,
- Johannes Dirks, hoevenaar op Haseldonk,
- Alsmede enige inwoners uit Liessel.
      
R 99 fol. 238 06-09-1773
Dirk Leenders verkoopt aan Cornelis Peters:
- huis en hof - te Ommel - bij de Capel ╜ l.

1. de straat
2. Wilbert Jan Wilbers

3. Jan Coolen
4. Gerrit Evers

- land den Berg ╜ l.
1. Wilbert Jan Wilbers
2. Mattijs Muyen
3. de straat
4. Tomas Coolen

Belast met: ƒ 200,- aan Wilhelmus Bruynen - d.d. 26-3-1772.
Koopsom: ƒ 100,-. 

R 124 fol. 15vo 08-09-1773 1/4
Reynier van der Linden ziet t.b.v. Antoni Verleysdonk af van zijn deel in de
goederen het aangekomen met het overlijden van Jan Janse de Laaser - g.g.m. 
Elisabet van der Linden, zijn moeder t.w.:
- huiske, land en groes - aan het Laarbroek 12 l.
Antoni Verleysdonk neemt alle schulden rustende op de goederen over.
  
R 99 fol. 239 02-10-1773 2/4
Willemyn, dr. Jan Janse de Laaser - weduwe Jan Sanders, te Mierlo, verkoopt 
aan Antoni Verleysdonk 1/8e deel onverdeeld in:
- huiske, hof en aangelag 7 l.
- den Bremacker 3 l.
- den Meulenacker 1 l.
- de Stootboom 1 l.
Gelegen aan het Laarbroek, bewoond door de koper en nagelaten door Jan Janse de
Laaser.

Koopsom: ƒ 25,-.
R 99 fol. 240 02-10-1773 3/4
Geertruy Nouwen - weduwe Antoni Janse de Laser, te Deurne, mede namens haar 
vijf onm. kinderen, verkoopt aan Antoni Verleysdonk  haar deel in de goederen 
nagelaten door Jan Janse de Laaser:
- huiske, hof en aangelag 7 l.
- den Bremacker 3 l.
- de Meulenacker 1 l.
- de Stootboom 1 l.

Koopsom: ƒ 34,-.
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R 99 fol. 241 18-10-1773 4/4
- Symon Peter Verberne, te Sterksel,
- Willem Peter Verberne, te Buul,
- Jan Peters Verberne, te Sterksel,
- Maria Peter Verberne, te Gastel,
- Godefridus Peter Verberne, te Schiedam,
- Hendricus Peter Verberne, te Sterksel,
- Arnoldus Peter Verberne, te Hees,
- Antoni Peter Verberne, te Asten.
Zij verkopen aan Antoni Verleysdonk 1/8e deel onverdeeld in:
- huiske, hof en aangelag 7 l.
- den Bremacker 3 l.
- de Meulenacker 1 l.
- de Stootboom 1 l.

Koopsom: ƒ 34,-.
R 25 fol. 2 11-10-1773 
 
Den drost, aanlegger - contra - Tomas Coolen, te Ommel, gedaagde.
Gedaagde is, op 17-9-l.l., met een brandende lamp bevonden op zijn "neere off
stallinge". 
Beboet met - ƒ 1-5-0.
R 124 fol. 16 23-10-1773 1/5
- Arnoldus Slaats, op de Heydrik, te Deurne,
- Pieter Slaats, te Heusden,
- Willem Slaats, te Heusden.
Zij bezitten:
- huis, land en groes, te Heusden.
Zijnde Arnoldus aangekomen voor de helft bij deling - d.d. 13-3-1756.
En Pieter en Willem aangekomen voor de helft bij transport - d.d. 11-12-1767.
Zij verdelen deze goederen.
1e lot: Arnoldus
- huis, hof en aangelag 2╜ l.

1. Mattijs Slaats 
2. Martinus Slaats
3. de straat

- de helft van den Busacker de helft is 3╜ l.
1. Martinus Slaats
2. Willem Slaats
3. de straat
4. weduwe Andries Tielen

- de helft van een akker - den Hoek de helft is 2 l.
1. Pieter Slaats

 2-3. de straat
4. Willem Slaats

- de heTft van de Groenacker de helft is 2 l.
1. Dirk Claus
 2-3. Pieter Slaats

4. den Del - van de condivident
- de helft van den Heycamp de helft is 2╜ l.

1. Willem Slaats
2. Willem van Hugten 

3. de straat
4. Andries van Hugten
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- de helft van een Hoyveld de helft is 4 l.
1. Pieter Slaats
2. Jan Coolen
3. de Aa
4. het Weyvelt - van de condivident

- de helft van een Busveltje de helft is 1 l. 3 cops.
 1-3. Willem Slaats 

2. Mattijs Slaats
4. Jan Stevens

- de helft van een Heyhorsje deze helft is 3 cops.
1. Willem Slaats
2. de Heren van Asten
3. Bruysten van Someren
4. Martinus Slaats

- de helft van een Weyvelt de helft is 8 l.
1. Willem Slaats
2. Jan Coolen c.s. 
3. Mattijs Slaats
4. het Hoyvelt - van de condivident

Belast met: 3/4e deel van een cijns van ƒ 3-14-8/jr. aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 9-11-2/jr.
Bede - ƒ 2-09-2/jr.
2e lot: Peter en Willem
- de helft van den Busacker de helft is 3╜ l.

1. Martinus Slaats
2. de condividenten

- de helft van den Hoekacker de helft is 2 l.
1. Nol Slaats
2. Dirk Claus

- de helft van de Groenacker de helft is 2 l.
1. Arnoldus Slaats
2. de straat

- de helft van den Heycamp de helft is 2╜ l.
1. Nol Slaats
2. Hendrik van Bussel

- de helft van een Hoyvelt de helft is 4 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Jan Stevens

- de helft van een Busveltje de helft is 1 l. 3 cops.
1. Arnoldus Slaats
2. weduwe Andries Tielen

- de helft in een Heyhorsje de helft is 3 cops.
1. Nol Slaats
2. Jan Stevens

- de helft van een Weyvelt de helft is 8 l.
1. Arnoldus Slaats

2. Martinus Slaats
Belast met: ╝e deel van een cijns van ƒ 3-14-8/jr. aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 8-1-2/jr.
Bede - ƒ 2-9-2/jr.
R 124 fol. 19 23-10-1773 2/5
Pieter en Willem Slaats, gebroeders, te Heusden, verdelen de goederen hen 
aangekomen bij transport - d.d. 11-12-1767.
1e lot: Pieter Willem (sic.) Slaats
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- land de Braak 3 l.
1. Dirk Claus
2. Jan Stevens

- land den Heycamp 2╜ l.
1. Francis Smits
2. Dirk van Helmond

- de helft van een akker de helft is 2 l.
1. Dirk Claus
2. Willem Slaats

- land den Hoekacker 2 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Dirk Claus

- land den Groenacker 1 l.
1. Arnoldus Slaats     

2. Willem Slaats
- groes de Bus 1 l.

1. Jan Stevens
2. Dirk Claus

- een Busveltje 1 l.
1. Willem Slaats
2. Dirk Claus

- groes den Brant 2 l.
 1-2. Peter Canters

- groes den Brand 1 l.
 1-2. Mattijs van den Eynden

- een Hoyvelt 4 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Jan Stevens

- de helft van een Weyvelt groot 4 l.
1. Willem Slaats  

2. Martinus Slaats
Belast met: ƒ 6-05-00/jr., in een meerdere rente, aan het Huis van Asten.

- ƒ 0-11-10/jr., grondcijns aan het Huis van Asten - in twee posten
    met meer andere.

          - de helft van - ƒ 100,- α 3╜% aan den Armen van Asten.
- de helft van - ƒ  50,- α 3╜% aan den Drossard, alhier.

Verponding: ƒ 8-12-10/jr.
Bede - ƒ 2-10-08/jr.
2e lot: Willem Slaats
- huis, hof en aangelag 1╜ l.

1. Dirk Claus
2. Mattijs van Bussel

- land den Heycamp 2╜ l.
1. Arnoldus Slaats
2. Hendrik van Bussel

- de Vaarseacker 1 l.
1. Dirk Claus
2. de condivident

- land de Middelweg 2 l.
1. Dirk van Someren
2. Pieter Slaats

- groes den Brant 6 l.
1. Goort Slaats
2. Dirk Claus     

- de Bus 1╜ l.
1. Arnoldus Slaats
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2. weduwe Andries Tielen
- groes de Bus 3 copse.

1. Pieter Slaats
2. de Heren van Asten

- groes den Busacker 3╜ l.
1. Arnoldus Slaats
2. de verkrijger

- land de Groenacker 1 l.
1. Pieter Slaats
2. de straat

- een Heyhorsje 3 cops.
1. Jan Stevens
2. Nol Slaats

- een Weyvelt 4 l.
1. Arnoldus en Pieter Slaats

Belast met: ƒ 6-05-00/jr. in een meerdere rente aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-11-10/jr. grondcijns, met meer andere, aan het Huis van Asten. 

          - de helft van - ƒ 100,- α 3╜% aan den Armen van Asten.
- de helft van - ƒ  50,- α 3╜% aan den Drossard, alhier.

Verponding: ƒ 8-12-08/jr.
Bede - ƒ 2-10-10/jr.
R 99 fol. 245 02-12-1773 3/5 Ook: R 153 - 10-11-1773.
Arnoldus Slaats, op den Heydrik, te Deurne, verkoopt de goederen, hem aangeko-
men bij versterf van zijn vrouw-ouders:
Hij verkoopt aan Jan van den Eynden:
- huis, stal, schop, hof en aangelag - te Heusden 2╜ l.

1. Mattijs Slaats
2. Martinus Slaats   
3. de straat

Belast met: de helft van ƒ 3-14-8/jr. aan het Huis van Asten
- het andere ╝e deel te betalen door Pieter en Willem Slaats -

          - nog ╝e deel te betalen door Jan Daandel Coolen
Verponding: ƒ 1-0-4/jr.

Koopsom: ƒ 155,-. 
Hij verkoopt aan Jan Jansen van den Eynden:
- land het Heytvelt 2╜ l.

1. Martinus Slaats
2. Jan Stevens

Verponding: ƒ 0-17-0/jr.
Bede - ƒ 0-12-0/jr. Koopsom: ƒ 130,-.
Hij verkoopt aan Jan Daandel Coolen:
- land den Busacker 4 l.

1. Martinus Slaats
2. Willem Slaats
3. de straat
4. weduwe Andries Tielen

Belast met: ╝e deel van 3-14--8/jr. aan het Huis van Asten.
Verponding: ƒ 1-08-0/jr.
Bede - ƒ 0-18-0/jr. Koopsom: ƒ 158,-.
Hij verkoopt aan Marcelis Peter Koppens, te Mierlo:
- den Hoekacker 2 l.

1. Pieter Slaats
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 2-3. de straat
4. Willem Slaats

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr. Koopsom: ƒ 98,-.
- groes het Lankvelt 7 l.

1. Andries van Hugten
2. Dirk Claus
3. de Aa

4. de Varrehoff
Verponding: ƒ 2-9-0/jr.

Koopsom: ƒ 358,-.
- land/groes het Heytvelt 1╜ l.

1. Jan van Gog    
2. Goort Willem Slaats

Verponding: ƒ 0-7-0/jr.
Koopsom: ƒ 104,-.

Hij verkoopt aan Hendrik van den Eynden:
- de Groenacker 2 l.

1. Dirk Claus 
 2-3. Pieter Slaats 

4. den Del
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr. Koopsom: ƒ 112,-.
- een Weyvelt 8 l.

1. Willem Slaats
2. Jan Coolen
3. Mattijs Slaats
4. de verkoper

Verponding: ƒ 1-11-0/jr.
Koopsom: ƒ 84,-.

- een Heyhorsje 3 cops.
1. Willem Slaats
2. het Huis van Asten
3. Bruysten van Someren
4. Martinus Slaats

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Koopsom: ƒ 4-10-0.

Hij verkoopt aan Hendrik Eysbouts:
- land den Heycamp 2╜ l.

1. Willem Slaats
2. Willem van Hugten
3. de straat
4. Andries van Hugten

Verponding: ƒ 1-00-0/jr.
Bede - ƒ 0-11-2/jr. Koopsom: ƒ 160,-.
- land in de acker 1╜ l.

1. Dirk Peter Martens
2. Willem Coolen
3. Jan Willem Lomans
4. Antoni van Bussel

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede - ƒ 0-07-8/jr. Koopsom: ƒ 114,-.
Hij verkoopt aan Pieter Willem Slaats:
- een hooiveld 4 l.
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1. Pieter Willem Slaats
2. Jan Coolen
3. de Aa
4. een weiveld van de verkoper

Verponding: ƒ 1-12-0/jr.
Koopsom: ƒ 121,-.

Hij verkoopt aan Willem Slaats:
- groes het Busveltje 1 l. 3 cops.

 1-2. Willem Slaats
2. Mattijs Slaats 
3. Jan Stevens

Verponding: ƒ 0-17-0/jr.
Koopsom: ƒ 40,-.

Hij verkoopt aan Dirk Claus:
- land in den Del 1 l. 3 cops.

1. Jan Stevens
2. de koper

Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede - ƒ 0-08-8/jr. Koopsom: ƒ 145,-.
- den Busacker 2 l.

1. Martinus Slaats
2. Jan Stevens
3. de straat
4. Marten Berkers

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr. Koopsom: ƒ 130,-.
Hij verkoopt aan weduwe Leendert van Hugten:
- land de Varrenhoffacker 2╜ l.

 1-2. Martinus Slaats
3. Dirk Claus
4. Mattijs van Bussel

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Bede - ƒ 0-12-0/jr. Koopsom: ƒ 146,-.
- groes het Broekveltje 2 l.

1. weduwe Leendert van Hugten
2. Antoni van Bussel

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Koopsom: ƒ 26,-.

Hij verkoopt aan Andries van Hugten:
- een hei-weiveld 6 l.

 1-2. Andries van Hugten
3. weduwe Leendert van Hugten
4. Andries van Hugten

Belast met: 2 vat rogge/jr. aan den Armen van Helmond - in een meerdere rente
     met meer andere.

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 90,-.

Hij verkoopt aan Joost Peter Koppens:
- het A-veltje 2 l.

1. Mattijs Slaats
2. Jan Daandel Coolen
3. Antoni van Bussel
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4. de Aa
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.

Koopsom: ƒ 72,-.
- groes de Schilmeer 1╜ l.

 1-2. Francis Lomans
3. het Huis van Asten

Verponding: ƒ 0-13-0/jr.
Koopsom: ƒ 104,-.

Hij verkoopt aan Jan van de Leensel:
- land den Huslacker van Antoni Mennen 1 l. 1 copse.

1. Francis Berkers
2. de koper
3. de pad
4. Jan Willem Lomans

Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede - ƒ 0-6-4/jr. Koopsom: ƒ 88,-.  
R 99 fol. 259 02-12-1773 4/5
Marcelis Peter Koppens, te Mierlo, verkoopt aan Jan Daandel Coolen:
- land den Hoekacker 2 l.

1. Pieter Slaats
 2-3. de straat
4. Willem Slaats  

Koopsom: ƒ 120,-.
R 99 fol. 259vo 03-12-1773 5/5
Jan Daandel Coolen verkoopt aan Pieter Willem Slaats:
land den Heycamp 2 l.

1. Jan Aart Tielen
2. Willem Coolen
3. weduwe Leendert van Hugten
4. de gemeente

Koopsom: ƒ 100,-.
 
R 25 fol. 2vo 25-10-1773
Den drost, aanlegger - contra - Hendrik Aart Verhees, gedaagde.
- Gedaagde moet - ƒ 5,- betalen wegens gekochte Nieuwe Erve.
Idem, aanlegger - contra - Joost van Wetten, gedaagde.
- Gedaagde is nog schuldig - ƒ 5-16-4 wegens restant "lasten" 1766 en 1769.
R 147 03-11-1773
Wilhelmus Bruynen verkoopt een partij opgaande bomen, eiken en andere.
8 kopen,
91 stuks.
Kopers uit: Asten, Vlierden, Mierlo, Helmond, Someren, Lierop.
De wilgebomen werden gekocht door - Antoni Schepers 8 stuks

        - Christoffel Milter     10 stuks.
Bruto opbrengst: ƒ 321,-
Netto          - ƒ 311,-.
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R 99 fol. 242 10-11-1773
Francis van de Loverbosch verkoopt aan zijn broer, Dirk van de Loverbosch, te
Mierlo:
- 1/3e deel van de helft - en
- 1/3e deel in 1/3e deel van de helft - in de Laarbroekse-tiende.
Verponding voor dit deel ƒ 8-10-0/jr.
Te aanvaarden: 1775.
Belast met: ƒ 400,- α 4% aan de weduwe Gerrit Janse Verberne, te Someren -

  d.d. 3-5-1765.
- ƒ 300,- α 4% aan Jan Verberne, te Someren - d.d. 10-5-1766.

Koopsom: ƒ 960,-.
Met recht van inlossen in 1785 en restitutie van de koopsom, de obligaties enz.
R 99 fol. 243 23-11-1773 1/2
Jacobus Losecaat verkoopt aan Philips Jelis van Hugten, op voorste Heusden:
- een heiveld Nieuwe Erve - op Heusden 6 l.

agter de Camp van Jan Lomans
                      1-3-4. de gemeente

2. Jan van de Leensel en Peter Canters   
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 4-7-1768.

Koopsom: ƒ 140,-.
R 99 fol. 243 23-11-1773 2/2
Philips Jelis van Hugten verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- het Weyvelt - lopende spits uit 6 l.

1. de laan van het Huis van Asten
 2-3. Jan van de Leensel
4. komende spits uit aan de Loop

     Koopsom: ƒ 180,-.
R 99 fol. 244 01-12-1773
Jan Slaats, in het Dorp, is schuldig aan Jacobus van Ravesteyn, vorster,
- ƒ 125,- α 3╜%.
Marge: 30-1-1804 - gelost door de kinderen Jan Slaats. 
R 25 fol. 3vo 06-12-1773 1/2
L. van Riet, aanlegger - contra - Martinus van Hooff, gedaagde.
Betreft: Betaling van - ƒ 1-2-8 aan de Kerk, rente over 1767 t/m '72.
R 32 fol. 42vo 13-12-1773 2/2
Leendert van Riet blijft voor de eerstkomende drie jaren kerkmeester.
R 32 fol. 42 13-12-1773
Jan Francis Timmermans wordt aangesteld als schepen i.p.v. de afgetredene Wil-
lem Verhaseldonk. 
R 99 fol. 260vo 13-12-1773
Goort Peter Cornelis, aan den Astense Dijk, is schuldig aan Antoni Timmermans:
- ƒ 200,- α 3%.
Marge: 14-8-1786 gelost.
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R 99 fol. 261vo 15-12-1773
Willem Daandel Coolen verkoopt aan Goort Willem Slaats, beiden te Heusden:
- land den Heycamp 2 l.

1. Dirk Peter Martens
2. Dirk Dirks  
3. Peter Bosmans
4. Jan Stevens

Koopsom: ƒ 100,-.
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R 99 fol. 262 26-01-1774
Hendrik Walraven - g.m. Perijn Lambers, in de Stege, verkopen aan  hun zoon,
Andries Walraven de onverdeelde helft in: 
- huis, hof en aangelag met stal en een klein huiske geheel 1 l.

1. Jan Goort Gerarts
2. weduwe Peter Jan Aarts

- den Goortacker 3 l.
1. Francis van de Vorst
2. Peter van de Reyt

- den Boessetacker 1 l.
1. Peter van Bussel
2. Dirk Hoebergen

- land het Nieuwvelt 1╜ l.
1. weduwe Jacob van de Cruys

- het Weyvelt 2 l.
1. Antoni Timmermans  
2. Mattijs van Bussel

- het Hoyvelt 2 l.
1. weduwe Goort Jan Aarts
2. de verkopers

- het Boesetveltje 2 l.
1. Hendrik Verreyt
2. Jan Jacobs Verberne

- het Busserveltje 1 l.
1. Dirk Loverbosch
2. Peter Verreyt

- den acker agter de schuur 1 l.
1. Dirk Verdonschot 
2. Jan Jacobs Verberne

- Teunis Vreynse- of Langeacker 1╜ l.
1. Peter van Bussel
2. Jan Jacobs Verberne

Deze twee laatste percelen zijn de verkopers aangekomen bij transport 
- d.d. 12-1-1761 en daarom in het geheel verkocht.

Koopsom: ƒ 100,-.
Conditie: De koper zal zijn ouders gedurende hun verdere leven verzorgen en 
          onderhouden voor deze - ƒ 100,-. 
R 99 fol. 263vo 07-02-1774
Arnoldus van Gerwen verkoopt aan Christoffel Milter:
- land ontrent de Wintmoolen 3 l.

1. Jan van Rut
2. de gemeente

 3-4. de wegen
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 24-9-1768.

Koopsom: ƒ 44,-.
R 124 fol. 26 12-02-1774
Staat en inventaris - opgemaakt door Jan Brunas - g.g.m. Maria van Dijk - 
t.b.v. Jan, Pieter, Jennemie, Jozyn, en Bonaventura, zijn kinderen.
Hij wil, op 13-2-1774, te Vlierden, hertrouwen met Magrieta Welten, te Vlier-
den.

Onroerende goederen
- groes Vroukesveltje 3 l.
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1. Hendrien Verberne
2. Jan van Riet

  hem aangekomen bij transport in 1749.
                  Goederen hem aangekomen van zijn vrouw-ouders:
- den Heesacker 1 l. 1 cops.

1. Willem Verberne
2. Arnoldus Hoefnagels

- den Fopperacker 3 l.
1. Willem van den Eerenbeemt
2. Hendrik Haasen

- den Heesacker 2 l.
1. Arnoldus Hoefnagels
2. Paulus van Bussel

- land in de Holstraat 2 l.
1. Nicasius Simonis
2. Peter Driessen van Bussel

- land in het Lindert 3 c)ops.
1. Bernardus Brunas
2. Peter van Bussel

- land aan de Mistweg ╜ l.
1. Jan Timmermans
2. de weg

- land den Loverbosch 1 l.
1. Francis Kerkers
2. de weg

- Goort Oomsacker 1 l.
1. Bernardus Brunas
2. Peter van Bussel

- groes het Hofje 1 copse.
1. Bernardus Brunas
2. Jan Timmermans

- groes in de Weert 2╜ l.
1. Jan Verberne
2. Jan van Gog

- groes het Weyvelt 1 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. Bernardus Brunas

- groes in het Lindert 3 l.
1. Peter Driessen van Bussel

2. Aart Jansen
  gekomen van Antoni de Kuyper.
- groes in de Haseldonk 1╜ l.

1. Willem van den Eerenbeemt
2. Joost Voermans

- 1/5e deel in drie percelen, gekomen van zijn vrouw-ouders, die nog onver-
  deeld zijn en int gemeen toebehoren t.w.:
  - land aan den Agtergaal 3╜ l.
  - land aan den Agtergaal  ╜ l.
  - land in de Kievietshorst 1  l.
De vader van Jan Brunas is nog in leven en bezit de goederen, als weduwnaar,
nog geheel. Omdat zijn vrouw overleden is komt hem rechtens toe de helft en 
Jan Brunas en de overige kinderen elk 1/6e deel van de helft.

Roerende goederen:
- vier bedden,
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- een kast, twee kisten, tien stoelen,
- vier "Delftse" schotels, zes dito borden,
- ketels, potten, pannen,
- wat landbouwgereedschap,
- 100 vat rogge, 20 vat boekweit.

Schulden:
- Borgemeesters 1771 - '72 ƒ  34-12-12
-               1773 ƒ  15-00-00
- Philips de Roy, wegens landslasten - 1772 - '73 ƒ  50-00-00
- Gerrit Brunas van geleend geld ƒ 100-00-00
- weduwe Goort Canters ƒ  75-00-00
- Jan Verduyseldonk, te Someren ƒ  75-00-00
- Lambert Vervoordeldonk, te Vlierden ƒ 100-00-00
- Francis Kerkers ƒ  50-00-00
- Helena Kerkers ƒ  50-00-00
- Antoni Leenen ƒ  50-00-00
- Mattijs Peter Wilbers ƒ  31-10-00
- Maria Verhoysen   ƒ    19-00-00  
        ƒ 550-10-00
R 124 fol. 29vo 18-02-1774
- Jan Hendrik Stevens,
- Gerrit Kerkers - g.m. Catarina Hendrik Stevens,
- Maria Hendrik Stevens, meerderj. j.d.,
- Hendrik Hendrik Stevens,
Kinderen en erven van wijlen Hendrik Stevens - en Jenneke Slaats, wonende aan
Voordeldonk.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrik
- huis, hof en aangelag  5 l.

1. de weg
2. erfgn. Marcelis Dirk van Hugten
3. de weg

- land de Loverboscheacker 3 l.
1. een weg
2. weduwe Bendert van Hooff

- land het Lindert 4 l.
1. kn Adriaan Lintermans
2. de condivident

- den Hoekacker 1╜ l.
1. kn Jan Marcelis Daniels
2. de weg

- land aan de Wolfsberg 2╜ l.
1. Lambert Cornelis
2. Jan van Dijk

- land het Kempke 2 l.
1. kn Jan Marcelis Daniels
2. Francis Kerkers

- groes den Hoybeemt 5 l.
1. Peter Drieesse van Bussel
2. Jan Timmermans

- beemdje 2 l.
1. Jan Timmermans
2. kn Peter Kerkers
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- den Hoogendries 2╜ l.
1. kn Joost Voermans
2. Hendrik Haasen

- het Weyvelt off Weybeemt 6 l.
1. Joost Kerkers
2. Francis Kerkers e.a. 

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- 1/3e deel van 2 vat rogge/jr. aan het Gemene Land - de Kempenaar,

- de helft van ƒ 2,-/jr. aan den Armen van Asten - de andere helft is  
t.l.v. de ontvanger van het tweede lot.
De ontvanger van dit lot betaald aan de ontvangers van het 3e en 4e lot - ieder 
een som van ƒ 450,- en aan de ontvanger van het 2e lot - ƒ 125,-.
Dit wegens hun aandeel in de boedel die aan dit lot wordt gelaten.
Verponding: ƒ 12-12-6/jr.
Bede - ƒ  3-16-0/jr.
2e lot: Gerrit Kerkers
- land de Biehal 2 l.

1. Peter Berkers en Antoni Lintermans
- land bij de kn Jan Driessen 2 l.

1. Huybert van Bussel
2. Peter Berkers

- hooiland de Meulenbeemt 6 l.
doch staande ten quohiere in drie percelen als

- het Meulebeemtje  1 l.
- groes - het Lindert - gekomen van IJsbout Martens

2 l.
- een stukje - gekomen van Nol Meulendijk

1 l.
aangemaakt tot ΘΘn perceel

1. Peter van Bussel
2. Joost Kerkers en Gerrit Zeegers

Belast met: ƒ 1,-/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere rente van
            ƒ 2,-/jr. waarvan de ontvanger van het eerste lot ook
            ƒ 1,-/jr. betaald.

Te ontvangen van het 1e lot - ƒ 125,- α 3% wegens zijn aandeel in de boedel.
Verponding: ƒ 4-4-2/jr.
Bede - ƒ 1-5-4/jr.
3e lot: Jan
- ƒ 450,- α 3% wegens zijn aandeel in de boedel - uit te keren door het 1e lot.
4e lot: Maria
- ƒ 450,- α 3% wegens haar aandeel in de boedel - uit te keren door het 1e lot.
R 99 fol. 264 21-02-1774 1/2
Petrus Aarts, pastoor, verkoopt aan Peter van Bussel en Jan Berkers, als kerk-
meesters van de Roomsche Gemeente:
- huis, stal, hof etc. - aan het Rooomsche Kerkehuys 2 l.

1. de pad
2. Antoni Timmermans
3. Margo Smits
4. de Kerk en de weg

Koopsom: ƒ 1300,-.
De koop wordt gedaan, na request van de kerkmeesters en toestemming bij Ha. Ho.
Mo. resolutie - d.d. 18-11-1773.
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De woning blijft dienen als woonplaats van de verkoper.
Zie ook: register van Ha. Ho. Mo.  resolutie - fol. 25vo.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 24-3-1749.
R 164 fol. 121 21-02-1774 2/2
Taxatie van het huis en hof van Heer Petrus Aarts:

Waarde
- huis, stal, hof en boomgaard - gelegen aan het Kerkehuys 2 l. ƒ 1300,-.

1. de voetpad
2. Antoni Timmermans

3. Margo Smits
4. het Kerkhuys en de weg

R 151 03-03-1774 1/2
Jan Verouden, aan den Ommelsche Bosch, verkoopt "alderhande meubilen en huys-
raat" o.a.:
- vijf koeien ƒ 140,-.
- het paard ƒ  35,-.
- hooi - stro ƒ  33,-.
- spurrie ƒ  10,-.
- rogge ƒ  39,-.

Opbrengst: ƒ 275,-.
R 153 13-07-1774 2/2
Jan Verouden, aan den Ommelse Bosch, verkoopt "den oogst te velde":
- 15 "kopen" Opbrengst: ƒ 135,-.
De verkoop is gehouden om - ƒ 93-4-8 te betalen aan Beresteyn - vanwege de ge-
pachte tiende.
R 124 fol. 33vo 14-03-1774
Jacobus Losecaat, drost en secretaris en als rentmeester van de Heeren van As-
ten geeft in huur aan Jan Lambert Mutsarts, wonende op de neerhuizinge van het 
kasteel, bij het binnenkomen links van de bassecour van het kasteel.
Eerstelijk is onder deze verhuring begrepen - de voors. woning en stal, aaneen-
gelegen, gereserveerd, dat de op het kasteel wonende, "den brand" kunnen leggen 
zoals voorheen, doch de oven en bakhuis blijft voor beide hoevenaars in gebruik
en heeft mede den binnensingel en halve hof m.u.v. de twee voorste perken voor 
de kastelein. E.e.a. zoals bij vorige verhuringen is bepaald.     
De huurder zal de bassecour met de weduwe Aalbert Verheyen gebruiken enz.
En heeft mede in gebruik:
- de helft van den Oudenhoff 6  l.
- den Langenacker - nevens de pat na de Polder
  en nevens het velt bij Piet Slaats in gebruyk 8  l.
- den Vondelacker - nevens de weg na Heusden 2╜ l.
- den Ossenkampacker - nevens de weg na Heusden   
  en de andere zijde het Weyvelt 5  l.
- den Heusdensecamp - nevens de weg en het volgen-
  de velt          11  l.
- een Hoyvelt van den Heusdensecamp - nevens de 
  laan tot aan het Weyvelt van de andere woning          25  l.  
- land en groes - tegenover het voors. Hoyvelt          10  l.
- hooi- en weiveld - genaamd: het velt agter de 
  schuur - neven de lanen           36  l.
- groes - het A-veltje aan de Steene Brug - dit heeft
  Jan van de Leensel in huur gehad           3╜ l.
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Voorts zal de huurder de lanen neven de voors. percelen lopende kunnen hoyen   
of weyen, mits geen schade toegebracht wordt aan de plantagien en zal het aan
de verhuurder vrijstaan daar in of langs bomen te mogen omdoen.
Het schaarhout op de laan van Heusdenseweg tot den drayboom, aan den Heusdense-
camp zal voor de huurder zijn, als het "bequaam" is.
De huurder zal zorg dragen dat den boom gesloten blijft en andere zonder zijn 
toestemming niet er doorvaren of gebruiken.
De voors. landerijen zijn tiendvrij m.u.v. de Vondelacker en den Ossencamp.
Huurtermijn: 8 jaar - aanvang 1774 - op de normale tijden.
De huurder mag onder de bomen niet "mayen, vlaggen, graven enz. en geen scha-
pen houden" (of niet meer dan toegestaan).
De huurder moet jaarlijks, boven zijn pacht, drie dagen werken met paard en 
kar, boven de "hofdiensten" die de andere naburen doen.
De huurder zal jaarlijks boven de huur - en pachtgelden - ƒ 130,- betalen 
waarin begrepen de beden, lands- en dorpsverpondingen.
R 124 fol. 37 14-03-1774 1/3
Staat en inventaris - opgemaakt door Pieter Verberne en Antonis Verreyt,
als voogden over Helena en Jan, onm. kinderen van Jan Verreyt - en Annemie
Paulusse, beiden overleden.
De nalatenschap is nu in bezit en gebruik bij Jan van den Heuvel - g.m. Johan-
na Verreyt - die 1/3e deel toekomt en de beide onmondige die ook elk 1/3e deel
toekomen.

Onroerende goederen
- huis, stal en hof - aan de Poel, in het Dorp
- den Hoeksenacker 2╜ l.   
 1. Peter Lomans

   en voorts de weg
- Willemyneacker 1╜ l.

1. den drost
- land de Beckers 1╜ l.

   2. Wilhelmus Bruynen
- land den Berg 1╜ l.

1. de weg
- de Pasacker 1╜ l.

1. Francis van de Vorst
- de Pastoryacker 1 l. 1 cops.

1. Joseph Souve
- een groesbeemdje Vroukesveltje 1 l.

1. Goort Lomans
- Jan Eversacker 2 l.

1. Antoni Fransen
2. Antoni Timmermans

- land de Beckers 1 l.
1. Francis van den Eerenbeemt

- groesbeemd de Cattestaart 5 l.
1. Hendrik Verberne

- groesbeemd aan Neliskempwielke 2 l.
1. Mattijs van Bussel 

- groes in de Pas ╜ l.
1. Willem van Dijk

- den Fransmanacker 2 l.
1. Jan van Riet

- een aangelag (daar nu het huyske van Adriaan Hoefnagels op staat)
  zijnde geweest een woning 1 l.

1. Jan van Riet
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2. de weg
- groes in het Root 4╜ l.

1. den drost
2. Ambrosius Bakens

- land aan de voorste Pas ╜ l.
1. Antoni Lomans
2. Francis van den Eerenbeemt

- den Romeracker 1╜ l.
1. Christoffel Milter

Belast met: ƒ 5,-/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
Roerende goederen

- paard, drie melkbeesten, een maal en een kalf,
- een hoge kar en een slagkar,
- een ploeg en een eg,
- enkele zeisen en vlegels
Getaxeerd op: ƒ 105,-.
- 5 vijm rogge, 8 vat rogge en boekweit - deze mag Jan van den Heuvel behouden
  mits daarvoor betalende de lands- en dorpslasten die nog in de jaren van pa-
  rate executie zijn.
- 21 tinnen schotels, 6 tinnen borden,
- diverse ketels, potten en pannen,
- 3 tafels, en 3 stoelen,
- 2 bedden en slaapgerei,
- vuurgerei.

Schulden
- ƒ 100,- α 3% aan Antoni Jacob Kuypers - obligatie d.d. 24-2-1772.
- ƒ 300,- α 3% aan Antoni Fransen - obligatie d.d. 24-2-1773.
- Staat te weten dat de vader der onmondige op verscheidene plaatsen aan koop-
  lieden als andere veel schuldig is gebleven, zonder precies te weten hoeveel.
  Enige van de schuldeisers willen dit nog niet invorderen vanwege consideratie
  met de geringe nalatenschap.
  De voogden zijn genegen de nalatenschap niet te verdelen om zo nog de onmon-
  digen en Jan van den Heuvel met vrouw en kinderen te alimenteren.
- Eerst nu wordt deze inventaris geformeerd, mede omdat Helena, 11 mei a.s.
  meerderjarig wordt en voor haar zelf kan zorgen.
- En is overeengekomen dat Jan van den Heuvel de meubile zal gebruiken tot we-
  deropzeggen en voor het verdere, als boven, aan zijn broer en zuster hun 1/3e
  deel zal betalen - en wel voor de onmondige, Jan, jaarlijks in mindering 
  - ƒ 10,- en dezelfde jaarlijks voor zijn 1/3e deel aan huur - ƒ 6,- en daar-
  enboven zal moeten betalen de lands- en dorpslasten die nog in parate execu-
  tie zijn alsmede de voors, renten met intrest.
  Dit blijft gelden zo lang hij de goederen blijft gebruiken
  M.u.v. de Eversacker 2 l.

Nelis Kempwielke 2 l.
  welke zonder lasten verhuurd zullen worden voor Jan de onmondige.
  Enz. enz.
R 28 fol. 89 18-04-1774 2/3
Gezien het request van Pieter Verberne en Antoni Verreyt, als voogden over
Helena en Jan Verreyt.
Dat de nalatenschap van de ouders der onmondigen wordt bezeten door Jan van 
den Heuvel - g.m. de zuster van de onmondigen.
De nalatenschap is zeer belast met schulden - door "compassie" is ze nog niet 
aangesproken. Zij weten ook niet - of de erfenis te verdelen - of te verkopen
en als dat al gedaan wordt, dan wordt Jan van den Heuvel uit zijn kostwinning
gezet "en sal dus voor zijn vrouw en onnosele kinderen geen bestaan hebben".
Er is nu een accoord over het e.e.a. - heden hier gepasseert.

51



Helena wordt 11 mei a.s. meerderjarig.
Zij verzoeken het accoord goed te keuren en dan van hun eed als voogd te wor-
den ontslagen.
Jan van den Heuvel neemt dat dan over.
Naschrift: "Fiat".
R 32 fol. 44vo 08-07-1774 3/3
Jan van den Heuvel en Andries Bertens worden aangesteld als voogden over Jan,
onm. zoon Jan Verreyt.
R 124 fol. 41vo 19-03-1774 1/2
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur
van de landsverponding over 1771 en 1772, legt beslag op de goederen van:
- Jan Peter Maas - tot verhaal van de nog verschuldigde verponding
           over 1771 ƒ 16-16-06

         en over 1772 ƒ 20-17-06
- Francis van de Loverbosch      - idem 1771 ƒ  3-19-08

     - idem 1772 ƒ  4-14-04
- weduwe Marcelis van Neerven    - idem 1772 ƒ 24-02-00 
- Jan van Kessel        - idem 1772                ƒ 12-10-12
- Hendrik en Francis Verrijt - ƒ 4-11-0 over 1772
  en nog Hendrik in 2 posten   ƒ   3-03-0   over 1772    
        ƒ    7-14-00
R 124 fol. 52 05-10-1774
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philips de Rooy, collecteur
der Coninxbeden, 17-9-1771 - '72 en de verponding, 1772, legt beslag op de 
vaste goederen van Jan van Kessel - tot verhaal van ƒ  6-12-12
- Idem van - Peter Joosten van Hugten - 3/5e deel
             Tomas Hendriks           - 2/5e deel ƒ  8-09-00
- Idem van - Dirske Jansen van Otterdijk ƒ  9-00-06
- Idem van - Evert van Geffen ƒ 12-01-06
- Idem van - Pieter Willem Lomans ƒ 18-11-12
- Idem van - Jan Peter Maas, te Ommel ƒ 15-02-12
R 124 fol. 44vo 05-04-1774
- Jan, Antoni en Andries Timmermans,
- Gerrit Brunas - g.m. Helena Timmermans,
- Jan van Zeelant - g.m. Maria Timmermans, te Geldrop,
- Elisabet Timmermans
- Helena Timmermans,
- Petronella Timmermans.
Zij bezitten samen nog enige vaste goederen, hen aangekomen van hun ouders
en die zij nu niet gemeenschappelijk laten maar daaruit de drie volgende hun 
aandeel:
1e lot: Antoni
land neven den Heesacker 3 l.

1. kn Jan Ture Loomans
2. de mededelers
3. Joseph Sauve
4. de weg

- groes het Weyvelt - in de Steegen 3 l.
1. weduwe Francis van den Boomen
2. Aart Driessen
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3. de straat
4. Francis van de Vorst

Verponding: ƒ 2-05-0/jr.
Bede - ƒ 0-15-0/jr.
2e lot: Gerrit Brunas - en
      - Jan van Zeelant
- Elk - ƒ 400,-.
Zij verklaren allen hiermee voldaan te zijn en geen verdere pretenties op de 
boedel te hebben.     
R 124 fol. 48 05-04-1774 1/3
Cornelis van Hombroek en Cornelis Melchior van Nievervaart geven machtiging aan
Jacobus Losecaat om de verkoop - R 124 - fol. 46vo - 6-5-1774 te doen plaats-
vinden.
R 124 fol. 46vo 06-05-1774 2/3
Jacobus Losecaat, als lasthebber van de Heren van Asten, verkoopt aan Gerrit 
van Hugten:
- de ene zijde of helft van het bos of heiveld - aan de Leensel.
De wederhelft hoort toe aan Arnoldus van Gemert.
Strekkende deze helft nevens erve Peter Joost van Hugten e.a. en de andere 
zijde Arnoldus van Gemert - of voors. wederhelft met de hele laan en sloot
welke sloot, na welgevallen kan opmaken en moet Arnoldus van Gemert door zijn
erve een open sloot houden waardoor het water kan afvoeren.

Koopsom: ƒ 250,-.
Vrijstelling van rente de eerste zeven jaar. En vrijdom van tienden op alle 
vruchten die de e.k. tien jaar op de verkochte gronden gewonnen zullen worden.
Het voors. bos of hei is verkocht als een achterleen van deze heerlijkheid.
Enz. enz.
R 99 fol. 267 06-05-1774 3/3
Gerrit van Hugten, te Heusden, is schuldig aan Mattijs Bogaarts, te Helmond -
- ƒ 300,- α 3╜%.
Borgen: Peter en Jan van Hugten, op Leensel en op Rinkvelt.            
R 99 fol. 265vo 08-04-1774   
Lucia van Bussel - weduwe Jan Sauve, geass. met Jan en Godefridus, haar zoons,
verkoopt, mede namens haar andere kinderen, aan Jan Mennen, aan de Beek:
- een akkerke of heiveld - aan de Beek 3 copse.

1. de koper
2. Joost Verleysdonk
3. de Beek
4. weduwe Willem van Vlokhoven

Koopsom: ƒ 16,-.
R 30 fol. 157vo 18-04-1774 1/4
Peternel, dr. Jan Hendriks, te Ommel, 19 α 20 jaar oud, verklaart dat zij vier 
α α vijf jaar als dienstmaagd heeft gewoond bij Jan Janse van de Leensel, op de 
voorste Heusden.
Voornoemde Jan heeft haar, door schone woorden als andere, zover weten te 
brengen dat hij, in 1773, "vleesselijke conversatie" gehad heeft tengevolge 
waarvan zij bevrucht is geworden.
Dit is "ruchtbaar" geworden en vooral bij de vrouw van voorn. Jan, zodat zij 
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in het najaar l.l. uit de dienst is gegaan - om weer bij haar ouders te gaan 
wonen.
In december l.l. is zij door haar vader en Peter Roymans gebracht naar Roggel,
lande van Luyk, om daar te kramen bij de zoon van Jan Crolisse.
Op 6 maart 1774 is zij daar bevallen van een zoon, welke gedoopt is met de naam 
Hendricus Jansen. Van dit kind is Jan Janse van de Leensel de vader, zij heeft 
met geen andere man gemeenschap gehad.
Voorn. Jan van de Leensel heeft alle kraam- en andere kosten, voor haar en het 
kind, voor zijn rekening genomen.     
R 30 fol. 158vo 17-05-1774 2/4
Jan Hendriks - en Jennemie Vermeulen, te Ommel, verklaren dat zij hun dochter,
Peternel, in 1769, hebben "verhuurd" bij Jan Janse van de Leensel, op de voor-
ste Heusden.
Zij heeft daar gewoond en gedient tot in het najaar 1773 en is toen thuisgeko-
men, waarna zij tot hun "smerte" verstaan hebben dat hun voorn. dochter, wezen-
de in haar 19e jaar, misleid en zwanger is geworden door Jan Janse van de Leen-
sel.
Voorn. Jan heeft dit toegegeven en toegezegd dat hij alle kosten van bevalling 
enz. voor zijn rekening zou nemen. Hetgeken hij ook gedaan heeft.
Op 6 maart 1774 is hun dochter bevallen van een zoon, geboren te Roggel t.h.v.
Jan Crolisse.
Hun dochter is weer naar huis gekomen en is nog thuis.
R 30 fol. 159vo 19-09-1774 3/4
Francis Coolen en Pieter van Loon, op den voorsten Heusden, verklaren dat zij
"zeer wel kennen" Jan Jansen van de Leensel, een getrouwd man, die lange jaren 
en nog - met Anneke Marcelis Coolen, zijn wettige vrouw, in hun nabuurschap 
heeft gewoond en nog woont.
R 20 fol. 318 10-10-1774 4/4
Den drossard, aanlegger - contra - Jan Janse van de Leensel en Peternel Hen-
driks, gedaagden.
Terzake van overspel - speciaal volgens het 80e en 81e art. van Ha. Ho. Mo.
egt-reglement - d.d. 18-3-1656.
- fol. 334 - 4-9-1775 - Gedaagde wordt opgelegd een boete van - ƒ 100,- wegens

 gepleegd overspel met gedaagdesse.
              De gedaagdesse wordt veroordeeld tot (gevangenisstraf) 

 van ΘΘn maand op water en brood - wegens overspel, ge-
 pleegd met gedaagde.

R 25 fol. 4 02-05-1774
- Den drost, aanlegger - contra - Hendrik Verreyt, gedaagde.
  Gedaagde heeft, op 10-2-1774, voor acht dagen - ƒ 10,- geleend.
  Tot nu toe niet terugbetaald.
- Idem, aanlegger - contra - Jan Jacobs Verberne, gedaagde.
  Voldoening van ƒ 5-7-8, zijnde rest verponding 1769.
- Idem, aanlegger - contra - Lambert Cornelis, gedaagde.
  Nog te betalen - ƒ 7,- van salaris - betreffende deling, 25-8-1772.
- Idem, aanlegger - contra - Paulus van Bussel, gedaagde.
  Betaling van salaris - deling 25-8-1772.
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- Idem, aanlegger - contra - Pieter van Loon, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 9-1-8 wegens rest Gemene Middelen, 1769.
- Idem aanlegger - contra - Jan Jacobs Verberne, gedaagde.
  Boeten te betalen, omdat, op 3-2-1774, door de schutter "de asse te digt aant
  huys was bevonden".
  Op 23-4-l.l. - was dit weer door de schutter geconstateerd.
  Gedaagde heeft dus volgens het 23, 24 en 40 art. van het Brandreglement ver-
  beurt de eerste maal - ƒ 1-5-0, de tweede "reyse" - ƒ 2-10-0.
- Idem, aanlegger - contra - Willem van den Eventuyn, gedaagde.
  Betaling van - ƒ 7-4-0 van salaris - betreffende het passeren van inventaris 
en huwelijksvoorwaarden - d.d. 6-11-1773.
R 99 fol. 266 04-05-1774

Antoni Kemps is schuldig aan Hendrik van Reyt, in de Steegen - ƒ 86,- α 3╜%.
R 124 fol. 46 06-05-1774 1/2
Wilhelmus Bruynen verklaart dat Balthasar Losecaat en Tomas Bakers, als borge-
meesters, St. Jan 1772 - '73, aan hem hebben betaald - ƒ 150,- staande t.l.v.
het Corpus van Asten, onder nr. 75.
De - ƒ 150,- zijn Willem Bruynen aangekomen bij overlijden van zijn schoonou-
ders die deze weer verkregen hebben bij transport - d.d. 19-3-1736 - van Arnol-
dus Meulendijk.
R 124 fol. 49vo 24-05-1774 2/2
Willem Bruynen, koopman, geeft procuratie aan Denys Bouman, notaris, te Leyden,
om voor hem te verhuren of te verpachten:
- land gelegen onder Soeterwoude    4 morgen.
Verongeldende voor 2 morgen = 459 roeden.
R 99 fol. 268 10-05-1774
Tomas Hendriks, op Leensel, is schuldig aan Jan Tijssen, te Vlierden -
ƒ 50,- α 3╜%. 
Gelost: 25-3-1790 - gelost aan Jan Tijssen, op de Leensel.
R 99 fol. 269 17-05-1774 Ook: R 156 - 3-5-1774.
Francis van de Loverbosch verkoopt aan Josyna Verhindert - weduwe Paulus van
Gerwen:
- groes het Weyvelt - in het Rood 1╜ l.

1. weduwe Jan Tijssen
2. Jan Paulus Verberne - of de Wey
3. de weg
4. Antoni Fransen

Belast met: ƒ 0-12-4/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente.
Verponding: ƒ 0-13-0/jr.

Koopsom: ƒ 56,-.
R 124 fol. 2-7vo 25-05-1774
Willem Wouter Lomans, nu getrouwd, verklaarde dat hij met Pieter Koopmans, te
Asten en Jan van Horick, te Someren, zijn gewezen voogden rekenschap heeft ge-
daan betreffende zijn administratie door hen gevoerd.
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Hij bedankt hen voor de goede "directie".
R 99 fol. 270vo 25-05-1774
Arnoldus Aarts, aan Voordeldonk, verkoopt aan Mattijs Bolle, aan Voordeldonk:
- groes de Horst 1╜ l.

1. weduwe Joost van Hugten
 2-3. weduwe Jan Aart Smits

4. Peter Canters
Verkoper aangekomen bij vernadering - d.d. 20-12-1771.

Koopsom: ƒ 70,-.
R 99 fol. 271 31-05-1774 Ook: R 156 - 11-5-1774.
Hendrik van Hirtum, gewoond hebbende te Ommel, nu te Weert, mede voor zijn 
schoonmoeder, Maria Halbersmit - weduwe Jan Coolen, te Weert, verkoopt aan Lam-
bert Sauve:
- huis en hof - te Ommel bij de Capel 1 copse.

 1-3. de straat
2. Cornelis Peters

4. Wilbert Jan Wilbers     
Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
Lambert Vlemminx heeft het huis, behalve de camer langs de straat, in huur en 
twee delen van den hof - voor ƒ 12,-/jr.

Koopsom: ƒ 186,-.
R 32 fol. 43vo 18-06-1774
Jan Janse Verberne en Jan Janse van den Eynde worden aangesteld tot setters,
St. Jan 1774 - '75.
Tot borgemeesters worden aangesteld (fol. 44) Antoni Goort van Bussel en Jan 
Goort Lomans.
R 153 13-07-1774 1/2
Maria van den Broek - weduwe Marcelis Neerven, aan den Ommelsche Bosch, ver-
koopt "eenige rogge en gras te velde".
- 17 "kopen" Opbrengst: ƒ 127,-.
R 149 02-12-1774 2/2
Maria van den Broek - weduwe Marcelis Neerven, aan den Ommelsche Bosch,
verkoopt "meubilaire en andere goederen" o.a.:
- twee koeien ƒ 37,-
Door fragmentatie slechts deels leesbaar.

Opbrengst: ƒ 120,-.
R 99 fol.273 21-07-1774

Marten Vermeulen is schuldig aan Jan Verberne, te Someren - ƒ 150,- α 3%.
Marge: 25-5-1802 - gelost aan Jan Jansen van den Bomen.
R 124 fol. 50 22-07-1774
Staat en inventaris - opgemaakt door Gerrit Adriaan Hoefnagels - g.g.m. Elisa-
bet Bos - t.b.v. Jacobus, Maria, Elisabet, Francis, Gerrit en Joost, zijn kin-
deren.
Hij wil hertrouwen met Jenneke Weynen - g.g.m. Antoni Vos - geen kinderen.
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Onroerende goederen
Op 31-3-1764 heeft Adriaan Hoefnagels, vader van de voorn. Gerrit, aan hem en 
zijn zwager, Goort Geven, getransporteerd:
- een huiske

 1-3. de straat
- land 2 l.  
 1. Mattijs van Bussel

2. kn Jan Verberne
 3-4. de weg

- een huisplaats ╜ l.
 1-4. de weg

2. Antoni Verreyt
3. Willem Verberne

"Zijnde voorts door dezelve overgegeven haare inboedel, haaff- en togt, in de 
schuur, huys en op den acker, mits deselve gedurende haar leven te moeten on-
derhouden en schulden betaalen off soo daarvan in gebreke mogte blijven moge 
deselve off langslevende alle deselve goederen mogen verkoopen en deselve ge-
duurende haar levenlang in gebruik behouden.
Waarom geen nadere off speciaaldere opgave gedaan kan worden te meer sijne 
vader in noot sijnde die nog kan verkoopen, dewijle genoeg bekent is dat hij
met sijn vrouw, mits haare hooge jaaren en swakheyt niet in staat sijn voor 
haar selve de kost te winne.
En daar den voorn. Goort Geven en Gerrit Hoefnagels, haare ouders niet konne 
alimenteere soo dat dagelijks te verwagten is dieselve goederen door Adriaan 
Hoefnagels sullen worden verkogt en daar van dan niets voor de kinderen kan 
komen.

Roerende goederen
- twee weefgetouwen met toebehoren,
- twee "quaade" bedden,
- een bedsteede,
- een kist,
- een oude quaade theeketel.        
R 99 fol. 274 04-08-1774 1/2
Antoni Fransen verkoopt aan Paulus Verberne:
- groes in de Steege 2 l.

3. de koper
1. Wilbert Koppens
2. Willem Goorts

Koopsom: ƒ 75,-.
R 99 fol. 274vo 04-08-1774 2/2
Paulus Verberne is schuldig aan Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onm.
kinderen Joost Voermans - ƒ 100,- α 3╜%.
Marge: 20-9-1784 - door Arnoldus Gragtmans gelost aan Johannes van Brussel, te 

         Tongelre - als momboir over de onm. kinderen.
R 99 fol. 275VO 10-08-1774
Wilhelmus van Riet verkoopt aan Jan Willem Coolen:
- land de oude Hoffstad 15 cops.

1. Jan Slaats
2. erven Jan Smits
3. Tomas Bakers
4. de weg

- land het Lindersackertje ╜ l.
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1. Evert van Geffen
2. Philip Reynders
3. Jan Timmermans
4. kn Peter Kerkers

- land in de Snijerskamp 1 cops.
1. Philip Reynders
2. Jan Slaats
3. kn Francis Timmermans
4. Francis van Hoek

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 11-1-1763.
Koopsom: ƒ 35,-.

R 99 fol. 276vo 22-08-1774
Evert van Geffen verkoopt aan Willem Coolen:
- land ╜ l.

1. de koper
 2-3. Jan Timmermans

4. kn Francis Timmermans
Koopsom: ƒ 25,-.

R 99 fol. 277 24-08-1774 1/2
Jacobus Losecaat verkoopt aan Jan Aart Tielen "ter togte" en aan zijn kinderen,
m.n. Willemyn, Hendrik, Dirk, Anneke en Arnoldus ten erfrechte:
- een heiveld, zijnde een spitse hoek, te Heusden, tussen de wegen 3 l.

            1-2-3. de wegen
4. het volgende perceel   

- een heiveld tusschen de wegen 4 l.
 1-2. de wegen

3. het vorig perceel
4. de gemeente

Koopsom: ƒ 130,- α 3,75%.
Marge: 23-8-1782 gelost.
R 99 fol. 278vo 24-08-1774 2/2
Jan Aart Tielen draagt over aan zijn kinderen:
- een heiveld tussen de Heycampen 1 l.

1. de mistweg
2. de weg
3. het volgende perceel
4. spits naar de straat

- een perceel 2 l. 18 r.
1. aan en nevens het vorig perceel

Jan Aart Tielen blijft het vrije gebruik houden - de kinderen de erfrechten.
R 99 fol. 279 20-08-1774
Het Corpus van Asten verkoopt aan Hendrik Slegers:
- hooiland in de Bunders agter Ostappen

hooiende met de kinderen Francis
Konings, "reyende" met verschil-

lende eigenaren 1╜ bunder
Sinds 19-3-1744 behoord hebben aan Hendrik Kuypers.

Koopsom: ƒ 6,-.
- hooiland de Bunders agter Ostappen 4 l.

1. Mattijs Verhees
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2. de Aa
3. de gemeente

Geweest van Geertruy Nouwen.
Koopsom: ƒ 7,-.

Het verkoopt aan Francis van den Eerenbeemt:
- hooiland de Vloet - in de hoybeemden na 

de Watermoolen 3 l.
1. Losecaat
2. Willem Goris
3. de Aa

4. de Bergen Koopsom: ƒ 4,-.
Het verkoopt aan Dirk Jan Wilbers:
- groes agter Ostappen, neven den Eyndhovense Bunder

3 l.
1. Aart Slegers 
2. de Aa

- groes 12 roeden
 1-3. de Aa naar Lierop

Deze twee percelen zijn geweest van Jan Gerrits van den Boomen en Johanna
Lambert Raymakers.

Koopsom: ƒ 16,- voor twee kopen.
R 99 fol. 282 25-08-1774

Andries Walraven is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 100,- α 4% als boeten en 
kosten omdat, op 26-7-1774, bij hem thuis, bij huiszoeking, zijn gevonden:
- een reepnet en een tiras of patrijzennet
die door de drossard in beslag genomen zijn.
R 25 fol. 6vo 05-09-1774
Jennemie Dirk van Moorsel, gewoond hebbende als dienstmeid bij Christoffel
Milter, geass. met Jenneke van Maarsis - vrouw van Dirk van Moorsel, haar 
moeder, wonende te Lierop, aanlegger.
- contra
Christoffel Milter, gedaagde.
Aanlegster zegt van laatst april tot 13 aug. l.l. als dienstmeid gewoond te 
hebben bij gedaagde.
Zij is weggegaan om de "hardigheyt" van de dienst. 
Zij zou met - ƒ 4,- loon tevreden zijn.
Gedaagde wil niet betalen maar dat zij haar jaar zal uitdienen.
R 99 fol. 283vo 08-09-1774
Joost Peter Koppens verkoopt aan Jan Francis Lomans, op Heusden:
- groes de Schilmeer 1╜ l.

 1-2. de koper
3. het Huis van Asten

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 2-12-1773.
Koopsom: ƒ 80,-.
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R 99 fol. 284 10-09-1774
Jacobus Losecaat verkoopt aan Willemyn Leendert Joosten - weduwe Aart Antoni
Vreynse, op Heusden:
- een heiveld - zijnde het 2e nevens den Dijk na de Peel -

boven de Behelp, links 3 l.
3. de voors. Dijk

   4. de gemeente
1. het volgend perceel
2. Marten Berkers

- een heiveld - zijnde het 3e en laatste neven den Dijk -
aan de linkerzijde 3 l.

1. de voors. Dijk
2. de gemeente
3. het vorig perceel

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 27-2-1771 en 3-3-1769.
Koopsom: ƒ 170,- α 3╜%.

Marge: 7-9-1802 - gelost aan Antoni Losecaat, te Eyndhoven.
R 99 fol. 285vo 10-09-1774
Jan Peter Maas, te Ommel, verkoopt aan Willem Verdeuseldonk, te Vlierden:      
- land den Berg 2╜ l.

1. Tomas Coolen
 2-3. de koper

4. de weg
Koopsom: ƒ 70,-.

R 124 fol. 51 12-09-1774
- Wilhelmus Bruynen,
- Jan Timmermans,
- Jan Sauve, namens zijn moeder, Lucia van Bussel - g.g.m. Jan Sauve - ter
eenre zijde - en
- Antoni Fransen, ter andere zijde.  
De eerste drie comparanten hebben een weg in gebruik, om naar hun land te komen
over een dries, gekomen van Hendrik Coopmans en nu zijnde van Antoni Franse.
R 99 fol. 286vo 16-09-1774 1/4
Rogier van Asten, te Hees - g.m. Anna Maria Goris - weduwe Bonaventura van 
Dijk - in eerste huwelijk geen kinderen - testament Mierlo - d.d. 20-2-1768.
Anna Maria Goris is "togterse" geworden van:
- 1/8e deel van de Witveltse of Braselse-tienden,
- 1/5e deel van een akker - aan den Agtergaal geheel 3╜ l.
- 1/5e deel van een akker - aan den Agtergaal geheel  ╜ l.
- 1/5e deel van een akker - de Kievitshorst geheel 1  l.
Deze goederen zouden na haar dood toekomen aan de naaste familie van Bonaven-
tura van Dijk en waaruit dan betaald zou moeten worden - ƒ 375,- aan Mattijs 
van Dijk, kapelaan, te Maarheese. 
Zij verkoopt dit "togtregt" voor - ƒ 250,- aan haar zwagers en schoonzusters
t.w.:
- Willem en Jan van Dijk,
- Jan Slaats en Jan Brunas.
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R 99 fol. 289 07-10-1774 2/4
Willem Jansen van Dijk, in het Dorp, is schuldig aan Lambert Vervoordeldonk,
te Vlierden - ƒ 600,- α 3%.     
R 99 fol. 293vo 10-11-1774 3/4
- Jan van Dijk, in de Wolfsberg,
- Jan Brunas, in het Dorp,
- Jan Slaats, in het Dorp,
Zij verkopen aan Willem van Dijk, hun broeder en zwager:
- 3/8e deel in 1/8e deel van een clamptiende - de Witveltse of Braselse
Verponding: ƒ 7-13-2/jr.
Zie acte: R 99 - fol. 286vo - 16-9-1774.

Koopsom: ƒ 528-15-0.
De koper heeft reeds ╝e deel in bezit.
Hij neemt als last over - 3/4e deel van - ƒ 375,- (zijnde ƒ 281,22) in een 
obligatie van - ƒ 550,- d.d. 7-3-1774 en nu van Mattijs van Dijk, pastoor te
Middelbeers. 
R 99 fol. 294vo 10-11-1774 4/4
Willem Janse van Dijk is schuldig aan Mattias van Dijk, pastoor te Middelbeers:
- ƒ 550,- α 3%.  
R 25 fol. 7 19-09-1774
Den drost, aanlegger - contra - Jan van Kessel, gedaagde.
Gedaagde heeft op de koopdag van Jan Verouden, d.d. 3-3-1774, stro en een koe-
bak gekocht - nog te betalen ƒ 2-16-14
Dirk Leenders - idem - van spurrie en rogge ƒ 6-17-00
Lambert Vlemminx - idem - rogge ƒ 6-01-00
Idem, aanlegger - contra Arnoldus Aarts, op Voordeldonk, gedaagde.
Gedaagde heeft op 22-5-l.l. "hey gemayt, op 't Palmbroek, binnen de teekens"
Boete - ƒ 4-10-0.
Idem, aanlegger - contra - Willem Daandel Coolen, gedaagde.        
Gedaagdes knecht heeft op 24-5-l.l. "hey gemayt binnen de teekens, agter de 
voorste Heusde". 
R 124 fol. 51vo 27-09-1774
Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenrode, is, op 16-9-1774, bij publieke beste-
ding, te Helmond:
- collecteur der Coningsbede 17-09-1774 - '75,
- collecteur van 's land Gemene Middelen  01-10-1774 - ,75,
- collecteur der Verpondingen 01-01-1775 - 31-12-1775
geworden over de stad Helmond en jurisdictie.
Jacobus Losecaat en Antoni Fransen stellen zich borg voor hem - tot een bedrag
van - ƒ 6000,- hetwelk zij onbezwaard bezitten.
R 99 fol. 288 01-10-1774 1/2
Marcelis Koppens, te Mierlo, verkoopt aan Hendrik Eysbouts:
- groes het Lankvelt 7 l.

1. Andries van Hugten
2. Dirk Claus

3. de Aa
4. de Varrehoff
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Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 2-12-1773.
Koopsom: ƒ 300,-.

R 99 fol. 300vo 28-12-1774 2/2
Marcelis Koppens, te Mierlo, verkoopt aan Dirk Peter Martens, op Heusden:
- land/groes het Heytvelt 1╜ l.

1. Jan van Gog
2. Peter Boumans
   en voorts de koper

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 2-12-1773.
Koopsom: ƒ 65,-.

R 164 fol. 122 10-10-1774
Taxatie van de onroerende goederen van Anna van Rest - overleden te Haserwoude
op 4-9-1774.
Leendert van Rest, te Liessel, is broeder en mede-erfgenaam van de overledene. 

1/6e deel in Waarde
- huiske, hof en aangelag ╜ l. ƒ 12,-

 1-2. Leendert Lamberts
3. de gemeente

- land de Camp 1╜ l. ƒ  5,-
 1-2. Leendert Lamberts

- land 1╜ l. ƒ  6,-
1. Jan Jacobs Verberne
2. Leendert Lamberts

- land den Horsik  2 l. ƒ  6,-
1. Leendert Lamberts
2. weduwe Jacobus van de Cruys

- groes het Hoyvelt 3 l. ƒ  7,-
1. Antoni Fransen
2. het volgend perceel

- groes/hei het Weyvelt 8 l. ƒ  5,-
1. de gemeente

2. het vorig perceel         
ƒ 41,-

20e penning is ƒ 2-1-0.
R 99 fol. 290 17-10-1774
Jan van Kessel, aan den Ommelsche Bosch, geeft in belening aan Dirk van de
Loverbosch - voor drie jaar α ƒ 30,-.
- land de Venacker 2╜ l.

1. Peter van de Laak
2. Joseph Sauve
3. de weg
4. Joost van Wetten

Terugkoopsom: ƒ 35,-.
R 99 fol. 291 19-10-1774
Christiaan Daris, te Weert, met procuratie van de kinderen en erven van wijlen
Hendrik Bruynen, te Geldrop, d.d. 8-10-1772, verkoopt aan Andries Timmermans -
obligatie - ƒ 150,- α 4% t.l.v. Jan Slaats - t.b.v. Hendrik Bruynen - d.d. 
2-10-1758.

Koopsom: ƒ 150,-.
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R 164 fol. 122 25-10-1774
Taxatie van de onroerende goederen van Anna Maria van Bussel - overleden 
29-7-1774.
Peter Aart van Bussel is vader en erfgenaam van de overledene.

Waarde
- 1/10e deel in de goederen en lasten zoals beschreven 
  in R 164 - fol. 110vo - 27-12-1772. ƒ 242-19-8
20e penning is ƒ 12-3-0.
"voor dubbelt = ƒ 24-6-0".
R 99 fol. 293 29-10-1774
Arnoldus Willem Smits, in het Dorp, verkoopt aan Antoni Timmermans, in het 
Dorp:
- land den Moolenacker ╜ l.

1. Lambert Sauve
2. Cotshausen

 3-4. de wegen
Verkoper aangekomen van zijn vrouwe eerste man.

Koopsom: ƒ 25,-.
R 32 fol. 45 07-11-1774 1/2
Pieter Hendrik Verberne, alhier en Peter Philipsen, te Deurne, worden aange-
steld als voogden over - Maria, Jan, Catarina en Willemyna, onm. kinderen
van Jan van de Sande - en Elisabet Verberne.
R 151 05-12-1774 2/2
- Pieter en Hendrik Verberne, alhier en Peter Philipsen, te Deurne - als mom-
  boiren van de onm. kinderen van Jan van de Sande - en Elisabet Verberne - en
- Maria Canters - weduwe Jan van de Sande, wonende op het Slootje, alhier. 
Zij verkopen o.a.:
- een trekos ƒ 22,-
- vier koeien ƒ 91,-
- een varken ƒ 16,-
- twee karren ƒ 15,-
- huisraad ƒ 18,-
- hooi - stro ƒ 45,-

Opbrengst: ƒ 251,-.
R 99 fol. 295vo 16-11-1774
Jan Willem Lomans, op Heusden, geeft, bij anticipatie van successie, aan zijn
dochter, Willemyn, bij hem wonende, ╝e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag 2 l.

1. Willem Coolen   
2. kn Mattijs van den Eynden

- de Stalacker - zijnde twee aaneen 4 l.
1. Jan Bruystens
2. Willem Coolen

- den Heycampacker 3╜ l.
1. Peter Canters en Jan van de Leensel
2. Jan Aart Tielen e.a. 

- groes den Heycamp 4 l.
1. Jan Aart Tielen

- een weiveld 4 l.
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 1-2. Dirk Peter Martens
- groes het Heytvelt off Weye 2╜ l.

1. Jan Daandel Coolen
2. den Drossard

- den Hoydries ╜ l.
1. Jan Verreyt
2. Goort Slaats

- groes of land 1 l. 43 r.
1. Pieter van Loon
2. Jan van de Leensel

Belast met: ╝e deel van ƒ 1-17-08/jr. aan het Gemene Land.
- ╝e deel van ƒ 0-15-00/jr. aan de Kerk van Asten.
- ╝e deel van ƒ 0-02-07 duyten/jr. aan den Armen van Asten.

- ╝e deel van ƒ 0-12-12/jr. aan het Huis van Asten.  
Willemyna Lomans geeft deze goederen meteen door aan Pieter Coopmans, haar
zwager

Koopsom: ƒ 100,-.
Welke betaald zullen worden met ƒ 15,-/jr. gedurende haar leven lang en na 
haar dood naar haar staat te laten begraven.
R 99 fol. 298vo 23-11-1774
- Hendrik Jansen van Vlerken - g.m. Elisabet, dr. Peter Michiel Kuypers, te 
  Mierlo,
- Johanna Kuypers, te Mierlo - geass. met Arnoldus van Gog, haar oom, te Lie-
  rop - mede voor haar moeder.
- Catrina van Gog - weduwe Peter Michiel Kuypers, te Lierop.
Zij verkopen aan Goort Michiel Kuypers, op Voordeldonk 1/3e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - met 9 percelen land en groes, op Voordeldonk

7╜ l.
Zoals het hen is aangekomen bij overlijden van vader en grootvader - staande
ten quohiere fol. 121.
Belast met: 1/3e deel van ƒ 0-18-0/jr. aan den Armen van Lierop.

Koopsom: ƒ 90,-.
  
R 16 fol. 195 12-12-1774
Jacobus Losecaat, collecteur der verponding en bede, 1769, aanlegger.
contra
Jan Maas, gedaagde.
Betaling van ƒ 19-15-14 wegens achterstallige verponding over 1769.
R 25 fol. 8vo 12-12-1774
Lambert Verheyen, aanlegger - contra - Jan van Kessel, gedaagde.
Gedaagde is nog - ƒ 6,- schuldig van een gekocht en geleverd "beest".
R 30 fol. 160 13-12-1774
Cornelis Joseph Daals, med. dr. en Ferdinandus den Dubbelen, chirurgijn, heb-
ben t.h.v. Wouter Sanders, in het Dorp, het dode lichaam van zijn vrouw, Elisa-
bet van Mierlo, gevisiteerd.
Het lichaam is heden gevonden te Ostappen, in een sloot aan de voetpad en von-
deltje en vertoonde alle verschijnselen van een verdronken lichaam.
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R 99 fol. 299vo 27-12-1774    
  
- Antony van der Linden, te Berghem, in 't Maasquartier,
- Jan van der Linden, te Someren.
Zij verkopen aan Jacobus van der Linden, te Vlierden, 2/3e deel onverdeeld in 
de onverdeelde helft van de goederen gekomen van hun ouders:
- huis, hof en aangelag, te Ommel geheel 7 l.
- land den Horsik 1  l.
- den Grootenacker 2╜ l.
- de Venacker 1╜ l.
- het Weyvelt 6  l.
- het voorste Hoyvelt 1  l.
- het agterste Hoyvelt 1  l.
- Jacobsdrieske 1 copse.
- een drieske 1 copse.
- hooiveld den Ossenkamp 4 l.
Belast met: 2/3e deel van ƒ 5-10-0/jr. aan Francis Vervoordeldonk.

- 2/3e deel van 5╜ vat rogge/jr. (peelse maat) aan Francis Vervoor-
   deldonk.

Koopsom: de lasten.
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R 99 fol. 308 06-01-1775 1/4
- Arnoldus Hendrik Slaats, te Meyl, verkoopt aan Paulus Peters - g.m. Pieter-
  nella Nijssen, op de Leensel 1/5e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - aan de Leensel 5 l.

1. Peter Jooste van Hugten   
2. Dielis Hendriks

- groes het Weyvelt agter het aangelag 3 l.
1. Dielis Hendriks
2. Peter Jooste van Hugten

Koopsom: ƒ 150,-.
waaronder nog begrepen zijn de volgende percelen - gelegen te Vlierden en
alhier, ten quohiere der Verpondingen - die van Vlierden des van noode zijnde
moesten worden getransporteerd. Waartoe den eerste toonder dezer uitgemaakte
acte wordt gemachtigd den verkopers aandeel.
- land het Eeuzel 4 l.

1. Peter Jooste van Hugten
2. Dielis Hendriks

- land boven de Weg 5 l.
1. Dielis Hendriks
2. het volgend veld

- den Heyacker 2 l.
3. Dielis Hendriks
1. de hey

- hooiveld 5 l.
1. Hendrik Canters
2. Dielis Hendriks

Belast met: 1/5e deel in 2 vat en 1 cop rogge/jr. aan Abraham Verster c.s.
in kap. ƒ 10-1-0.

Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders.
R 99 fol. 310 26-01-1775 2/4
Antonetta Tijssen, aan de Leensel, verkoopt aan Paulus Peters - g.m. Pieternel-
la Tijssen, haar zuster, waar zij bij wonende is, 1/5e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - aan de Leensel 5 l.

1. Peter Joosten van Hugten
2. Dielis Hendriks

- groes het Weyvelt aan het aangelag 3 l.
1. Dielis Hendriks
2. Peter Joosten van Hugten

- land het Eeuzel 4 l.
1. Peter Joosten van Hugten

 2. Dielis Hendriks
- land boven de Weg 5 l.

1. Dielis Hendriks
2. het volgende veld

- den Heyacker 2 l.
1. Dielis Hendriks
2. de hey

- hooiveld 5 l.
1. Hendrik Canters
2. Dielis Hendriks

Belast met: 1/5e deel in 2 vat en 1 cop. rogge/jr. aan ....
Koopsom: ƒ 150,- α 4%.

Of: Alimentatie en verzorging gedurende haar verdere leven.
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R 99 fol. 317 14-02-1775 3/4
Jan Willem van Melis - g.m. Catarina Tijssen, te Deurne, verkoopt aan Jan Tijs-
sen, te Vlierden, 1/5e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - aan de Leensel

1. Peter Joosten van Hugten
2. Dielis Hendriks

- groes het Weyvelt agter het aangelag 3 l.
1. Dielis Hendriks
2. Peter Joosten van Hugten

- land het Eeuzel 4 l.
1. Peter Joosten van Hugten
2. Dielis Hendriks

- land boven de Weg 5 l.
1. Dielis Hendriks

2. het volgende veld
- den Heyacker 2 l.

1. Dielis Hendriks
2. de Hey

- hooiveld 5 l.
1. Hendrik Canters
3. Dielis Hendriks

Belast met: 1/5e deel in 2 vat en 1 cop. rogge/jr. aan Abraham Verster c.s.
Koopsom: ƒ 200,-.

R 99 fol. 317 14-02-1775 4/4
Paulus Peters, aan de Leensel, verkoopt aan Jan Tijssen, zijn zwager, 1/5e 
deel onverdeeld in:
- de goederen zoals hem aangekomen zijn bij transport - d.d. 6-1-1775 - van 
  Arnoldus Hendrik Slaats.

Koopsom: ƒ 75,-.  
R 99 fol. 301 07-01-1775 1/5
Jacobus Losecaat verkoopt aan Hendrik Roymans:
- Nieuwe Erve - een heytvelt aan het 

eynde van de hoeve - den Brant, op
Voordeldonk 4 l. 25 r.

1. hoeve den Brant
 2-3. de gemeente

4. de weg
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 4-7-1768.
En welk perceel door den selve koper (Losecaat) het gebruyk als doen is vereert 
om de proffijte daarvan komende int vervolg den Arme zoude konne proffiteren,
alsoo seer geleege is voor de hoeve den Brand, waarom ook den huurder en be-
woonder van deselve hoeve, Dirk Haasen, de voors. Nieuwe Erve konde aanbouwen 
en ten proffijten gadeslaan, hetgeene denselve niet heeft gedaan maar hetselve
perceel onnut laten leggen en doordien hoeve den Brand publicq voor den Arme
is verkogt en als voor bij den voorn. Hendrik Roymans, aan wien ook het voors.
parceel ten meeste nodig was. Soo is het selve aan hem, met kennis en goetvin-
den van de provisoren als ten meeste voordeele van de Armen sijnde verkogt en
waarvan de penninge met meer andere worden uytgezet.

Koopsom: ƒ 115,-.    
R 99 fol. 302 07-01-1775 2/5
Cornelis Peters en Jan Berkers, armmeesters, verkopen namens den Armen van 
Asten aan (Hendrik Roymans):
- de hoeve den Brand, aan Voordeldonk t.w.:
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  huis, schuur, stal, hof, aangelag en missep 1 l. 29 r.
 1-3 de gemeente

- land - daarneffens off aan den Hoff   2 l. 40 r.
- land - in het aangelag - neven het volgend perceel      39 r.
- groes 2 l. 26 r.
- den dries daar de schuur op staat      38 r.
- het Weyvelt neven Pieter Canters 6 l. 15 r.
- land agter het Weyvelt - de Horst 3 l. 10 r.
- het Weyvelt neven het lant 6 l.
- groes tussen het lant en den dries      20 r.
- de Camp, zijnde het lant tot de 

hey off ten eynde uyt          14 l. 16 r.
Koopsom: ƒ 2485,-

De huur - ƒ 90,- nog te betalen - 2-2-1775.
R 99 fol. 304vo 07-01-1775 3/5
Hendrik Roymans is schuldig aan den Armen van Asten - ƒ 800,- α 3╜%.
Borg: Joost Pieter Koppens.
Marge: 18-2-1779 gelost. 
R 99 fol. 304vo 07-01-1775 4/5
Hendrik Roymans is schuldig aan Cozijn van Selm, predikant, te Someren en 
Lierop - ƒ 800,- α 3╝%.
Borgen: Aart Driessen de Zeeger en Joost Buckums.
Marge: 16-1-1779 gelost.
R 99 fol. 307 07-01-1775 5/5
Hendrik Roymans is schuldig aan Petrus Moolegraaf, predikant, te Oost- West
en Middelbeers - ƒ 400,- α 3╝%.
Borgen: Aart Driessen de Zeeger en Joost Buckums.
Marge: 10-2-1779 gelost.
R 124 fol. 55 10-01-1775
Joseph Sauve - en Johanna Maria Lomans, zijn vrouw, geven te kennen dat hun 
zoon, Antoni Muyen (uit het huwelijk van Willem Muyen - en Johanna Maria Lo-
mans) theologant, te Roermond en voornemens de geestelijke staat als werelds
priester te aanvaarden en vermits daartoe bij gebrek van Titel Ecelisiatiecq,
verzocht wordt een titel Patromonieel, houdende jaarlijks - ƒ 150,- om daarvan 
onderhouden te kunnen worden.
Zij beloven hun zoon, indien noodzakelijk, jaarlijks - ƒ 150,- te geven.
En zij verplichten hun andere erfgenamen, om na hun dood, indien noodzakelijk,
dezelfde som te bezorgen.
Met welke last zijn hun erfdeel zullen aanvaarden.
R 99 fol. 309vo 13-01-1775
Anneke de Smit, te Milheese, verkoopt aan Catharina Claasse van de Laar, te 
Milheese:
- de helft van een perceel hooiland - aan de Diesdonk geheel 2 l.

1. Hendrik van Helmond
3. de Aa

Verkoopster aangekomen bij versterf van haar vader, Corst Janse de Smit.
Koopsom: ƒ 40,-.
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R 25 fol. 9 30-01-1775 1/5
Den drost, aanlegger - contra - Johannes Martens, te Ommel, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te voldoen - ƒ 10-9-8 wegens gekochte oogst van Jan Verouden
- d.d. 13-7-1774.
R 155 20-04-1775 2/5
Jan Verouden, aan den Ommelsche Bosch, verkoopt "roerende goederen" o.a.:
- een koe ƒ 12,-
- een hoge kar ƒ  6,-
- een partij stenen ƒ  6,-
- een koeketel ƒ  4,-
- schoppen, gaffels, rieken, kruiwagen enz. enz.

Opbrengst: ƒ 52,-.
R 25 fol. 11 22-05-1775 3/5
Den drost, aanlegger - contra - Lambert Sauve, gedaagde.
Gedaagde is borg gebleven voor Claas Driessen, te Vlierden, wegens gekocht 
gras op de koopdag van Jan Verouden - d.d. 13-7-1774.
Somma ƒ 8-3-4.  
R 147 11-07-1775 4/5
Jan Verouden, aan den Ommelsche Bosch, verkoopt zijn "oogst te velde" o.a.:
- op het Willigstuk
- het "eerste zeyle" van Schoone Jan

Opbrengst: ƒ 58,-.  
R 25 fol. 11vo 03-07-1775 5/5
- Den drost, aanlegger - contra - Wilbert Peter Coolen, gedaagde.
  Gedaagde is nog - ƒ 5-12-8 schuldig wegens gekocht hooi op de koopdag van 
  Jan Verouden - d.d. 3-3-1774. Dit omdat hij borg was voor Claas Driessen, te
  Vlierden.
         
- Idem aanlegger - contra - Peter van Hugten. 
  Wegens "borg" staan voor Peter van Hugten, wegens gekocht vlas op de koopdag
  van Jan Verouden - d.d. 3-3-1774 ter somme van - ƒ 3-19-4. 
R 107b. fol. 208vo 30-01-1775
- Peeter van der Putten, te Mierlo - en
- Johannes [    se] van den Eynde, te Asten.
Zij zijn schuldig aan Johan van der Horst, secretaris, te Mierlo: 
- ƒ 600,- α 4%.
Bij prompte betaling α 3%.
Schepenen Helmond.
Marge: 8-2-1776 - Johan Christiaans en Johan Wilhelmus van Crullenberg, mede 

        namens zijn broer, Pieter Nicolaas Crullenberg - procuratie
        - d.d. 2-8-1776 - wethouders van IJzendoorn - samen voor de
        helft erfgenaam van hun oom, Johan van der Horst - testament
        - 2-6-1775 - zijn voldaan.
        Enz. enz.

R 99 fol. 313vo 31-01-1775
Jan van Kessel verkoopt aan Jan van den Eynden:
- huis, stal, schuur, hof en aangelag - aan de Ommelse Bosch 3 l.

  1-3. de weg
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2. Jan van der Linden
- den Burgacker 3 l.

 1-2. weduwe Marcelis Neerven   
- den Eykacker 7 cops.

1. Jan van der Linden
2. weduwe Marcelis Neerven

- Jan Dirksacker   5 cops.
1. Peter van der Laak

2. weduwe Francis Slaats
3. de straat

- de Nieuwe Erffacker - 
met de groes daaraan 5 l.

1. Peter van der Laak
2. de gemeente
3. Jan van der Linden

- groes het Mortelke 2 l.
1. weduwe Marcelis Neerven
2. Francis van de Vorst
3. de straat

- groes Toonevelt 6 l.
1. Tomas Coolen
2. Joseph Sauve
3. Antoni Fransen

- groes Grave Jan 2╜ l.
 1-3. weduwe Marcelis Neerven

4. Huybert van der Laak
- groes den Ossenkamp 2 l.

1. Tomas Coolen
2. Joseph Sauve
3. Toonevelt

Belast met: ƒ 0-1-04/jr. aan de Kerk van Asten. 
- ƒ 0-8-10/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 200,- aan weduwe Nicolaas Zijnen - d.d. 22-12-1772.

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 2-12-1769.
Koopsom: ƒ 530,-.

R 124 fol. 55vo 02-02-1775
Paspoort voor: Antoni Jan Coolen, schoenmaker, van goed gedrag - enz. enz.
R 124 fol. 56vo 03-02-1775 1/2
Jan Joosten van Hugten - g.g.m Maria Marten Laurense - namens zijn onm. kin-
deren geass. met Francis van Hugten, te Liessel en Peter Joosten van Hugten -
wil hertrouwen met Maria Antoni Evers - welke geass. is met Antoni en Gerrit
Evers, haar broeders.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden het geld en goederen in die zij bezitten.
- Als uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden - dan zal alles wat van de
  bruid komt voor deze kinderen bestemd zijn.
  Hetgeen de bruidegom inbrengt zal voor zijn kinderen blijven.
- Als de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit
  huwelijk na te laten dan zal de vrouw alleen - ƒ 425,- ontvangen uit de boe-
  del.
  De rest van de boedel zal dan blijven voor de kinderen van de bruidegom.
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom, zonder kind(eren) na
  te laten, dan zal de nalatenschap komen aan de bruidegom - welke dan zal uit-
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  keren aan haar broers of zusters of kinderen - ƒ 200,- t.w. ieder - ƒ 100,-
  Enz. enz.
R 124 fol. 52 10-02-1775 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Jan van Hugten - weduwnaar Maria Marten 
Laurensen - t.b.v. Catriena, Peternel, Joost, Jennemaria en Martyn, zijn kin-
deren.
Hij wil hertrouwen met Maria Antoni Evers.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag 4 l.

1. Joost Kerkers
2. Willem Wouter Lomans

- den Groenacker 8 l.
1. Joost Kerkers
2. den Schaapsdries

- het Hoyvelt 4 l.
1. Joost Kerkers

- den Schaapsdries 2 l.
1. Joost Kerkers
2. de Groenacker

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

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

- groes den Bogert 1 l.
1. Joost Kerkers

2. Mathijs Bollen
Roerende goederen o.a.:

- een os, twee melkkoeien, drie jonge beesten.
- twee karren, een hoge en een slag- of lage kar,
- ploeg en eg, 
- enig landbouwgereedschap,
- ketels, 
- meubilair.

Schulden
- de lands- en dorpslasten van 2 α 3 jaar.
- ƒ 150,- aan Joost Kerkers en Joost van den Eynden.

Te vorderen
- ƒ 25,-.
R 30 fol. 160vo 13-02-1775 1/8
Arnoldus van Gerwen - en zijn vrouw, Josyna Lomans, wonende in het Dorp, aan 
de akkers, verklaren - dat gisteravond laat, hun koe "swart van hair met witte 
placke en striep op het lijff" op hun neere of stal was gebonden.
De deur was dicht en de deur aan de zijkant, dichtgetast met hooi en stro, was 
vastgebonden.
Deze morgen hebben zij bevonden dat deze deur toch open was, een gat in het 
scherm en dat de koe weg was.
Zij weten niet wie dit gedaan heeft.
De koe is gisteren verkocht aan Peter van Hugten, op de Leensel, voor ƒ 22-6-0 
en hij heeft daarop v≤≤ruit ontvangen ƒ 1-0-0.
Hij heeft de koe, kort na de middag, gebracht in de stal van de herberg van 
Cornelis Lintermans, in het Dorp, om aan Peter van Hugten af te leveren. Omdat 
Peter geen geld had en zij niet zonder betaling wilde leveren, hebben ze het 
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beest weer meegenomen en in hun stal gezet.     
Verder verklaren zij dat zij hun beest, rond vijf uur vanavond, hebben zien 
staan op de stal van de weduwe Gerrit van Riet, in het Dorp.
E.e.a. wordt onder eede bevestigd.   
R 16 fol. 199 16-02-1775 2/8
Arnoldus van Gerwen - en zijn vrouw, aanleggers.
contra
Peter Joosten van Hugten, ondervorster en nagtroeper, gedaagde.
Betreft: Weghaling van een koe, door gedaagde, uit de stal van aanlegger.
Zie stukken: R 33 - 52.
R 30 fol. 162 17-02-1775 3/8
Hendrik Halthausen, ondervorster en nagtroeper, verklaart - dat hij, in de 
nacht van de 12e op de 13e, rondgaande in het Dorp, te ca. half twee, volk 
hoorde en licht zag in de herberg van Cornelis Lintermans, bij de Kerk.
Hij is naar binnengegaan en trof daar aan, zittende bij het vuur, Adriaan van
Duuren en Peter van Hugten. Hij heeft hen gezegd dat zij naar huis zouden gaan.
Adriaan van Duuren zei hierop tegen hem: "Schobber, wat doede gij hier in huys,
het zijn U affairen niet".       
Peter van Hugten "vatte" de tang op en die in zijn hand hebbende, beide op-
staande en naar hem toekomende werd hij door Peter van Hugten gedreigd of hij 
hem met de tang wilde slaan.
Cornelis Lintermans is toen tussenbeide gekomen en heeft "gesust" waarop hij,
deponent, uit het huis is weggegaan.
Verder verklaart hij - dat hij in dezelfde nacht, om vier uur, komende bij de
Mart, aan de Poel, Peter van Hugten is tegengekomen, welke met zich leidde een
koe, zwart en wit van haar.
Hij heeft hem aangesproken en gevraagd waar hij met dat beest vandaan kwam.
Waarop deze antwoordde: "Dat zijn U affairen niet" en is doorgegaan.
Voors. beest is maandag l.l. in de stal van Peter van Hugten gevonden en door 
hem, Peter, in de stal van de weduwe Gerrit van Riet gebracht.
R 30 fol. 163 17-02-1775 4/8
Dirs  Verbaarschot  -  weduwe  Willem  van  Gerwen,  wonende  achter  het  huis  van 
Arnoldus, haar zoon.
Zij heeft, op zondagavond, 12 febr. l.l., gezeten in den heert of woning van
voorn. Arnoldus en gezien dat de koe - volgt verslag over de verkochte koe - 
goed vastgebonden in de afgesloten stal stond en daar uitgehaald is.
E.e.a. wordt onder eede bevestigd.
R 30 fol. 164 23-02-1775 5/8
Francis van de Vorst en Jan van Dijk, schepenen, en Leendert van Riet, presi-
dent.
Zij hebben een visuele inspectie gedaan in de stal van Arnoldus van Gerwen -
na aangifte van diefstal van een koe - en bevonden dat e.e.a. gegaan kan zijn 
als in de aangifte vermeld.
R 30 fol. 164vo 23-02-1775 6/8
Antoni Fransen, Dirk Dirks en Francis van de Vorst, schepenen, zijn, op maan-
dagmiddag, 13 febr. l.l., in de woning van Peter Joosten van Hugten, op de 
Leensel, geweest en hebben aldaar gevonden - een koe, "swart van hair met witte 
placke".
Op onze vragen heeft Peter verteld - dat hij de koe van Nol van Gerwen gekocht 
had en dat hij daar goede getuigen van had.
Op ons verzoek is hij, met de koe, mee terug gegaan naar het Dorp om e.e.a. te 
onderzoeken.
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Arnoldus van Gerwen heeft verklaart - dat hij de koe verkocht heeft maar zonder 
betaling niet wilde leveren.
Peter voors. heeft verder niet kunnen verklaren hoe hij aan de koe gekomen is,
alleen maar dat hij die van Arnoldus gekocht had.
De drossard heeft tot nader onderzoek de koe in bewaring genomen.
R 20 fol. 322 13-03-1775 7/8
De drossard, aanlegger - contra - Peter van Hugten, op de Leensel, gedaagde.
- fol. 330 - aanlegger wil de volgende getuigen laten horen:

- Arnoldus van Gerwen,
- Josyna Lomans,
- Hendrik Halthausen,

   - Dirs Verbaarschot - weduwe Willem van Gerwen en 
- Cornelis Lintermans.

- fol. 341 - 3-1-1776 - de zaak wordt "gesloten".
 De gedaagde betaald de kosten van het geding - dit ter
 moderatie van schepenen.

R 30 fol. 165vo 01-04-1775 8/8
Cornelis Lintermans, herbergier, verklaart, dat, op 12 febr. l.l., Arnoldus
van Gerwen een koe in zijn stal gebracht heeft om aan Peter van Hugten te leve-
ren.
Hij weet niet of Peter die koe ontvangen heeft en ook niet waar deze gebleven
is.
Peter van Hugten is op de voors. dag en avond ten zijne huize blijven zitten
tot kort nadat Hendrik Halthuysen hem en Adriaan van Duuren had vermaand om 
naar huis te gaan.
Adriaan is eerst weggegaan en daarna Peter van Hugten, zonder beest of koe bij
zich te hebben.
E.e.a. bevestigd onder eede.
R 33 - 52 14-02-1775 1/5
Francis van de Loverbosch bekent in koop te hebben:
-  een  hijtvelt  of  een  houtbos  bij  de  Afterbos  -  van  de  weduwe  Sovey  en 
kienderen    voor 160 gulden.
  Waarvoor hij twee jaar zijn tiende verhuurt heeft - enz.
  1774 - heeft opgebracht ƒ 90-03-8
  1775 - ƒ 48-19-0
Hij bekent de rest binnen 14 dagen te voldoen, zijnde ƒ 20-17-8
(Dit was geschreven op een quarto blaadje en verso getekend.)
  
R 33 - 52 22-05-1775 2/5
Volgt proces over betaling van deze - ƒ 20-17-8.
R 16 fol. 204 22-05-1775 3/5
Lucia van Bussel - weduwe Jan Sauve, aanlegster - contra - Francis van de Lo-

verbosch,  gedaagde. 
Betaling van - ƒ 20-17-8 als restant van - ƒ 160,- ter zake van de koop van:
- een heiveld of bos - aan Voordeldonk 21 l.
zoals aanlegster - geass. met haar twee zoons, op 5-7-1773, aan gedaagde ver-
kocht hebben.
R 100 fol. 4vo 14-08-1775 4/5
Francis van de Loverbosch verkoopt aan Evert van der Greynt, molenaar, te Some-
ren, voor ƒ   125,-.  
- heiveld en bos - te Voordeldonk 21 l.
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1. de hei
2. het Bottelsvelt (van Jan Welten)
3. Francis van Bussel
4. een veld van de hoeve de Vorst

Verponding: ƒ 0-15-2/jr.
De verkoop is opgehouden.

R 100 fol. 5vo 06-09-1775 5/5
Peter Berkvens - g.m. Jennemie, dr. Antoni van de Loverbosch, te Ommel, is 
door zijn vrouw (nicht) nader van den bloede aan Francis van de Loverbosch
dan Eevert van der Greynt.
Hij vernadert:
- een heiveld en bos - op Voordeldonk 21 l.

Koopsom: ƒ 125,-. 
R 99 fol. 316 14-02-1775
Gerrit van Hugten, aan de Leensel, is schuldig aan Jan Frans Timmermans:
- ƒ 200,- α 3%.
Borg: Jan van Hugten, op het Rinkvelt - en 
      Joost van Hugten, op de Wolfsberg.  
R 124 fol. 54 17-02-1775 1/2
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur
van 's landsverpondingen over 1772 en '73, legt beslag op de vaste goederen 
van:
- Jan Verouden - tot verhaal van een restant verponding 1772

ƒ  8-15-0
                 en over 1773 ƒ 18-07-8
- Jan Peter Maas - idem 1772 ƒ 16-16-6
                 en over 1773 ƒ 20-17-6
- Joost Verleysdonk en Willem Antoni Dirks 1773 ƒ 10-18-0
- Gerrit van Hugten (3/4e deel) - nu: Marten van 
  Hugten - en Willem van den Eventuyn (╝e deel)   1773 ƒ  2-19-6
- Jenneke en Maria Kels 1773 ƒ 11-19-6
- Johannes Martens 1773 ƒ  6-01-8
- Arnoldus Aarts 1773 ƒ  9-12-6
R 124 fol. 68vo 08-09-1775 2/2
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur
van 's landsverpondingen over 1773, legt beslag op de vaste goederen van:
- Francis Slaats, zijnde van de weduwe en kinderen, tot verhaal van

ƒ 1-02-0
- Peter Roymans, op Voordeldonk ƒ 5-17-4
- Antoni Lintermans ƒ 4-00-0
- kn Jacob Mathijssen - nu van Joost Kuypers ƒ 0-15-0
R 152 22-02-1775
Op heden, zullen Cornelis Peters en Jan Berkers, armmeesters - "voor alle
man aan de minst aannemende bestelle de nagenoemde arme kinderen in cost en
logement":
Voorwaarden o.a.:
Den aannemer moet de persoon of kind naar hun staat bezorgen - logement, eten,
drinken, reinigen, wassen, bestoppen en benaaien der kleren.
En zal den aannemer dezelve naar vermogen ten zijne diensten gebruiken en hen
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laten doen wat redelijk is.
De aangenomene zal gewillig en gehoorzaam zijn.
- Hendrien van Leent, 16 jaar.
  Bij Jan Royackers, op Rut, te Vlierden ƒ  6-00-0/jr.
- Francis van Leent, 14 jaar - bij Jan Verreyt ƒ  5-10-0/jr.
- Jan, zn Willem van Leent, 10 jaar - bij Dirk Leenders ƒ 12-10-0/jr.
- Josyna Tiele Verhindert - bij Jan Jacobs Verberne ƒ 25-00-0/jr.
- Een zoon van Leendert Hendriks van Meyl.
  Van 22-2-1777 - '78 bij Huybert van der Laak en deze moet
  bijbetalen - blokken, sokken, kousen. schoenen, drie hem-
  den, een scholk, een broek enz.
- Op 22-2-1776 is Hendrien van Leent naar Andries Walraven 
  gegaan ƒ 10-00-0/jr.
- Jan Willem van Leent naar Joost Koppens ƒ 10-00-0/jr.
- Op 17-8-1778 is Frans Jacob Baassen, 18 jaar, naar Claas
  van der Westen gegaan  ƒ 28-00-0/jr.
R 164 fol. 130 25-02-1775 1/3
Taxatie van de goederen die Arnoldus Slaats, te Deurne, bij vermangeling aan 
Jan Stevens zal transporteren:

Waarde
- huis, hof en aangelag ╜ l. ƒ 350,-

1. Martinus Slaats c.s.
2. Jan Stevens

Idem - van hetgeen Jan Stevens zal transporteren aan Arnoldus Slaats:
- het voorste deel van een huis - bestaande in "woning ƒ  25,-
  en neere scheidende neven de stijlen van de schuurheert.
  Hier woont nu Jan Stevens.
R 99 fol. 319vo 25-02-1775 2/3
Arnoldus Slaats, te Deurne, vermangelt aan Jan Stevens, te Heusden:
- huis, hof en aangelag ╜ l.

1. Martinus Slaats
2. de koper

Koopsom: ƒ 350,-.
R 99 fol. 320vo 25-02-1775 3/3
Jan Stevens, te Heusden, vermangelt aan Arnoldus Slaats, te Deurne:
- een deel van een huis t.w. woning en neere, scheydende naast de stijlen
  van de schuurheert - waar hij woont.

Koopsom: ƒ 25,-.
R 99 fol. 321 07-03-1775 1/2
Jan Brunas verkoopt aan Gerrit Brunas, zijn broeder:
- groes Vroukesvondelveltje 3 l.

1. Hendrien Verberne
2. Jan van Riet
3. de Loop

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 3-2-1749.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 124 fol. 57vo 07-03-1775 2/2
- Jan Brunas,
- Gerrit Brunas - en
- Hendrik Vervoordonk - g.m. Elisabet Brunas, te Vlierden.
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Kinderen en erven van Bernardus Brunas - en Francyna de Groot, gewoond heb-
bende in het Dorp.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Gerrit Brunas
- huis, hof en aangelag - aan den Hoek, in het Dorp - nr. 65. 1 l.

 1-3. de straat
4. het volgende huis

- huis en hof - nr. 67 ╜ l.
  deze twee huizen met met hun stallinge aaneengebouwd

1. de straat
2. Francis van den Eerenbeemt

- een aangelag den Hemel 3 copse
1. de straat

2. Jan Timmermans   
- land in de Loverbosch 1 l. 3 cops.

1. Jan Meulendijk
2. Jan Timmermans

- een akkerke op de Logte 1 cops.
1. Jan Brunas
2. Hendrik Haasen

- den Meulenacker 2 l.
1. Francis van den Eerenbeemt

2. de volgende akker
- groesbeemd in het Lindert 4 l.

1. neven het straatje
2. Jan Brunas

- een beemd in de Bleeke 1 l. 3 cops.
1. Jan Slaats
2. weduwe Antoni Jaspers

- land den Meulenacker 2 l.
1. de vorige Meulenacker
2. Wilhelmus Bruynen

- de Pasacker 1╜ l.
1. het andere perceel in de 
   Pas van de delers
2. de straat

- land den Langenacker 1╜ l.
1. de Schutterije
2. de condivident

- land den Meulenberg 3 l.
1. de condivident
2. Francis van den Eerenbeemt

- den Rootsenacker 5 copse.
1. Antoni Lomans
2. Mattijs van Bussel

- den Langenacker 1 l.
1. de condivident
2. Tomas Coolen c.s.

- een weiveld 2 l.
1. Francis Verberne
2. Joseph Sauve

- groes Ostaden 1 l.
1. de drossard
2. Laurens Bruysten

- een perceel - daarneven gelegen 1 l.
- groes het Linder 3 cops.
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1. weduwe Goort Buckums
2. Antoni Fransen

- een huisplaats en aangelag 1 l. 1 cops.
1. Nicasius Simonis
2. de straat

- de Pasacker 1╜ l.
1. de condivident
2. Philips Rijnders

- land het lank Loopense off Bankacker 1 l. 1 cops.
1. Lambert Sauve
2. Mattijs Muyen

- land het Delleke 3 l.
1. de condivident

2. weduwe Gerrit van Riet
- groes op den Hoypat 1 l.

1. weduwe Goort Buckums
2. weduwe Peter Troeyen

- groes int Lindert - het Delleke 3 cops.
1. Jan Brunas
2. Philip Rijnders

Belast met: ƒ 7-10-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar, te
       's Bosch.

- ƒ 7-00-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-19-4/jr. aan het Huis van Asten.

Verponding: ƒ 16-07-00/jr.
Bede - ƒ  4-17-14/jr.
Hij zal betalen: 
- aan Jan Brunas ƒ 400,-
- aan Hendrik Vervoordeldonk ƒ 400,-.
2e lot: Jan Brunas
- hetgene hij reeds uit de boedel heeft ontvangen.
- ƒ 400,- uit te keren door het 1e lot.
3e lot: Hendrik Vervoordeldonk
- hetgene hij reeds uit de boedel heeft ontvangen.
- ƒ 400,- uit te keren door het 1e lot.
R 99 fol. 321vo 17-03-1775
Dirk van de Loverbosch verkoopt aan Jan van den Eynden:
- land de Venacker

1. Peter van de Laak
2. Joseph Sauve
3. de weg
4. Joost van Weert

Verkoper aangekomen bij belening - d.d. 17-10-1774.
Jan van Kessel ziet af van zijn rechten.

Koopsom: ƒ 35,-.
R 124 fol. 61 17-03-1775
Peternel van Hooff - weduwe Vreyns Verleysdonk, op Voordeldonk, testeert.
Erfgenamen worden:
- Antoni Vreynse Verleysdonk,
- Reynder Vreynse Verleysdonk,
- Catrina Vreynse Verleysdonk - g.g.m. Jan Haasen
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- Josyna Vreynse Verleysdonk - haar kinderen - alsmede
- Jan en Laurens van Gemert, kinderen van Arnoldus van Gemert - g.g.m. 
  haar overleden dochter.
Dus vijf legitieme porties.
Gereserveerd hetgene haar dochter, Maria Verleysdonk - g.m. Peter Roymans
voor haar kindsdeel of legitieme portie - "na scherpheyt van regte zoude konne
pretenderen en anders of verders niets".
Verder wil de testatrice dat de voors. erfgenamen nog alleen v≤≤ruit zullen 
genieten en ontvangen - ƒ 500,- die de testatrice zijn aangekomen van Goort 
Antonis waarmee haar boedel is verbeterd.
En zullen voorts de overblijvende helft van de nalatenschap bij haar voors. 
vijf kinderen en twee kleinkinderen genoten en geδrfd worden.
R 124 fol. 62vo 25-03-1775
- Jan,
- Corstiaan,
- Dirk - en
- Albert - kinderen van Tomas van der Weerden.
- Peter Aart van Bussel - g.g.m. Jennemie, dr. Tomas van der Weerden, waarbij 
  hij twee kinderen had, die na zijn vrouw overleden zijn.
Kinderen en erven van wijlen Tomas van der Weerden - g.g.m. Jenneke Coolen, ge-
woond hebbende aan Vosselen.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Peter Aart van Bussel
- groes het voorste Velt ╝ e deel van 6 l.

1. Peter Jelis Vrijnse        
2. kn Jan Coolen
3. de Keyzerdijk

- den Nieuwwacker 2 l. 1 cops.
1. kn Jan Coolen
2. Antoni Evers

- een hooiveld 1╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. Antoni Jacob Kuypers

- den Harksacker 1╜ l.
1. Arnoldus van Geffen
2. de vier eerstgenoemde comparanten

- den Berkacker 1 l.
1. Antoni Jacob Kuypers
2. Arnoldus van Geffen

- groes het Startvelt off Kempke 2╜ l.
1. de vier eerstgenoemde comparanten
2. Arnoldus van Geffen

- groes de Hoffstad 1 copse.
1. kn Aart Wilbers
2. Nol van Gerwen

- land den Hoole ╜ l.
1. Willem Joosten
2. kn Jan Coolen

Belast met: ƒ 1-00-0/jr. aan den Armen van Asten - zijnde ╝e deel van een 
  rente van - ƒ 4-00-0/jr.
  De overige - ƒ 3-00-0/jr. blijven t.l.v. de andere 
  erfgenamen evenals de verdere lasten en cijnsen staan-
  de op het deel van de boedel hetwelk voorlopig onver-
  deeld blijft.

78



R 99 fol. 322 05-04-1775
Peter van de Loverbosch verkoopt aan Huybert van de Laak:
- den Eekelhoff in de Venne 2 l.

1. Hendrik Verhoysen 
2. Willem Roefs
3. Peter van der Laak
4. de hei

- groes de Rouwvenne zijnde 1/3e deel van 7 l.
1. Willem Roefs
2. Wilbert Jan Wilbers
3. de gemeente
4. Joseph Sauve c.s.

- Teuniskeven 1 cops.
1. Wilbert Jan Wilbers
2. Joseph Sauve
3. Wilhelmus Bruynen
4. de koper

Mede compareerde ook Wilbert Jan Wilbers die mede twee percelen heeft als de 
laatste en in zijn transport - d.d. 20-5-1761 - de reengenoten dat wel gesteld 
zijnde maar echter dezelve in eigendom heeft, zijnde niet afgraven, veranderd,
zonder dat hij op het verkochte enig recht heeft of de verkoper of koper op dat
van Wilbert Jan Wilberts enig recht kan laten gelden. (?? G.S.)
Verponding: ƒ 3-15-8/jr.
Bede - ƒ 1-02-4/jr. 

Koopsom: ƒ 221,-.
R 99 fol. 323 12-04-1775

Arnoldus Top, te Velthoven, is schuldig aan Andries Timmermans - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 8-3-1783 gelost.
R 28 fol. 90 24-04-1775 1/2

Nicasius Simonis verzoekt om voor ƒ 50,- te mogen verkopen:
- een stukje groes 1 l. 1 cops.
Dit om zijn handwerk, als smid, beter voort te kunnen zetten en zijn kinderen 
te onderhouden.
Deze kinderen zijn voor de helft mede-eigenaar.
R 99 fol. 324 25-04-1775 2/2
Nicasius Simonis verkoopt aan Jan Willem Coolen:
- groes het Lindersvelt

1. Willem Bruynen
2. Jacobus Smits
3. weduwe Jan Sauve
4. de Loop

Verkoper aangekomen - de helft bij versterf van zijn vrouw - en
          - de helft aan zijn kinderen.

Verkoper heeft machtiging van drost en schepenen om te verkopen en zodoende
zijn kostwinning voort te zetten en zijn kinderen te alimenteren.
Ook aanwezig zijn Andries van Hugten en Willem Goris, als momboiren van de 
onm. kinderen van Jan Hendrik Goris - om dit perceel te ontslaan uit obligatie
d.d. 20-5-1763.
Alsmede compareerde Maria de Smit om dit perceel te ontslaan uit obligatie
d.d. 4-6-1764.

Koopsom: ƒ 50,-.
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R 164 fol. 131 24-04-1775
Taxatie van huis en stallen, op Voordeldonk, welke op dinsdag 11-4-l.l., rond
de middag, "seer schielijk" zijn afgebrand.
Eigenaar: Willem Wouter Lomans.
Bewoner: Pieter Wilbert Berkers.

Waarde: ƒ 200,-.
R 124 fol. 64vo 29-04-1775
Paspoort voor: Jan Peter Driessen van Bussel "die voornemens is tot voortset-

     ting van sijn fortuyn zig te begeven in andere vreemde landen".
R 99 fol. 325 08-05-1775 Ook: R 156 - 13-4-1775.
- Antoni en Joost Kuypers,
- Jan Antoni Elias,
- Leendert Vos,
- Peter Noyen, te Deurne,
- Petrus, Johannes, Elisabet en Maria Kuypers - alle vier kinderen van Bernar-
  dus Kuypers en wonende te Oostmalle, Schilde en Deurne in Brabant,
- Cornelis Verhoeven, te Vlierden.
Zij verkopen aan Joost Kuypers 4/5e deel onverdeeld in:
- huis, schop, hof en aangelag - in het Dorp ╜ l.

3. de straat
4. Tomas Bakers e.a. 
1. Peter Verberne
2. de pad en Willem van Dijk

Joost Kuypers is voor het ander 1/5e deel al eigenaar.
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.

Koopsom: ƒ 60,-. 
  
R 124 fol. 65vo 08-05-1775 1/3
- Hendrik Verberne, 83 jaar,
- Joost Gerrit Kerkers, 75 jaar,
- Francis Gerrit Kerkers, 73 jaar,
- Aart Janse Smits, 70 jaar.
Zij verklaren t.b.v.:
- Peter Andries van Bussel, te Asten - en
- Willem van Deursen - g.m. Annemarie Bosbremer, te Helmond - dat zij zeer wel  
gekend hebben de vader van de eerste requirant t.w.:
- Andries Janse van Bussel - g.g.m. Lucie - beiden overleden alhier.
  Mitsgaders de vader en de moeder van de tweede requirants vrouw t.w.:
- Jacobus Bosbremers - g.g.m. Jenneke van Bussel, beiden alhier overleden.
Dat zij zeer wel gekend hebben:
- Maria van Bussel, overleden te Antwerpen.        
- Anneke van Bussel, overleden te Veldhoven.
Verder dat:
- Andries, Jenneke, Maria en Anneke van Bussel, broeders en zusters en kinderen
  waren van Jan Cornelis van Bussel, welke zij ook gekend hebben.
R 124 fol. 66 27-05-1775 2/3
Petrus Aarts, Rooms pastoor, te Asten, verklaart ter instantie van:
- Peter Andries Janse van Bussel - en
- Willem van Deursen - g.m. Anna Maria Bosbremers, dr. van wijlen Jenneke van 
  Bussel - en Jacobus Bosbremers, te Helmond.
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Dat hij de doopregisters heeft onderzocht en bevonden dat aan de dopelingen in 
vroeger tijden merendeels geen toe- of bijnamen tijdens de doop werden toege-
voegd.
Maar dat in plaats daarvan aan de dopelingen alleen de voornaam van hun vader 
of vader en grootvader zijn en werden gegeven. En dat van de toe- of bijnamen 
van de laatstgemelde opzichtelijk tot den doop van hun kinderen of kleinkinde-
ren doorgaans geen mentie in de voors. doopregisters is gemaakt.
De bijnaam van Bussel is volgens de vroegere gewoonte achter- of daargelaten. 
R 124 fol. 76vo 28-11-1775 3/3
- Jenneke Dirks van Hugten - g.g.m. Jan Janse Slaats, 80 jaar - en
- Anneke Jacobs van Hugten - g.g.m. Daandel Coolen, 75 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Peter Driessen van Bussel dat zij gekend heb-
ben:
- Jan Cornelisse van Bussel - en zijn vrouw, Anneke ......., gewoond hebbende
  in de Wolfsberg.
Zij weten ook dat Jan maar ΘΘnmaal getrouwd is geweest en nooit geen andere 
vrouw heeft gehad.
R 99 fol. 326vo 23-05-1775
Gerrit Antoni Evers, te Ommel, is schuldig aan Pieter Zijnen, schoolmeester en
schepen - ƒ 175,- α 3╜%.
Marge: 13-3-1790 gelost.
R 100 fol. 1 23-05-1775 1/3
Nicolaas Voermans, in de Wolfsberg, is schuldig aan Andries Timmermans:
- ƒ 150,- α 4╜%.
Marge: 24-8-1789 gelost.
R 100 fol. 20 01-12-1775 2/3
Nicolaas Claasse Voermans verkoopt aan Jan Verberne, in de Wolfsberg:
- land de Grunacker 1 l. 1 cops.

 1-4. de koper
2. kn Joost Voermans
3. Joost van Hugten

Koopsom: ƒ 75,-.
R 100 fol. 20vo 01-12-1775 3/3
Jan Janse Verberne verkoopt aan Nicolaas Claasse Voermans, in de Wolfsberg:
- de helft van den Driehoek deze helft is 1 l.

1. weduwe Hendrik van der Paalen
2. Paulus van Bussel
3. de weg
4. de verkoper

Koopsom: ƒ 50,-.
R 32 fol. 46 17-06-1775
  
Laurens Jelissen en Jan Daandel Coolen worden aangesteld als borgemeesters -
St. Jan 1775 - '76.
Tot setters worden benoemd: Hendrik van Helmond - en

- Mattijs Smets.
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R 100 fol. 2 05-07-1775 1/2
Het Corpus van Asten verkoopt aan Gerrit Verberne:
- land in 't Bergsland 3 cops.
  Zoals hij in gebruik heeft.
Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-4-0/jr.

Koopsom: de lasten.
R 100 fol. 2vo 05-07-1775 2/2
Het Corpus van Asten verkoopt aan Peter Verreyt, in de Steegen:
- groes de Bleek 1╜ l.

1. Jan Peters
2. Willem van Dijk
3. weduwe Francis Berkers

Het perceel is voor de lasten aan de gemeente gebleven - d.d. 25-7-1774.
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.

Koopsom: de lasten.
R 155 11-07-1775
Maria - weduwe Marcelis van Neerven, aan de Ommelsche Bosch, verkoopt haar 
"oogst te velde":
- 19 "kopen" rogge, boekweit ƒ 184.-.
R 147 12-07-1775 1/2
- weduwe Jan van de Sande - en
- Pieter Hendrik Verberne, alhier - en
- Willem Peter Philipsen, te Deurne - als voogden over de vier onm. kinderen   
  van Jan van de Sande - en Elisabet Verberne - verkopen "den oogst ten velde"
  staande op de erve "aant Slootje" waar Jan van de Sande gewoond heeft.
O.m. wordt verkocht:
- rogge - op de Beckers
        - op de Wegacker
        - aan de Wortele
        - in de Garstcamp

Opbrengst: ƒ 163,-.
R 124 fol. 72 20-10-1775 2/2
- Pieter Hendrik Verberne, te Asten - en 
- Willem Peter Philipsen, te Deurne - als voogden van Maria, Jan, Catarina en 
Willemyna, onm. kinderen van wijlen Jan van de Sanden - en Elisabet Verberne.
Waarna Jan van de Sande is hertrouwd met Maria Canters - en daarbij ΘΘn kind
heeft verwekt.
Jan van de Sande is in het najaar 1774 overleden.
De voogden inventariseren de nalatenschap.  
- Geen vaste goederen.
- De roerende goederen zijn, op 3-12-1774, publiek verkocht -
  opbrengst ƒ 231-07-08
  en van de wijnkoop ƒ   6-05-08
- De oogst te velde is 12-7-1775 publiek verkocht ƒ 153-08-08
- Enige roerende goederen zijn verdeeld o.a.:
  - een zilveren kruis heeft Caatje, die bij Paulus Verber-
    ne is.
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  - de zilveren plaat van het kruis heeft Maria, wonende bij
    Jan van Moorsel, te Deurne.
  - de zilveren ring heeft Willemyna, wonende bij Hendrik 
    Verberne.
- Turf verkocht ƒ     5-00-00  

Opbrengst ƒ 396-00-00
  

Schulden:
- aan Antoni Kuypers, alwaar van der Sande op "het goet"
  gewoond heeft ƒ   1-00-00
- diverse verpondingen en lasten over meerdere jaren ƒ  63-17-10
- Joseph Sauve als kuyper ƒ   2-19-00
- Gerrit van Hugten, van arbeidsloon ƒ 3,- en van vier 
  karren "scheltorff" ƒ 1,- dus ƒ   4-00-00
  De weduwe segt sulx niet verschult te sijn.
- Tomas Coolen - de huishuur van de goederen waar de over-
  ledene gewoond heeft ƒ  27-00-00
- 21 vat rogge α F 1,-/vat ƒ  21-00-00
- 400 pond stro - aan Willem Hoefnagels voor huur van een 
  akker.
- Martinus Stevens - als timmerman verdient             ƒ   9-10-00
- Jan Peters, in de Steege, van een geleverde koe ƒ  16-00-00
- Antoni van Bree voor geleverd spek ƒ   2-12-00
- acten opmaken etc. ƒ   4-00-00
- Antoni Kanters, te Weert - 164 pond vlas geleverd ƒ   8-01-08
- de kinderen Jan Coolen wegens de obligatie van ƒ 50,-
  + 2 jaar intrest ƒ  53-00-00
- Cornelis van Weert wegens levering van een hoge kar ƒ  11-08-00
- Jan Frans Timmermans van twee vijmen dakstro ƒ     4-16-00  

ƒ 229-04-02
Naar beste wetenschap opgemaakt enz. enz. 
R 100 fol. 3 24-07-1775
Jan Verboogen de jonge - g.m. Maria, dr. Hendrik van de Mortel - en Helena 
Jacobs van Hugten, in de Wolfsberg. 
Zijn schoonouders hebben bij testament - d.d. 7-1-1749 - bepaald dat de langst-
levende de vaste goederen "in togte" zou blijven bezitten en als kind of kin-
deren tot huwelijk of meerderjarigheid komen deze een behoorlijke uitzet naar 
de staat des boedels zullen ontvangen i.p.v. de legitieme portie.
Jan Verboogen verklaart deze uitzet ten volle ontvangen te hebben en dat het 
beter is zo nu en dan een sommetje te genieten dan het onzekere van de vaste
goederen af te wachten.
Mede-comparant, Hendrik van de Mortel - nu g.m. Catalijn Teunis Jansen - waar-
bij twee kinderen, Gerrit en Pieter, verkoopt nu aan deze kinderen:
- 1/8e deel in - huis, land en groes zijnde dit deel 6 l.

Koopsom: ƒ 150,-.
R 124 fol. 67vo 31-08-1775
Joost Buckums geeft, namens zijn moeder, in huur aan Christoffel Milter:
- huis en hof - in het Dorp
Zoals bewoond wordt door Gerrit Hoefnagels en Bernardus Buckums.
Met dien verstande dat Bernardus Buckums, blijft wonen in de kamer waar hij nu 
woont en dat Milter ook van de kamer gebruik kan maken.
Huurtermijn: 3 jaar.
Huursom: ƒ 25,-/jr.
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R 25 fol. 12 04-09-1775

Den drost, aanlegger - contra - Arnoldus Aarts      wegens ƒ  8-09-12
    - Tomas Hendriks        ƒ  4-15-00

       - Jan Verasdonk        ƒ  2-18-08
    - Pieter Jan Berkers        ƒ  6-18-14

       - Andries Walravens        ƒ 10-13-00
R 164 fol. 132 04-09-1775
Taxatie van de onroerende goederen van Joost Verleysdonk - overleden 26-7-1775. 
Willem Antoni Dirks is mede-erfgenaam van de overledene.

de helft in: Waarde:
huis, schuur, stal, hof en aangelag - aan de Beek 3 l. ƒ 175,-

1. Jelis Verhoysen
2. weduwe Willem van Vlokhoven          
3. de Beek
4. de gemeente

- land de Langenacker 4 l. ƒ  60,-
 1-2. weduwe Willem van Vlokhoven

3. de Beek
4. de gemeente

- den Beugelhegacker 5 copse. ƒ  15,-
1. weduwe Willem van Vlokhoven
2. Mattijs en Joost Smets
3. de gemeente
4. de erfgenamen

- land de Stootboomacker 1 l. ƒ  12,50
1. weduwe Willem van Vlokhoven
2. de gemeente  
3. weduwe Hendrik Berkers
4. de gemeente

- land den Dullenacker 2 l. ƒ  30,-
1. de Loop
2. weduwe Willem van Vlokhoven

 3-4. de gemeente
- land den Leytentijt - hei geweest 2 l. ƒ  15,-

1. weduwe Willem van Vlokhoven
 2-3. de gemeente

4. Jan Metten
- groes 6 l. ƒ  90,-

 1-3. weduwe Willem van Vlokhoven
2. de erfgenamen
4. Dielis Verhoysen

- het hoog Hoyvelt 2 l. ƒ  35,-
1. Hendrik Verleysdonk
2. de erfgenamen
3. de Loop
4. weduwe Aart Wilbers

- land/groes het Heyvelt 1 l. ƒ  10,-
1. Hendrik Verleysdonk
2. weduwe Aart van Bussel

- het leeg Hoyvelt 2 l. ƒ  35,-
1. Hendrik Verleysdonk

2. de erfgenamen   3. de Loop
4. weduwe Aart Wilbers

- het agterste Diesdonk weyvelt 3 l. ƒ  25,-
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 1-3. Peter Smits
2. Goort van Bussel
4. Jan Jelis van Hugten

- de Rietbeemt 2 l. ƒ  12,50
  1. Antoni Fransen

2. weduwe Willem van Vlokhoven
3. Mattijs Smits
4. Goort Peter Cornelis

- hooiland 1 l. ƒ   1,-
1. Lambert Verheyden

2. de [Frunders]                  
        ƒ 516-00-00

Voor het geheel belast met:
- ƒ 5-15-0/jr. aan het Gemene Land - in kap. ƒ 143-15-0
- ƒ  50,- aan de kn Jan van Eersel, zijnde 
          een rest van ƒ 200,- obligatie -
          d.d. 12-9-1737      ƒ    50-00-0    

     ƒ 193-15-0
De helft is         ƒ    96-17-08  

                ƒ 419-02-08
20e penning is ƒ 20-19-2.
R 28 fol. 90 12-09-1775 1/4 Ook: R 33 - 52 - 8-9-1775
Gezien het request van:
- Hendrik Verhoysen, wonende met vrouw en drie onm. kinderen, te Grevenvorst, 
  Pruysschen,
- Henricus Lomans, cappellaan, te Deurne,
- Johannes Smits - g.m. Anna Maria Lomans, wonende te Rees, in Pruysschen -
  hebbende drie onm. kinderen.
De eerste suppliant is bij deling, alhier - d.d. 3-5-1773 - aangekomen:
- de helft van een huis, schuur, stal, land en groes - te Ommel
De tweede en derde suppliant elk: ╝e deel
De supplianten is "te raade" geworden om de goederen te verkopen aan Jan van 
Dijk.
De eerste suppliant zou hiervoor zorg dragen. 
De koopsom zou bedragen ƒ 2600,- "boven en behalven de chijnsen en renten daar-
in staande".
Van Dijk maakt echter bezwaar, aanvoerende, dat hij geen genoegzame verzekering
der goederen zou hebben - om redenen dat Jan Verhoysen - en Peternella van de 
Cruys, ouders en grootouders van de supplianten bij hun testament - d.d. 
28-4-1762 - de erfgenamen hebben opgelegd dat deze de goederen niet zouden mo-
gen vervreemden of verminderen enz. enz.
Zij vragen toestemming om te mogen transporteren.
Naschrift: "Fiat". Mits de opbrengsten op secure wijze uit te zetten.
Opmerking: Het oorspronkelijke request is opgesteld door P. Losecaat, te 

 's Bosch.   
  
R 100 fol. 12 23-10-1775 2/4
- Hendrik Verhoysen, met vrouw en drie onm. kinderen wonende in Grevenhorst,
  Pruyssen,
- Henricus Lomans, cappellaan, te Deurne,
- Johannes Smits - g.m. Anna Maria Lomans, hebbende drie onm. kinderen, wonende
  te Rees, Pruyssen.
Zij verkopen aan Jan van Dijk - de goederen hen bij deling - d.d. 3-5-1775 - 
aangekomen - koopsom ƒ 2600,-.
T.w. de eerste comparant de helft en de twee andere ieder voor ╝e deel.
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De koper maakt bezwaar omdat Jan Verhoysen - en Peternella van de Cruys, ouders 
van de eerste comparant en grootouders van de twee andere comparanten, in hun 
testament hebben gewild dat de goederen niet vervreemd mogen worden.
Overeengekomen wordt nu:
- De koopsom wordt op een rekening gezet en op secure wijze belegd t.w.:
  - ƒ 1300,- t.b.v. Hendrik Verhoysen,
  - ƒ  650,- t.b.v. Hendricus Lomans
  Opmerking: de andere ƒ 650,- worden niet meer vermeld. G.S.
Verkocht worden nu:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel 1╜ l.
  gebruiker: Huybert Beyers.
  met een klein huiske aan het voors. huis gelegen - tegenover de kapel.

 1-2. de straat
- de Stokacker 4 l.

1. de verkopers
- den Hoekacker 5 l.

1. de weg
2. Wilhelmus Bruynen

- de Looacker 1╜ l.
1. Wilbert Jan Wilberts
2. Dirk Loverbosch

- de Rietacker 3 l.
1. Gerrit Evers

- den Huls- of Halsacker 1╜ l.
1. Francis van de Vorst
2. Antoni Jan Loomans

- den Dorperacker 1 l.
1. kn Jan Antonis Jelis - nu:

      weduwe Hendrik Berkers
- den Bergacker 3 l.

1. Peter Berkvens
- land den Oudenhoff 1 l.

1. Dirk Loverbosch
- den Eysboutsdries 2 copse.

1. Mattijs Muyen e.a. 
- het drieske bij Jan Geven 1 l.

1. Wilbert Jan Wilberts
- groes bij Steven Driessen 4 l.

1. Mattijs Muyen
2. Joseph Sauve

- groes het Veltje 3 l.
1. de gemeente
2. Joost Antoni Muyen

- groes de Kolk 1╜ l.
1. Peter van der Laak
2. Elisabet van de Loverbosch

- groes de Mortel 2╜ l.
1. Nol Zeegers
2. weduwe Marcelis van Neerven

- weiveld de Engelse beemden 11 l.
1. Martinus Peter Martens
2. Dirk Loverbosch

- groes het Swartbroek 3 l.
1. Goort Loomans

- groes het Heytvelt 3 l.
1. de gemeente

 3-4. de wegen
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- een huisplaats - te Ommel 5 copse.
 1-3. de straat

4. Antoni Muyen
- het Groesven 2 l.

1. Huybert van der Laak
- land de Venacker 1╜ l.

1. Dirk Loverbosch
- de Stokacker 1╜ l.

1. Gerrit Evers
- land de Looacker 1╜ l.

1. Wilbert Jan Wilberts
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Gereserveerd wordt de visvijver waarvan het gebruik, gedurende haar leven toe
komt aan Maria Verhoysen en haar dochter Maria.
R 100 fol. 16 23-10-1775 3/4
Jan van Dijk is schuldig aan Hendrik Verhoysen, te Grevenvorst - ƒ 1300,- α 3╝%
Marge: 18-12-1782 - ƒ 400,- gelost aan Pieter Verhoysen, te Dulken.
        8-10-1783 - ƒ 250,- gelost aan idem.
       16- 4-1787 - ƒ 650,- gelost aan Jan Verhoysen, te Kevelaar.   
Hij is ook nog schuldig aan Henricus Lomans, kapelaan, te Deurne:
- ƒ 650,- α 3%.
R 124 fol. 75vo 23-10-1775 4/4
- Hendrik Verhoysen, te Greven, Pruissen,
- Hendricus Lomans, kapelaan, te Deurne,
- Johannes Smits - g.m. Anna Maria Lomans, te Rees, Pruissen.
Hebben bij request verzocht om te mogen verkopen aan Jan van Dijk - voor 
ƒ 2600,- boven en behalve de cijnsen en renten:
- een huis, land en groes - te Ommel.
De goederen zijn hen, bij deling, aangekomen van Jan Verhoysen - en Peternella
van de Cruys, vader van Hendrik Verhoysen en grootouders van Henricus en Anna
Maria Lomans.
Zij hebben, bij testament - d.d. 28-4-1762, bepaald dat hun erfgenamen hun 
deel, in prejudicie der kinderen niet zouden mogen vervreemden of verminderen,
Het Corpus van Asten heeft, op 12-9-1775, toestemming gegeven om de goederen 
te transporteren - mits de opbrengst op secure wijze uitgezet wordt. 
Comparanten zullen hieraan voldoen, met dien verstande, dat op de verkochte 
goederen blijven staan - ƒ 1950,- en dat de verdere gelden belegd zullen wor-
den.
- Henricus Lomans voornoemd - en
- Maria Verhoysen - g.g.m. Jan Tijssen stellen zich borg. 
R 124 fol. 70vo 12-09-1775 1/2 Acte is doorgehaald.
Joost Joosten van den Eynde, wonende t.h.v. Huybert Joosten van den Eynde, aan
Voordeldonk, testeert.
Enige erfgenaam wordt zijn broer, Huybert Joosten van den Eynde.     
 
R 100 fol. 6vo 18-09-1775 2/2
Joost Joosten van den Eynden, wonende op Voordeldonk bij zijn broeder, Huybert,
verkoopt aan deze ╝e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag, waar zij wonen - op Voordeldonk geheel 2╜ l.

 1-2. Hendrik Jacob Martens          
- groes de Pettelaar 7 l.

1. de straat
2. Marten Vermeulen
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- land de eerste Pettelaar 7 l.
1. het vorig perceel

2. Marten Vermeulen
- groes de Pettelaar 2 l.

1. het vorig perceel 
2. Peter Kanters

- heiveld de kleyn Helle 4 l.
1. de Heer van Vlierden
2. het Broek

- heiveld de grote Hel 6 l.
1. het Broek
2. de heer van Vlierden

- land den Bakelseacker 1 l.
1. Andries Verheyen
2. Marten Vermeulen

- groes het Weyvelt 5 l.
1. den Armen
2. het Broek

- groes het Lindert 2 l. 1 cops.
1. weduwe Goort Buckums
2. Willem van Dijk

Belast met: ╝e deel van ƒ  2-0-8/jr. aan den Armen van Asten.
- ╝e deel van ƒ 25-0-0 ??  aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 150,-.
Conditie: De koper zal de verkoper voor deze koopsom gedurende zijn verdere 

leven verzorgen - zoals met hun stand overeenkomt.
R 25 fol. 12vo 18-09-1775
Andries Walraven, aanlegger - contra - Jan Jacobs Verberne, gedaagde.
Aanlegger eist vergoeding van geleden schade door de beesten van gedaagde aan-
gericht in zijn "aardappelen en boekweyt".
Gedaagde ontkende en zou getuigen brengen.
Heeft ook aangenomen te compareren, doch ook dit, tot nu toe, niet gedaan.
Getuigen, namens aanlegger, waren Hendrik Halthausen en Hendrik Verreyt.
Zij hebben wel gezien dat er schade is aangericht door beesten - maar niet door 
welke en van wie. 
R 100 fol. 9 14-10-1775 Ook: R 156 - 2-1]-1775.
Jan Janse van Dijk, in de Wolfsberg, verkoopt aan Hendrik van de Goor:
- huis, schuur, stal hof en aangelag 2 l.

 1-2. kn Adriaan Lintermans
3. de straat
4. de voetpad

Verponding: ƒ 1-11-0/jr.
- land in het Kempke 1 l.

1. Nicolaas van der Westen
2. Jan van Gog

3. Joost van Hugten
4. de weg

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
- land de Peelpat 3 l.

 1-3. weduwe Willem van den Eerenbeemt 
2. Hendrik Stevens
4. de weg
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Verponding: ƒ 0-19-00/jr.
Bede - ƒ 0-14-10/jr.
- land den Appert 1╜ l.

1. Jan Verberne
2. weduwe Francis Kerkers
3. het straatje

4. de verkoper
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-0/jr.
- de Fopperacker of kleyne Loverbosch 1 l.

1. Joost Voermans
2. weduwe Francis Kerkers
3. Jan Brunas
4. de straat

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
- land den Eyserenman 2 l.

en de Warande daaraan 1 l.
1. Lambert Cornelis
2. kn Adriaan Lintermans
3. de weg
4. Hendrik Haasen

Verponding: ƒ 1-00-0/jr.
Bede - ƒ 0-14-0/jr.
- land over de Loverboschweg 2 l.

1. Evert van Geffen
2. Peter Kerkers
3. de weg
4. kn Joost Voermans

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr.
- land aan de Wolfsberg 1╜ l.

 1-3. de weg
2. Jan van Gog
4. Jan Verberne

Verponding: ƒ 1-2-0/jr.
- groes het Kempke 2╜ l.

1. Nicolaas van der Westen
2. kn IJsbout Hendriks
3. Lambert Cornelis 
4. de weg

Verponding: ƒ 1-2-0/jr.
- groes de Baltus 1╜ l.

1. kn IJsbout Hendriks
2. kn Peter Kerkers
3. Nicolaas Voermans
4. de kleyne Aa

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
- groes in de Weert 2 l.

1. Jan Aart Tielen
2. kn Peter Kerkers
3. Jan van Gog
4. de kleyne Aa

Verponding: ƒ 0-12-8/jr.
- het voorste veltje in de Haseldonk 1╜ l.
- groes het Weyvelt 3╜ l.

1. Hendrik Peter Driessen
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2. Jan Slaats
3. Jan Verberne
4. weduwe Willem van den Eerenbeemt

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.

- ƒ 0-12-6/jr. aan den Armen van Asten.
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders - deling - d.d. 2-10-1758.

Koopsom: ƒ 1000,-.
R 100 fol. 18 09-11-1775
Lambert Sauve verkoopt aan Wilbert Jan Wilberts, te Ommel:
- hui en hof, te Ommel aan de Capel 1 copse.

1. de straat
2. Cornelis Peters
3. de koper

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 31-5-1774.
Koospom: ƒ 215,-.

R 124 fol. 76 11-11-1775
Adriaan den Besten, te Asten, heeft, op 1-11-1775, te Valkensweert, voor ΘΘn
jaar aangenomen - alle 's landslasten te collecteren.  
Paulus den Besten, te Asten, stelt zich borg voor zijn zoon Adriaan.
R 100 fol. 18vo 20-11-1775
Jan Janse van de Leensel, te Heusden, geeft in belening aan Jacobus Losecaat,
gedurende twee jaar voor ƒ 250,- α 3,6%.
- land 3 l.

1. de mistweg
2. Eysbout Hendriks
3. de straat
4. Piet van Loon 

- hooiveld 5 l. 24 r.
1. de laan van het Huis van Asten
2. de verkoper
3. de koper
4. Jan Lomans

Marge: 3-11-1777 gelost.
R 25 fol. 14 27-11-1775
Den drost, aanlegger - contra - Hendrik Verreyt, gedaagde.
- Gedaagde is nog ƒ 6-8-8 schuldig van salaris en "verschotte" van transport en
  obligatie.
Idem, aanlegger - contra - Willem Wouter Lomans.
- Gedaagde is nog ƒ 10-13-8 schuldig wegens een gekochte kar op de koopdag van 
  de weduwe Jan van der Sanden - d.d. 4-12-1774.  
Idem, aanlegger - contra - Gerrit van Hugten, gedaagde.
- Gedaagde is nog ƒ 2-13-6 schuldig wegens resterende lasten over 1769.
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R 30 fol. 166 04-12-1775
Ferdinandus den Dubbelen, chirurgijn, heeft t.h.v. Andries Walraven, in de 
Steege, gevisiteerd een dood kind, oud 6 jaar, genaamd Maria en een dochter van 
voorn. Andries - en zijn vrouw.
Zij verklaarden het kind, na de middag, dood uit een waterkuil bij hun huis te
hebben gehaald, waar het ingevallen en verdronken was.
Het kind vertoonde alle verschijnselen van dood door verdrinking.   
R 100 fol. 21 23-12-1775 1/2
Magrieta Willem Slaats, aan de Beek, verkoopt aan: 
Antoni Aart van Bussel - g.m. Annemie van Vlokhoven en Johanna van Vlokhoven:
- een schuur, schop en aangelag - aan de Beek 1 l.

1. Willem Verdeuseldonk
2. weduwe Willem van Vlokhoven

- de Langenacker 2╜ l.
1. Willem Verdeuseldonk
2. de straat

- land de Hesik 2╜ l.
1. Hendrik Verleysdonk
2. Peter Marcelis Driessen

- het Ollantsackertje ╜ l.
1. Hendrik Verleysdonk
2. Dielis Verhoysen c.s. 

- de Stootboomacker 1 l.
1. weduwe Hendrik Berkers
2. de gemeente

- het Luytehuyske 1 l.
1. Wilbert van Bussel
2. Hendrik verleysdonk

- land aan den Dijk ╜ l.
1. Marten Jansen
2. Mattijs Aart Wilbers

- de helft van de Rietbeemt geheel 1 l.
1. de Beek
2. Willem Verdeuseldonk

- het Busselsweyvelt 2╜ l.
1. Martinus Tijssen van Hooff
2. Hendrik Verleysdonk

- het Loopvelt 3 l.
1. weduwe Aart Wilbers
2. weduwe Aart Symons

- het voorste Hoyveltje 1╜ l.
1. Martinus Tijsse van Hooff
2. weduwe Willem van Vlokhoven

Verder nog haar gerede havelijke en erfhavelijke goederen behoudende van het-
zelve om te gebruiken gedurende haar leven.
Belast met: ƒ 2-15-0/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 0-09-0/jr. aan den Armen van Lierop - 
                         in een rente van ƒ 0-18-0/jr.

- ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Deurne - in een rente van ƒ 1,-/jr.
Verkoopster aangekomen bij deling - d.d. 17-10-1739.

Koopsom: ƒ 300,-.
R 100 fol. 22vo 23-12-1775 2/2
Antoni Aart van Bussel en Johanna van Vlokhoven zijn schuldig aan Magrieta Wil-
lem Slaats - weduwe Willem van Vlokhoven - ƒ 200,-.

91



Voor dit bedrag wordt zij gedurende haar verdere leven, naar haar staat, onder-
houden en na haar dood begraven.
De acte is opgemaakt t.h.v. Magrieta Slaats - wegens ziekte.
R 100 fol. 23vo 28-12-1775
Wouter van Bussel - g.m. Maria van der Sloote, te Helmond, verkoopt aan Anna
Bernardus Verberne - weduwe Goort Buckums, in de Steege:
- een stukje hof 1 copse.

1. Reynder Cornelis c.s. 
2. Peter Hoebergen
3. de straat

Koopsom: ƒ 50,-.
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R 25 fol. 15 15-01-1776
Den drost, aanlegger - contra - Leendert Lambers, in de Steege, gedaagde.
Gedaagde is borg geweest t.b.v. Jan Verreyt, te Ommel, wegens gekocht gras -
op de conditie - d.d. 18-7-1774 - somma ƒ 9-16-0. 
R 28 fol. 92 15-01-1776 1/
Gezien het request van Martina van Dijk - weduwe Goort Canters waarin zij te
kennen geeft dat Catrina Driesman - g.g.m. Marten Jansen - nu ca. twee maan-
den geleden is overleden te Lommel.
De goederen van Marten Jansen:
- een huis en enige percelen land en groes - aan den Astense Dijk
zijn "verstorven" aan de kinderen en kleinkinderen van wijlen haar mans vader,
Goort Canters - zeven porties. 
Aan haar suppliantes kinderen m.n. Jan, Goortje, Martinus, Jennemie en Joost,
allen minderjarig, komt dus ook 1/7e deel toe.
De kinderen hebben geen voogd - zij is moeder en voogdes.
Omdat de goederen, op 17-1-a.s., verkocht gaan worden en zij dan assistentie 
nodig heeft stelt zij voor om een keus te maken uit:
- Pieter Slaats, Pieter Coolen of Jan Berkers, haar zwagers.
Enz. enz.
Naschrift: Pieter Tiele Coolen wordt aangesteld.  
R 151 17-01-1776 2/
- Joseph Canters - namens zijn vader, Tomas Canters, te Vlierden,
- Jan en Peter Canters,
- Tiele Peter Coolen - als voogd over de kinderen van wijlen Goort Canters - en
  zijn weduwe, Martina van Dijk,
- Martinus Slaats - voor de kinderen van Willem Slaats,
- Corstiaan van der Weerden - voor de kinderen van Jan Coolen,
Allen erfgenamen van Marten Jansen - en Catarina Driesman.
Zij verkopen "een partij hout staande op den Astense Dijck" hen aangekomen bij
overlijden van Catarina Driesman.
- 48 "kopen" 147 bomen Opbrengst: ƒ 248,-.   
R 124 fol. 80vo 25-02-1776 3/
- Bruysten Peters - g.m. Maria Dirk van Hugten,
- Jenneke Dirks van Hugten - g.g.m. Jan Slaats,
- Hendrik Andries van Hugten - voor zichzelf en voor zijn oom
- Peter Dirk van Hugten,
- Joost Hendrik Maas - namens zijn vader - g.m. Helena Dirks van Hugten, te 
  Someren,
- Francis Smits, te Asten,
- Jan Smits, te Someren,
- Nol Peter van Horick - g.m. Anneke Smits, te Someren.
  kinderen van Goort Smits - g.m. Anneke Dirks van Hugten.
Allen naaste vrienden van wijlen Jan Dirks van Hugten (+ 1773) - en Catarina 
Driesman. (Catarina is in 1773 vertrokken naar Lommel en daar, op 26-11-1775,
overleden.
Welke hebben gewild, bij testament - Asten - d.d. 30-10-1752 - dat de langst-
levende erfgenaam zou zijn en na overlijden van de langstlevende hun "vrienden"
ieder voor de helft.
Voornoemde comparanten zou aangekomen zijn de voornoende "helft" bestaande in
gerede goederen of geld.
Zij verklaren echter om "sonderlinge" redenen haar daartoe moverende bij vorm
van gift en donatie "inter vivos" (uit vrije wil) liberalijk te schenkenen te 
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geven aan en ten behoeve van den Armen te Asten - met volkomen macht aan
de provisoren en armmeesters om de erfenis in te vorderen en daarmee te hande-
len tot meeste voordeel van den Armen.
R 100 fol. 32 19-03-1776 4/
- Jan Canters en Peter Canters,
- josef Canters i.p.v. zijn vader, Tomas Canters, te Vlierden,
- Maria Canters - weduwe Jan Willem Slaats - geass. met Goort, har zoon.
- Jan, Martinus en Goort, kn van Jan Coolen - namens hen Paulus Aart Wilbers
  en Corstiaan van der Weerden,
- Martina van Dijk - weduwe Goort Canters,
- Martinus Slaats en Pieter Slaats - mede voor hun broers en zusters,
- Francis Plenders - g.m. Maria Slaats,
- Willem van Dijk - g.m. Maria Slaats.
Zij verkopen de goederen hen aangekomen bij overlijden van hun ouders en hun 
oom Marten Jansen.
De goederen zijn in gebruik en bewoning bij Hendrik Slegers.
Zij verkopen aan Pieter Mattijs Slaats:
- huis, hof en aangelag - aan den Astense Dijk 5 l.

1. Jan Janse Smits  
2. Joost Koppens
3. de straat
4. Jan Berkers

Belast met: ƒ 1-02-8/jr. aan den Armen van Deurne.
- ƒ 0-12-4/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 350,-.
- land Goortsacker 4 l.

1. Pieter Slaats
2. het straatje
3. Joost Verheyen
4. de koper

Koopsom: ƒ 207,-.
Zij verkopen aan Jan Berkers:
- land de Logtenacker 5 l.

1. Pieter Slaats
2. Pieter Coolen
3. de Beemden
4. het aangelag

Koopsom: ƒ 220,-.
Zij verkopen aan Pieter Tielen Coolen:
- groes den Dries 1╜ l.

1. Mattijs Aarts
 2-3. Pieter slaats

4. Jan Berkers
Koopsom: ƒ 86,-.

- groes de Venne 1 l.
1. Peter Marcelissen
2. Martinus van Hooff
3. Antoni van Dijk
4. Goort Lomans

Koopsom: ƒ 34,-.
Zij verkopen aan Corstiaan van der Weerden:
- groes de Koelenbeemt 5 l.
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1. Pieter Tielen Coolen
2. Antoni van Dijk
3. de Aa
4. Mattijs Peter Jan Wilbers

Koopsom: ƒ 255,-.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- de helft van een groesveld - het Bultveltje geheel 3 l.

 1-3. Joost Koppens
2. Antoni Geven van Dijk
4. Pieter Slaats

- het Horsje - met den weg nevens 1╜ l.
 1-3. Pieter Slaats

2. Jan Berkers
4. den Dijk

Koopsom: 2 posten ƒ 34,-.
Zij verkopen aan Paulus Aart Wilbers:
- groes/weiveld 6 l.

1. Jan Janse Smits
2. Peter Tielen Coolen  

3. Joost Verheyen
4. Antoni van Dijk

Koopsom: ƒ 215,-.
Zij verkopen aan Jan Peters van Bussel:
- land 2 l.

1. Peter Cornelissen
2. weduwe Willem van Vlokhoven
3. Mattijs Peter Wilbers
4. het straatje

Koopsom: ƒ 130,-.
Zij verkopen aan Hendrik Mattijs Aarts:
- land het Oulant 1 l.

1. Peter Aart van Bussel
2. Jan Paulus van Dijk
3. Goort Peters

Koopsom: ƒ 48,-.
R 100 fol. 24 22-01-1776
Francis Vervoordeldonk, te Leende, is schuldig aan Lambert Vervoordeldonk, te
Vlierden - ƒ 100,- α 3%.
Borg: een rentebrief van - ƒ 27,- t.l.v. de goederen behorende aan Jan en Ja-
      cobus van der Linden - d.d. 23-3-1697.
Marge: 18-4-1803 gelost aan Jan Francis Francen.
R 100 fol. 25 23-01-1776 1/2
- Jan Paulus van Dijk,
- Martinus Paulus van Dijk,
- Mattijs van Dijk,
- Helena Paulus Geven van Dijk - deze vier met hun broeder,
- Peter.
Kinderen en erven van wijlen Paulus Geven van Dijk - en Maria Peter Baltus.
Zij verkopen 4/5e deel onverdeeld in de goederen door hun ouders nagelaten en 
gelegen in den Agtergaal - aan hun broeder, Peter Paulus van Dijk t.w.:
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- huis, schuur, stalling, hof en aangelag - in den Agtergaal 2 l.
1. Arnoldus Verhees  
2. kn Jan Coolen
3. de straat

- land 4 l.
1. weduwe Antoni Kuypers
2. de straat

- land in den Brasel 5 l.
1. weduwe Antoni Kuypers
2. Peter Jelissen
3. de gemeente

- den Bergacker 1 l.
1. het vorig perceel
2. den Dries

- land in de Grasgrotens 3 l.
1. Peter Berkers
2. Willem Antoni Dirks
3. weduwe Aart Symons

- land de corte Zeylen 1 l. 1 cops.
1. weduwe Antoni Kuypers
2. kn Jan Coolen
3. Willem Joosten

- land de Magere ╜ l.
1. weduwe Antoni Kuypers 
2. Willem Joosten
3. het vorig perceel

- land de Streep 1 l.
1. weduwe Antoni Kuypers
2. de verkopers
3. de gemeente

- groes het Grootvelt 6 l.
1. de drossard
2. Jan Teunis
3. weduwe Antoni Kuypers
4. Peter Berkers

- groes het Busvelt 3 l.
1. weduwe Antoni Kuypers
2. Willem Joosten
3. de Aa
4. het vorig perceel

- groes het Neyvelt 4 l.
1. Jelis Vreynsen
2. Antoni Evers
3. Tomas Coolen
4. de Aa

- groes het Haverlant ╜ l.
1. Arnoldus Verhees
2. Goort Lomans
3. weduwe Arnoldus Tielen

- het Hoyveltje 3 l.
1. kn Jan Coolen

 2-3. Jan van den Boomen
4. weduwe Antoni Kuypers

- het Hoyveltje ╜ l.
1. Mattijs Muyen

2. kn Jan Coolen
3. weduwe Antoni Kuypers
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4. de weg
- groes den Driehoek 1 l.

1. Jan van den Boomen
2. de koper
3. de gemeente

- groes het Oirke 1 l.
 1-2. Jan van den Boomen

3. Dielis Verhoysen
4. het straatje

- groes de Kievitshoff 1 l.
1. weduwe Antoni Kuypers
2. de verkopers
3. Arnoldus Verhees
4. Hendrik Verberne 

- land de Meulenacker ╜ l.
1. weduwe Antoni Kuypers

 2-4. de gemeente
3. Wilhelmus Bruynen

Belast met: ƒ 1-18-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-05-2/jr. in een meerdere cijns met de weduwe Antoni Jacob Kuy-

  pers en de kn Tomas van der Weerden - aan het Huis van
  Asten - in het cijnsboek twee posten.

Koopsom: ƒ 1120,-.
R 151 25-01-1776 2/2
Jan, Peter, Helena, Martinus en Mattijs van Dijk.
Allen kinderen en erven van wijlen Paulus Geven van Dijk - en Maria Peter Bal-
tus, aan den Agtergaal.
Zij verkopen roerende goederen - o.a.:
- een paard ƒ  23,-
- vijf koeien ƒ 136,-
- een koperen ketel ƒ   7,-
- hooi - stro ƒ  43,-

Opbrengst: ƒ 306,-.
R 124 fol. 77vo 01-02-1776 1/2
Inventaris van Francis Berkers - g.g.m. Helena Janse van Bussel - t.b.v. Jan,
Wilbert en Maria, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Hendrien Goort Kuypers.

Onroerende goederen
- huis, stalling, hof en aangelag 1 l.

1. de straat
2. Antoni van Bussel

- den Huiskesacker 2 l.
1. kn Mattijs van den Eynde
2. Jan van de Leensel

- land Jan Fransevelt 1 l.
1. Philip Jelis van Hugten 

2. Jan Bruystens
- land de Vlinkert 2 l.

1. kn Tijs van den Eynde
2. Francis Coolen

- land het Nieuwvelt 1 l.
1. Antoni van Bussel
2. Dirk Peter Martens

- groes/hei 3 l.
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1. Antoni van Bussel
2. Willem van Hugten c.s. 

- hei de Weyer 1 l. 10 r.
1. kn Mattijs van den Eynde
2. weduwe Leendert van Hugten

Belast met: ƒ 8-0-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-7-8/jr. aan de Gereformeerde Kerk van Asten.
- ƒ 0-1-7/jr. aan den Armen van Asten.
- 13 stuiver/jr. in een meerdere cijns aan het Huis van Asten.

Roerende goederen o.a.
- een bed met toebehoren,
- een tafel, een kist, drie stoelen,
- enige ketels, potten, pannen,
- twee melkbeesten,
- twee karren, een ploeg en een eg.

Schulden
- ƒ 100,- α 3% aan Hendrik Eysbouts.
- ƒ  40,- aan diverse belastingen.
 
R 124 fol. 79vo 02-02-1776 2/2
- Francis Berkers - g.g.m. Helena Janse van Bussel - namens zijn drie kinderen, 
  Jan, Wilbert en Maria - geass. met Hendrik Janse van Bussel - en
- Hendrien Goort Kuypers.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.m.:
- Zij brengen beide hun goederen in - en de goederen kunnen door de langstle-
  vende in "togte" verder worden bezeten, mits de kinderen uit het vorig huwe-
  lijk en het kind of kinderen uit dit huwelijk naar hun staat worden opgevoed.
- Indien de bruid het eerst komt te overlijden zonder kind(eren) na te laten
  dan zal alles wat zij ingebracht heeft in de boedel blijven.
R 25 fol. 16 12-12-1776
Den drost, aanlegger - contra - Lambert Sauve, gedaagde.
Gedaagde is als borg voor Jacobus Smits, schuldig ƒ 5-15-8 wegens gekocht hout
op de koopdag van Wilhelmus Bruynen - d.d. 3-11-1773.
Jacobus Smits zou afgelopen maand betalen - echter niet gedaan.
R 100 fol. 28 17-02-1776
Martinus van Hoof, aan den Astense Dijk, verkoopt aan Jan Mennen:
- de helft van een groesveld - de Beek geheel 3 l.

            1-2-3. weduwe Willem van Vlokhoven
4. de Beekerloop  

Zijnde deze helft vooraan - gelijk men 't veld inkomt.
De achterste helft blijft aan Martinus van Hoof.

Koopsom: ƒ 63-3-0.
R 100 fol. 28vo 19-02-1776
Antoni Goort van Bussel en Antoni Jan Lomans verkopen aan Hendrik Verhees,
te Ommel:
- een eekelhoff op de grond vandien te Ommel - bij de Capel 1 cops.

1. Dirk van de Loverbosch en de koper
            2-3-4. de koper     

Blijven de bomen of heesters voor de verkopers.
Verkopers aangekomen bij deling - d.d. 18-12-1764.

Koopsom: ƒ 20,-.

98



R 28 fol. 93vo 25-02-1776 1/2 Ook: R 33 - 52 - 20-2-1776.
Gezien het request van Jan Verouden - weduwnaar Lucia van den Hurk.
Hebbende vijf onmondige kinderen en bezittende:
- een huis, land en groes - aan den Ommelsche Bosch 42 l.
Gekomen van zijn zijde v≤≤r zijn huwelijk - en nu dus aan hem en zijn kindeen
behorende.
De goederen zijn altijd belast met:
- ƒ 250,- aan Antoni van den Elsen, te Helmond.
- ƒ 100,- aan Willem Verdeuseldonk, te Vlierden.  
- ƒ  80,- aan weduwe Gerrit van Riet.
- ƒ 200,- aan Bruysten Peters, te Heusden.
-   ƒ   200,-   aan Cornelis Peters, te Someren.
  ƒ 830,-
Met de achterstaande intresten bedragen de lasten ca. ƒ 1000,-.
De goederen zijn verhuurd, waarvan na gedane reparatie weinig meer overblijft.
Hij vreest in rechten aangesproken te worden - omdat hij zijn schulden niet af
kan lossen en zou graag verkopen:
- het huis en zoveel land 
dat de schulden betaald kunnen worden.
Doch zou willen behouden:
- de schop en 12 l. land en groes.
Hij verzoekt te mogen verkopen.
Naschrift: "Fiat" bewijs van betaalde schulden te overleggen.
Opmerking: Hij heeft advies gehad van zijn naaste "bloedvrienden" Jan van 

 Gansenwinkel en Lambertus van den Hurk - R 33 - 52.
R 100 fol. 54 08-05-1776 2/2 Ook: R 144 - verkoopcondities
Jan Verouden - g.g.m. Lucia van den Hurk verkoopt, mede namens zijn onm. kin-
deren, om zijn schulden te betalen - aan Marcelis Peter Koppens:
- huis, hof en aangelag met stal en schop - aan den Ommelschen Bosch

1 l.
1. Peter van de Laak
2. de weg
3. Huybert van der Laak

- de Meeracker 3 l.
1. weduwe Marcelis Neerven
2. Joseph Sauve
3. de wege

- de Grootenacker 10 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. Cotshausen
3. de weg
4. de hei

- de Willigenacker 2╜ l.
 1-2. Jan van den Eynden 

3. de hei
- groes aan het huis - de Jan Knegtsdries 2 l.

1. Peter van der Laak
2. den Dijk
3. Marcelis Neerven
4. de straat

- groes/land de Donk of Huypkeslant 3 l.
 1-3. Joseph Sauve

2. Cotshausen
4. het Weyvelt
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- Weyvelt 5 l.
1. Cotshausen
2. Peter van der Laak
3. de Aa
4. de Donk

- groes de Mortel 1╜ l.
1. Peter van der Laak
2. Jan van Dijk

 3-4. de koper
- het Vierkantvelt  2 l.

1. Huybert van der Laak
2. weduwe Marcelis Neerven
3. weduwe Wilbert Meulendijk

- groes het Mortelke 1 l.
1. Joseph Sauve
2. Marcelis Neerven
3. de weg

- groes de Kolk 4 l.
 1-3. de Kolk

2. Arnoldus Zeegers
4. de Busserdijk

- groes den agtersten Donk of Teuniskevelt 2 l.
1. Wilhelmus de Bruyn
2. weduwe Jan Keyzers
3. Jan van der Linden
4. den Busserdijk

- Huybertsvelt 3 l.
 1-3. weduwe Marcelis Neerven 

2. Cotshausen
4. de Aa

- groes de groote Mortel 2╜ l.
1. weduwe Marcelis Neerven
2. het straatje

- de Voortacker - aan den Bosch 1╜ l.
1. Huybert van der Laak
2. weduwe Marcelis Neerven

 3-4. Cotshausen
- groes een kleyn veltje 1 l.

 1-3. Peter van der Laak
2. Joseph Sauve
4. den Busserdijk

Koopsom: ƒ 1282,-.
Blijft op de verkochte goederen staan - ƒ 250,- aan Antoni van den Elsen, te
Helmond - obligatie - Helmond - d.d. 2-1-1764 - die de koper tot zijn laste zal
nemen en aflossen - betaald wordt nu dus - ƒ 1032,-.
 
R 32 fol. 46vo 26-02-1776 1/5
Pieter Verberne, te Eyndhoven en Antoni Lomans worden aangesteld als voogden 
over Willem en Catrina, onm. kinderen van wijlen Johannes Jansen - en Catrina
Lomans.
R 28 fol. 95 29-05-1776 2/5
Gezien het request van Peter Verberne, te Eyndhoven en Antoni Lomans, voogden
oer Willem en Catrina, onm. kinderen van wijlen Johannes Jansen - en Catrina
Lomans.
Zij hebben de nalatenschap, samen met Godefridus Sauve - g.m. Peternella, de

100



zuster van de onmondigen, nagezien.
Deze bestaat uit:
- twee huizen, land en groes.
De huisraad is "provisioneel" verdeeld om voor de onmondigen te bewaren en om-
dat Godefridus zijn aandeel zelf nodig had.
Johannes Jansen heeft enige jaren "met beesten, als anders, koopmanschap gedre-
ven" en de supplianten hebben onderzocht of ter dezer zake nog geld te ontvan-
gen zou zijn.
Zij hebben dit niet bevonden.
Ook is in de boedel geen geld gevonden, wel schulden, voor meer dan - ƒ 1000,-.
De overledene kon niet schrijven zodat ook geen schuldboek of aantekeningen
zijn gevonden wat ten voordele of nadele van de boedel staat.
Ook zijn alle "pretenties" t.l.v. de boedel nog niet ontvangen.
Om voorschreven redenen is de inventaris nog niet gepasseert kunnen worden.
Omdat de supplianten geld nodig hebben om de schulden te betalen stellen zij 
voor om:
- het huis, land en groes - bewoond door Hendricus Verheyen
te verkopen - Godefridus Sauve - en zijn vrouw, zijn hiertoe ook genegen -
evenals de naaste vrienden, Francis Jansen, Goort en Pieter Lomans.
Zij verzoeken om toestemming.
Naschrift: "Fiat".
R 124 fol. 83vo 14-05-1776 3/5          
Inventaris opgemaakt door Pieter Verberne, te Eyndhoven en Antonis Lomans,
als voogden van Willem en Catrina, onm. kinderen wijlen Johannes Jansen - en
Catrina Lomans.
De inventaris is mede opgemaakt door Godefridus Sauve, chirurgijn - g.m. Peter-
nella Janse, zuster van de onmondigen.
Ieder is voor 1/3e deel erfgenaam.    

Vaste goederen
- huis, schuur, stal en hof - in het Dorp 1 l.

1. Francis van Hout c.s.
2. weduwe Michiel Coolen c.s. 

 3-4. de straten
- land den langen Logtenacker  

1. weduwe Goort Buckums
2. Willem van Dijk

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

- land op de Logten 1 l. 40 r.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. weduwe Goort Buckums

- land op de Logte 3 l.
neven: Willem Verberne en Willem van Dijk

- hooiveld aan het Laarbroek 6 l.
1. Antonius Verlijsdonk

2. weduwe Hendrik Berkers
- groes het Berglinder 1╜ l.

1. Wilhelmus Bruynen
2. Aart Jansen

- den grooten Heesacker 3 l. 40 r.
1. kn Francis Timmermans
2. Antoni Verreyt

- het Fransmansvelt 4 l.
1. Peter Lomans

2. Mattijs van Bussel
- den Heesacker 2 l.
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1. Paulus van Bussel
2. Jan Verberne

- den Dries 2 l.
neven: de straat en Pastorye

- groes Peer Jan Aartsvelt 1╜ l.
1. weduwe Jan Stevens
2. Peter Jelisse
3. Joseph Sauve

4. Hendrik Verberne
- huis en hof - aan de Kerk 1 l.

            1-3-4. de straat
- land in de Beckers 1 l.

1. Antoni Fransen
2. Antoni Timmermans

- land het Neutje 2 l.
1. de weg
2. Gerrit Verberne

-                      een akker op en in den Berg 
(op het quohier in twee percelen - 
den Berg en Hoogenacker genaamd) 

samen aaneengelegen 5 l.
1. de straat
2. Francis Verberne

- land agter Jan Liesen 2 l.
1. Jan Slaats
2. kn Jan Smits

- den Langenacker tusschen de Weege 2╜ l.
1. Antoni Verreyt

 3-4. de wegen
- land het Venneke 3 copse.

1. Willem Verberne
2. Jan Verbogen

- groes Mie Koolevelt int Root 4 l.
1. Cotshausen
2. Wilhelmus de Bruyn

- groes Cantersvelt int root 4 l.
1. Antoni Lomans
2. Willem Verberne

- den Rootsenbeemt 3 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. Goort Lomans

- groes in de Engelsebeemden 2╜ l.
1. Gerrit Evers
2. weduwe Jan Keyzers

- land  agter het Clooster te Ommel 1╜ l.
1. Gerrit Evers
2. Francis van de Vorst

Roerende goederen 
Zeer veel !! Maakt rijke indruk.

Fridus Sauve had zijn aandeel voor zichzelf zeer nodig en de onm. kinderen al
vroeger verzocht om niet te verkopen - het is nu in drie delen verdeeld.
O.a.:
- vijf bedden, 35 lakens, 
- 33 servetten, 14 handdoeken, resp. 51 en 41 el linnen,
- 33 borden, 19 schotels,
- tin- en aardewerk, pinten en kommetjes,
- koperwerk - diverse ketels, kandelaars, lantaarns, comforen enz.
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- ijzerwerk - vuurgereedschap, ketels, pannen enz.
- porcelein, "Delfts"aardewerk,
- houtwerk,
- diverse - 13 stoelen, een paardezadel, dekklederen, huishorloge enz.

Uitstaande gelden
- een obligatie t.l.v. de weduwe Jan Aart Smits 
  - d.d. 10-12-1761 - Asten ƒ 475-00-00

intrest ƒ  15-00-00
- nog idem - t.l.v. Peter Hoeben ƒ 200-00-00

intrest ƒ   7-00-00
- huurgelden van Hendrik Verheyen ƒ  43-12-00
  en 56 vat rogge
- een obligatie t.l.v. Antonius van Bree ƒ   100-00-00   

ƒ 840-12-00
Schulden t.l.v. de boedel

- Jan Verberne, als timmerman ƒ  21-03-08
- Joost Buckums, als voerman ƒ   4-10-00
- Antoni Lomans, wegens geleverd brood ƒ 40-4-8
  heeft daarop ontvangen van Peter Hoeben ƒ   13-4-0  

ƒ    27-00-08
- Francis van de Loverbosch ƒ  13-08-00
- Peter Roymans, te Venroy ƒ   9-03-02
- Joseph Reyskey, kleermaker ƒ   9-02-00
- Sporenberg, president, te Woensel ƒ   9-07-00
- het borgemeestersboek van B. Losecaat ƒ  43-01-08
- nog wegens verkochte goederen op Voordeldonk - d.d. 
  10-12-1761 ƒ   9-00-00
- nog van transportjura - 18-12-1770 ƒ   4-14-00
- Francis Smits - als borgemeester, 1769 ƒ  12-05-04
- Antoni van Gog, te Someren, als timmerman ƒ   6-03-00
- Jacobus Smits, als kuyper   ƒ   2-16-00
- Mattijs van Bussel, als brouwer en metselaar ƒ  17-05-00
- Gijskens, te Venroy, wegens geleverde winkelwaren ƒ  78-16-00
- Mevrouw Mielet, wegens geleverde wijn ƒ  17-10-00
- Peter Lomans ƒ  90-06-02
- Mattijs Herings, bakker ƒ   2-11-00
- Gerrit van Riet, kleermaker ƒ 26-11-4

         en van wijn ƒ    3-00-0  
ƒ    29-11-04

- Wilhelmus Bruynen, wegens geleverde winkelwaren ƒ 101-15-14
- Antoni Fransen ƒ  33-14-08
- idem ƒ 190-08-04
- weduwe Willem van den Eerenbeemt ƒ   2-00-00
- Francis Hoefnagels ƒ   3-00-00
- Jan Verkuylen ƒ   2-10-06
- Casper Heus, als wever ƒ   7-11-00
- kn Verhoysen ƒ 86-17-00
  er is echter door Johannes Jansen 
  hop en tarwe aan hen geleverd ƒ  86-17-00
- Goort Lomans, mulder, grootvader van de onm. kinderen
  moet ook nog afgerekend worden. ƒ              

ƒ 835-19-14
R 100 fol. 59 01-07-1776 4/5 Ook: R 152 - 27-9-1777.
- Peter Verberne, te Eyndhoven en Antoni Willem Lomans - als voogden over Wil-
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  lem en Catarina, onm. kn van Johannes Jansen - en Catarina Lomans,
- Godefridus Sauve, chirurgijn - g.m. Petronella Jansen, zuster van de twee
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  kinderen.
Zij verkopen, ieder voor 1/3e deel, aan Jacobus van Riet: 
- land in de Beckers 1 l.

1. Antoni Fransen
2. Antoni Timmermans
3. de gemeente
4. de weg   

- land het Neutje 2 l.
1. Gerrit Verberne
2. Jan Verberne
3. Hendrik Halbersmit

Koopsom: ƒ 17-10-0 twee posten.
Zij verkopen aan Marcelis Peter van Bussel, te Someren:
- land op en in den Berg 5 l.

(in quohier twee percelen t.w.
den Berg en Hoogenacker)

1. de straat
2. Francis Verberne
3. de weg
4. Verberne - en het hoekje bij het huis

Koopsom: ƒ 105,-.
- groes Jan Aartsvelt 1╜ l.

1. weduwe Jan Stevens
2. Peter Jelisse
3. Joseph Sauve
4. Hendrik Verberne

Koopsom: ƒ 75,-.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- land agter Jan Liesen 2 l.

1. Jan Slaats
2. kn Jan Smits
3. Jan Liesen
4. de straat

Koopsom: ƒ 22,-.
- land de Langenacker tusschen de Weege 2╜ l.

1. Antoni Verreyt
2. Peter Verberne

 3-4. de wegen
- land het Venneke 3 cops.

1. Willem Verberne 
2. Jan Verboogen
3. Joost van Hugten
4. Hendrik Peter Driessen

Koopsom: ƒ 36,- twee posten.
Zij verkopen aan Antoni Timmermans:
- den Heesacker 2 l.

1. Paulus van Bussel 
2. Jan Verberne
3. de weg
4. de groesweg

Koopsom: ƒ 84,-.
- groes Mie Koolevelt 4 l.

1. Cotshausen
2. Wilhelmus Bruynen
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3. de Aa
4. Francis van den Eerenbeemt

Koopsom: ƒ 110,-.
- den Rootsenbeemt 3 l.

1. Hendrik Halbersmit
2. Goort Lomans
3. de Loop
4. den Dijk

Koopsom: ƒ 79,-.  
Zij verkopen aan Jan Francis Timmermans:
- Cantersvelt - in het Root 4 l.

1. Antoni Lomans
2. Willem Verberne
3. de Aa
4. den Dijk 

Koopsom: ƒ 108,-.
Zij verkopen aan Goort Lomans, molenaar:
- groes aan het Laarbroek, zijnde de helft de helft is 3 l.

van een beemd - gekomen van het 
Gemene Land.
Deze helft aan de zijde van de Hindert.

1. Nol Timmermans
2. de andere helft
3. de gemeente
4. Antoni Verleysdonk

Koopsom: ƒ 100,-.
Zij verkopen aan Willem Goris, te Ommel:
- groes in de Engelsebeemden 2╜ l.

1. Gerrit Evers
 2-4. weduwe Jan Keyzers
3. de Aa

Koopsom: ƒ 43,-.
Zij verkopen aan Jan Canters, te Ommel:
- land agter het Clooster 1╜ l.

1. Gerrit Evers
2. Francis van de Vorst
3. de weg
4. Tomas Colen

Koopsom: ƒ 59,-.
R 100 fol. 72vo 30-11-1776 5/5 Ook: R 152 - 27-9-1777.
- Peter Verberne, te Eyndhoven en Antoni Lomans, voogden over Willem en Catari-
  na, onm. kinderen van wijlen Johannes Jansen - g.g.m. Catarina Lomans,
- Godefridus Sauve - g.m. Petronella Jansen.
Zij verkopen aan Margrita Smits - weduwe Peter Troeyen:
- huis, schuur, stal en hof - in het Dorp 1 l.

            1-2-3. de straten
4. Lillie   

- een hoekje in den Berg agter Francis Verberne 1 cops.
Koopsom: ƒ 325,-.
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R 100 fol. 29vo 26-02-1776
- Helena en Anna Aart Hendrik Tielen - alsmede
- Hendrien Aart Hendrik Tielen - g.m. Jan Stevens,
- Jan Aart Hendrik Tielen.
Kinderen en erven van wijlen Aart Hendrik Tielen.
Zij verkopen aan Mattijs Bruystens - g.m. Maria Aart Hendrik Tielen 4/5e deel
onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - aan Ostaden 3 cops.

1. Peter Berkers
2. Jan van Riet
3. de straat
4. Antoni Peters van Bree

- land den Duytsecamp 3 l.
1. Hendrik Verberne
2. het Beemtstraatje
3. kn Jan Verreyt
4. de straat

- land Jan Vreynse 2 l.
1. Hendrik Verberne
2. de gemeente
3. Jan van den Boomen
4. Antoni van Bree en de gemeente

- land de Beckers
1. Goort Loomans
2. den drossard

 3-4. de gemeente
- land het Neutje of Nieuwvelt 1╜ l

 1-2. kn Nol Tielen 
3. Peter Berkers
4. de weg

- land het Kempke of den Berg 2╜ l.
1. de straat
2. Peter Berkers
3. den drost
4. de weg

- groesveld 6 l.
1. Gerrit Brunas
2. Pieter en Goort Loomans
3. Antoni van Bree
4. Francis van Hout of de Loop

- de Aabeemt 2 l.
1. Peter Berkers
2. Jan van den Boomen
3. weduwe Aart Wilbers
4. weduwe Aart Kuypers

0 den Dries 1╜ l.
1. de weg

 2-3. Arnoldus Verhees
4. Hendrik Verberne

Belast met: 4/5e deel van ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- 4/5e deel van ƒ 150,- α 3% aan de kinderen Jan van Dijk - volgens

      schepenbrief - d.d. .......
- 4/5e deel van ƒ 150,- α 3,3% aan Jan van Riet - obligatie - Asten

        d.d. 4-12-1658.
Koopsom: de lasten.
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R 100 fol. 31vo 28-02-1776 1/2
Joost Peter Koppens verkoopt aan Antoni Aart Vreynsen, te Heusden:
- groes het A-veltje 2 l.

1. Mattijs Slaats
2. Jan Daandel Coolen 
3. de Aa
4. Antoni van Bussel

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 2-12-1773.
Koopsom: ƒ 50,- α 3%.

Marge: 23-3-1787 gelost.
R 100 fol. 52 04-05-1776 2/2
Joost Koppens, aan den Astense Dijk, is schuldig aan Antoni Timmermans:
ƒ 250,- α 3%.
Marge: 5-5-1800 gelost.
R 124 fol. 81vo 01-03-1776 1/3
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur
van de ordinaire landsverponding en bede, 1773 en 1774, legt beslag op de vaste
goederen van:
- Willem Roefs - tot verhaal van ƒ  6-10-00  
- Joost van Wetten  ƒ  5-12-02
- Lucia Jan Goorts, in de Steege       doorgehaald ƒ  4-07-02
- Leendert Lambert Tijssen ƒ  5-15-06
- Jacobus Tomas Smits ƒ  4-18-00
- Tomas Hendriks ƒ  6-14-04
R 124 fol. 99vo 05-12-1776 2/3
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur
der ordinaire landsverponding en bede, 1774, legt beslag op de vaste goederen 
van:
- Willem Roefs - tot verhaal van ƒ  6-10-00
- Tomas Hendriks ƒ  6-14-04
- Evert van Geffen ƒ  7-17-06
- weduwe Jan Hoefnagels       ƒ  0-08-08
- Francis van de Loverbosch ƒ  5-09-06
R 124 fol. 101 18-12-1776 3/3
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur
der ordinaire landsverponding, 1774, legt beslag op de vaste goederen van:
- Peternel en Jennemie, kinderen Nicolaas Evers - tot verhaal

van ƒ  0-19-12
- Mattijs Verdeuseldonk ƒ  2-08-00
- Helena van Loon ƒ  0-06-04
R 30 fol. 166vo 11-03-1776
- Antoni Lintermans, 40 jaar - en
- Joost Wilbert van Bussel, 22 jaar, beiden wonende aan Voordeldonk, hebben, op
7 febr. l.l., 's avonds om 11 α 12 uur, komende uit de Wolfsbergen naar huis 
gaande, gekomen zijnde tegenover het erf van de weduwe Laurens Antonis, waar
zij, onder de bomen staande, twee manspersonen hebben gezien. Daar naar toe 
gaande, zijn deze weggegaan, pakken of zakken met zich dragende en lopende ach-
ter het huis van de voorn. weduwe.
De comparanten zijn hen tegen gelopen tussen het huis van de weduwe en dat van
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Dirk Bosmans, doch liepen die personen weg in de richting van de gemeente naar 
de Polder en de Wolfsberg.
Zij hebben hen niet verder gevolgd en weten ook niet wie het waren.
Op den dries van de weduwe hebben de comparanten daarna twee zakken aardappe-
len gevonden en deze gebracht bij Dirk Bosmans, die zij opklopten.
De volgende dag heeft de weduwe de aardappelen "gade geslagen" en meende dat
die uit haar kuil gehaald waren.
De zakken zijn door de eerste comparant ter raadkamer gebracht en aan de dros-
sard overgegeven.
R 100 fol. 39 28-03-1776 1/3
Francis van Hoek is schuldig aan Bruysten Peters van Someren, op den agterste
Heusden - ƒ 200,- α 3%.
Marge: 13-1-1807 - gelost aan Jan Bruystens qq.
R 124 fol. 82vo 30-03-1776 2/3
Alzo Jan Bruystens, op de voorste Heusden, aan zijn zwager, Gerrit Jan Lambers 
- g.m. Maria Ambrosius Peters, te Someren, met kennis en goedvinden van zijn
vader, Ambrosius Peters, heeft geleend - ƒ 500,- α 3% - d.d. 24-3-1770 -
Helmond.
Zijn vader zou niet gaarne zien dat hierover "gerecht" gaat worden.
Er wordt een accoord gemaakt.
Ambrosius zal aan zijn zoon, Jan, al zijn vaste goederen transporteren om na 
overlijden van hem en zijn vrouw te aanvaarden - en dat voor ƒ 1000,- alsdan
te betalen.
Zijnde voor de drie andere kinderen ieder - ƒ 250,-.
Gerrit Jan Lambers zal zijn - ƒ 250,-, na overlijden van zijn schoonouders, aan
Jan overgeven in mindering van voors. schuld.
Kennelijk neemt Jan genoegen met - ƒ 250,- i.p.v. de - ƒ 500,-.
Marge: Jan Bruysten en Annemie Bruysten - weduwe Gerrit Jan Lambers, verklaren  
       voldaan te zijn van alle pretenties uit hoofde van contract - d.d. 
       30-3-1776 en stemmen toe in cassatie - 18-4-1797.          
R 100 fol. 42 30-03-1776 3/3
Ambrosius Peters, op den agtersten Heusden, verkoopt aan Jan Bruystens, zijn
zoon, op de voorste Heusden:
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 2 l.

1. de gemeente
2. Peter Hoeben
3. den drost

- land het Sesteren 4 l.
1. Peter Hoeben
2. Hendrik van Hugten
3. de weg
4. Francis Smits

- land het Heytvelt 2╜ l.
            1-2-3. Peter Hoeben

4. het straatj9e
- den Varenhoffacker 1╜ l.

 1-2. Mattijs van Bussel
3. Francis Smits
4. weduwe Leendert van Hugten

- land den Heycamp 4 l.
1. Jan Stevens
2. weduwe Leendert van Hugten
3. de hei
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4. weduwe Jan Dries Tielen
- groes het Hoyvelt 1╜ l.

1. Hendrik van Hugten
2. Willem Slaats  
3. weduwe Leendert van Hugten
4. het Huis van Asten

- den Hoy- off Reybeemt 4 l.
1. de drost
2. Peter Hoeben
3. Mattijs Kuypers
4. de Aa

- het Kleynveltje 4 l.
1. Marten Berkers
2. Willem Daandel Coolen
3. Hendrik Eysbouts
4. het Broek

- het Weyvelt - nu het Koyvelt 4 l.
1. Peter Hoeben

 2-3. Francis Smits
4. Marten Berkers

- het Broekvelt 1╜ l.
 1-2. Marten Berkers
3. Peter Hoeben 

4. Francis Smits
Koopsom: ƒ 750,-.

Te aanvaarden na overlijden van de verkoper en zijn vrouw.
De koopsom dan te voldoen aan de drie andere kinderen van de verkoper - ieder
ƒ 250,-.
In de koopsom is begrepen het kindsdeel van de koper - ƒ 250,-.
R 100 fol. 40 28-03-1776
- Nicolaas Voermans - g.m. Catarina Hoebergen, in de Wolfsberg,
- Francis van Bussel - g.m. Maria Hoebergen, op Voordeldonk.
Zij verkopen aan Willem Dirk Hoebergen 2/3e deel onverdeeld in:
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - in de Steegen 8 l.

1. Hendrik Verreyt 
2. het straatje
3. de straat
4. het weyvelt

- land den Bendert 3 l.
1. Dirk Strickers

 2-3. Jan Jacobs Verberne
4. de weg

- den Hegacker 2 l.
1. Jan Jacobs Verberne
2. Dries Walravens
3. Leendert Lambers
4. de straat

- Toni Vrijnsenacker 1 l.
 1-3. Jan Jacobs Verberne 

2. de koper
4. de straat

- land de Vlaas 1╜ l.
1. Peter Lomans
2. de straat
3. Peter Verreyt
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4. de koper
- het Heytveltje 2 l.

1. Dirk Verdonschot 
2. Jan Jacobs Verberne
3. Pieter Coolen
4. de koper

- groes Stegensvelt 2 l.
1. Willem Jan Goorts
2. Jan Jacobs Verberne
3. Peter Driessen van Bussel
4. weduwe Francis Berkers

- groes het Kleynveltje 1╜ l.
            1-2-3. Hendrik Verreyt

4. de Koeystraat
- groes de Vlaas 1╜ l.

1. Peter Lomans
2. Hendrik Verreyt
3. de straat
4. de koper

- groes het Heytveltje 1 l.
1. Jan Jacobs Verberne

            2-3-4. Pieter Coolen
- groes Cantersdries 4 l.

 1-2. Wilbert Aart Koppens
3. de straat
4. Mattijs van Bussel en Wilbert Aart Koppens

- de voorsten acker 3 l.
1. Dirk Verdonschot
2. de koper
3. Jan Jacobs Verberne
4. de straat

- land den corten Bendert 2╜ l.
1. Dirk Verdonschot
2. Andries Walraven
3. Jan Jacobs Verberne
4. de straat

Belast met: 2/3e deel van ƒ 0-12-08/jr. aan het Gemene Land.
- 2/3e deel van ƒ 0-14-11/jr. aan het Huis van Asten.

De goederen zijn hen aangekomen bij overlijden van hun vader, Dirk Hoebergen.
De koper is in het bezit van 1/3e deel.

Koopsom: ƒ 500,-.
R 100 fol. 44 30-03-1776
Gerrit Verberne verkoopt aan Hendrien Verberne, zijn zuster, te Deurne:
- groes het voorste of Rootsvelt 3 l.

1. Francis van den Eerenbeemt
2. de weg
3. weduwe Jan Tijssen

4. Antoni Lomans
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 16-5-1766.

Koopsom: ƒ 100,-.
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R 100 fol. 44vo 03-04-1776 1/3
Jan van Riet, oud president, verkoopt aan Marcelis Peter van Bussel, te So-
meren:
- huis, schuur, stal met een kleyn huysje daaraan alsook de brouwerije met den
  hoff - genaamd  "De Roode Leuw", in het Dorp 1 l.

 1-3. de straat
2. Mattijs Herings
4. Joost Doensen

- een wortelvelt ╜ l.
 1-3. Antoni Timmermans

2. weduwe Jan Tijssen
4. de straat   

- land de Berg - ten dele hof.
op de legger in twee posten - samen 2╜ l.

1. kn Jacobus Sauve
2. Jan Verreyt

 3-4. de wegen
- groes aan het Slootje - genaamd Vestersvelt 3 l.

1. Antoni Pieter Lomans
2. Hendrik Paulus Verberne
3. het graft
4. het straatje

- groes den Dries te Ostaden
staande ten quohiere in drie percelen
resp. 1╜ l., 1 l. en 3 copse.

Nu te samen 3 l.
1. Hendrik Paulus Verberne
2. de weg
3. de straat
4. Peter Jelisse

- groes in de Vloet 1╜ l.
1. Willem Goris
2. Cotshausen
3. de Aa
4. de gemeente

- Meulenacker ╜ l.  
1. Mattijs van Bussel
2. Gerrit Verberne

 3-4. de wegen
- de helft van een groesveld - het Bosveltje 1╜ l.

 1-3. Gerrit Brunas  
2. Antoni Losecaat
4. de Loop

- land tegenover Adriaan Hoefnagels 3 l.
1. Jan Verreyt
2. Gerrit Verberne

 3-4. de wegen
- land in de Snijerskamp 1╜ l.

1. Antoni Lomans
2. Antoni Fransen
3. Willem Verberne
4. het wegje

- land aan Kruyskesweg
op de legger in twee percelen 1╜ l. en ╜ cops.

1. Willem Verberne
2. Antoni Losecaat
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3. de weg
4. Antoni Sluyters

- land het Stepke 1 l. 10 r.
 1-3. de weg
 2-4. Joseph Sauve en Francis Verberne

- hooiveld in de Steegen 3╜ l.
1. Mattijs van Bussel
2. weduwe Jan Sauve
3. kn Francis Timmermans
4. de Loop

- groes de agterste Pas 1╜ l.
 1-3. Aart Driessen

2. weduwe Francis van den Boomen
4. de straat

Belast met: ƒ 0-1-2/jr. aan het Huis van Asten - uit de Pas.
Bewoners van huis en kamer kunnen blijven wonen tot Pasen 1777 - (m.n. Cornelis
Lintermans wordt genoemd als bewoner.) 
Verkoper blijft gedurende zijn leven houden, vrij logement, in- en uitgang in 
het verkochte huis en vooral het Camertje, omdat daar zijn slaapplaats in is.
Verder mag hij "alle jaaren, vier off vijff reyse, naar zijn welgevallen, konne 
en mogen brouwen in de brouwerije".
Ook gedurende zijn leven blijven gereserveerd - 15 fruit- of andere bomen.
Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn ouders en bij koop.

Koopsom: ƒ 2810-8-0.  
R 100 fol. 47vo 04-04-1776 2/3
Marcelis van Bussel, te Someren, is schuldig aan Jan van Riet, oud president:
- ƒ 1500,- α 3% waarvan - ƒ 1000,- gedurende de eerste tien jaar niet mag wor-
den afgelost.
Marge: 28-4-1785 - Pieter van Loon - g.m. Beatrix van Riet,

       - Wilhelmus van Riet,
       - Jacobus van Riet - namens Jenneke Hoefnagels - weduwe Ger-

     rit van Riet,
         Erven van wijlen Jan van Riet.

                   Zij verklaren dat Marcelis van Bussel heeft afgelost: 
         -  ƒ 250,-,  ƒ 300,- en nu -  ƒ 850,- waarvan ieder zijn deel 

heeft gehad.   
                   De resterende - ƒ 150,- zijn betaald aan Pieter Wilhelmus 

         Knaape.
R 100 fol. 67 01-07-1776 3/3
Marcelis Peter van Bussel verkoopt aan Antoni Losecaat, te Eyndhoven:
- de helft van een groesveld - het Bosveltje de helft is 1╜ l.

 1-3. Gerrit Brunas
2. de koper - 

      die ook de andere helft bezit
4. de Rootse loop

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 3-4-1776.
Jan van Riet ontslaat dit perceel uit zijn verband.

Koopsom: ƒ 65,-.
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R 100 fol. 48vo 05-04-1776
Huybert van der Laak en Peter van de Laak, aan den Ommelschen Bosch, zijn 
schuldig aan Antoni van der Elsen, te Helmond - ƒ 500,- α 3╜%.
Marge: 27-12-1799 - gelost aan de erven Antoni van der Elsen - g.g.m. Johanna
                    Voet.
R 100 fol. 49vo 1-04-1776
Hendrik Dirk Timmermans verkoopt aan Hendrik Halthausen:
- een gedeelte van een leegliggend land, zoals door de koper is afgegraven.

1 l.
1. Goort Lomans

 2-4. de verkoper
3. de weg

Verponding: ƒ 0-3-8/jr.
Koopsom: de lasten.

R 100 fol. 50 20-04-1776 1/2
Jacobus Losecaat verkoopt aan Johannes van den Eynden:
- hooiland in de Vloet 4 l.

1. predikant Sluyter   
2. kn Willem Kels
3. de Aa
4. de gemeente of Bergen

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 30-3-1767.
Koopsom: ƒ 50,- α 2╜%.

R 100 fol. 51 03-05-1776 2/2
Johannes van den Eynden, aan den Ommelschen Bosch, is schuldig aan Johannes 
Antoni van den Boomen, te Lierop - ƒ 100,- α 3%.
R 100 fol. 53 08-05-1776
Marcelis Peter Koppens, Joost Peter Koppens en Jan Antoni Driessen zijn schul-
dig aan Cazijn van Zelm, predikant, te Someren - ƒ 400,- α 3╜%.
Marge: 13-1-1784 gelost.
R 100 fol. 57vo 10-05-1776
Martinus Slaats, te Heusden, is schuldig aan Cornelis van Weert, te Someren:
- ƒ 100,- α 3%.
R 124 fol. 92 14-05-1776 1/6
Marten Vermeulen - en Geertruy Leysten, zijn vrouw, op Voordeldonk, testeren.
o.a.:
- Zij verklaren alle voorgaande testamenten, toezeggingen, danaties, codecille
  enz. door hen gedaan voor d.d. nietig.
- Alles aan de langstlevende - m.u.v. de legitieme portie voor hun kinderen.
- Na overlijden van de langstlevende willen zij dat haar beide kinderen, Jan en
  Jacomyn, bij hen wonend, elk - ƒ 100,- zullen ontvangen, wegens hun trouwe 
  diensten die zij reeds gedaan hebben.
- Dat verder alles egaal verdeeld wordt over de kinderen t.w.:
  - Maria - g.m. Jan Bex,
  - Jacomyn - voornoemd,   
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  - Geertruy - g.m. Johannes Leysten,
  - Jan - voornoemd.
R 33 - 52 01-07-1776 2/6

Vorster te Asten,
Het is zo dat Gijsbert Vermeulen - en zijn vrouw, te Asten zijn overleden.
O.a. nalatende enige vaste goederen, gelegen aldaar.
Alsmede twee kinderen m.n. Peeter en Martinus Vermeulen, deze zijn ook over-
leden.
Deze Peeter heeft nagelaten ΘΘn dochter, Jennemaria Vermeulen - nu g.m. Peter
van Stiphoudt, wonende te Helmondt.
En Martinus - zijn weduwe en kinderen, wonende te Asten.
De vaste en "erffahavelijke" goederen zijn door Gijsbert Vermeulen en zijn 
vrouw, bij hun dood, onverdeeld, nagelaten onder "bestier" van de weduwe van 
Marten Vermeulen. Dit tot nu toe.
Deze weduwe schijnt niet genegen om het aandeel, dat Maria daarin toekomt, te
laten volgen.
Daarom zult "gij" vorster "U" namens Peter van Stiphoudt - g.m. Jennemaria
Vermeulen aanzeggen bij de weduwe van Martinus Vermeulen - dat zij binnen twee 
weken , naar beste kennis en wetenschap, zal hebben te leveren "een staat en 
inventaris" van al de goederen welke tussen wijlen haar man en Peeter Vermeulen
onverdeeld gebleven zijn.
R 33 - 52 01-07-1776 3/6
De vorster Jan van Ravesteyn, heeft, op 1-7-1776, behoorlijke insinuatie ge-
daan en ter hand gesteld aan de weduwe Mattijs Vermuele, te Asten, op Voordel-
donk - "daar ik de dogter tuys vont en mey tot antwort gaf als datse gewillig 
en geret waare alle hetgeene dat de vernoemde Peter Joh. van Stiphout met regt
kan bewijse sale voldoen".
R 33 - 52 24-11-1776 4/6
In dit stuk wordt de vorster verzocht om "exploit" te doen, namens Peter van 
Stiphout N.U., aan de weduwe Martinus IJsbout Vermeulen - betreffende de nage-
laten goederen van IJsbout Martens Vermeulen - en zijn vrouw, Maria Peters.
Peter van Stiphout N.U. "eist" zijn aandeel in de voornoemde goederen op.
R 33 - 52 24-11-1776 5/6
Attestatie van schepenen van Helmond waarin deze verklaren - dat Peeter van 
Stiphout - g.m. Jennemaria Vermeulen, inwoners te Helmond, alhier geen vaste 
goederen bezitten en dat zij met de arbeid van hun handen, heel sober en ar-
moedig moeten bestaan. Zijnde buiten staat om enige kosten van proces te kun-
nen ondergaan
R 33 - 52 16-02-1778 !! 6/6

Aan het College,
Geertruy Leysten - weduwe Martinus Vermeulen, wonende alhier, is het niet eens
met het request van Peter van Stiphout - g.m. Jennemaria Vermeulen, te Helmond,
op 19-1-1778, aan U gedaan en haar ter hand gesteld, waarin hij verzoekt om 
"pro deo" tegen haar te mogen procederen.
De admissie "pro deo" heeft plaats om arme en behoeftige lieden hun recht te
bezorgen. Maar mag niet gebruikt worden om een ander met "ongereymde procedures 
te kwellen".
Nu geven Gerardus van Hoogerlinden en Frederik Hollein, schepenen te Helmond, 
wel te kennen dat "requestant" te Helmond geen vaste goederen bezit.
Dit zegt echter niets, hij kan ze ook buiten Helmond bezitten.
Ook het niet bezitten van vaste goederen is geen blijk van armoede, zoals tal
van buitenlieden, op gehuurde "steeden" wonende, naarstig en vlijtig hun kost
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verdienen en zeker niet met "arme en miserable personen" vergeleken kunnen wor-
den.                  
De twee lieden spreken alleen maar van - "voor sooveel hen bekent".
Enz. enz.
De weduwe bezit "enige vaste goederen" waarop "requestant" enig recht meent te 
hebben.
Zij, de weduwe, is echter volkomen onkundig van hetgeen bij het overlijden van
haar mans vader - en diens vrouw, Maria Peters, in april a.s., nu 36 jaar gele-
den, is voorgevallen.
Als "requestants" vrouw of diens vader enig "recht of actie" hadden gehad zou-
den ze het toen wel kenbaar gemaakt hebben - en niet meer dan 30 jaar laten 
verlopen.
Suppliante vindt dit een "overval" die gemakkelijk "pro deo" kan worden uitge-
voerd.
Marge: 16-3-1778 - "Gesien het berigt van Geertruy Leysten - weduwe Martinus

         Vermeulen in voldoening van vorenstaande appointement, inge-
         komen en overgegeven, mede gehad het prae-advies van een on-
         partijdige regtsgeleerden.
         Mijne Heeren Scheepenen wijsen het gedaane versoek van de 

         hand en slaan mitsdien het selve aff".   
       
R 124 fol. 93vo 17-05-1776   
Philip Peter van Bussel, 27 jaar, te Asten, verklaart ter instantie van Mattijs 
Dieltjens, olie- of smoutslager, te Antwerpen - dat hij, tot in september 1775,
als knecht gewoond hebbende bij gemelde Mattijs enige tijd daarvoor, zonder de
preciese datum te weten, op order van Mattijs een vat olie of smout geleverd 
heeft aan "de huysinge genaamt de Geyt, in de Boeksteeg" en dat zelfde vat aan
of voor de deur laten liggen, welk vat, zo hij meent, vol was en zo het hem 
voorkomt geen drie pot minder geweest kan zijn en welk vat toegemaakt en in 
goede staat was. M.u.v. dat wanneer hij het vat daar loste heeft gezien "dat de 
kiemreep, ontrent een eyntje van een vierendeel lang, los was en dat vat daar
alsoo neergeleyt laten leggen en sulx ter kennisse van de meyt die in de deur 
stond en daar selfs aan de luyde van dat huys kennis gegeve dat het vat smout
aan de deur had geleyt".
Hij bevestigd e.e.a. alsnog.
R 32 fol. 47 17-05-1776
Wilbert Jan Wilberts en Mattijs Herings zijn aangesteld als armmeesters voor
de tijd van drie jaar.
R 164 fol. 136 17-05-1776 1/2
Taxatie van de goederen, gestaan hebbende in de Moolenstraat, en die op don-
derdag, 9 mey l.l., 's morgens, rond 8 uur, zijn afgebrand.

- een huis. Waarde: ƒ  750,-
Eigenaar: Francis van de Vorst, schepen.
Bewoners: Adriaan van Duuren, smid,
        - Juffr. Christina Hanenwinkel - weduwe Braam.
Enige jaren geleden is dit nieuw opgebouwd.

1. de straat
2. weduwe Gerrit van Riet
3. weduwe Peter Troeyen

4. Willem Verberne
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- huis, schuur, stal - gelegen aan het vorig huis - tot aan de 
  hoek van de straat Waarde: ƒ  400,-
Eigenaar: Willem Verberne.
Bewoner - Marten Aart Zeegers.
- een huis, stal en neere - aan de andere hoek van de 
  straat - tegenover het afgebrande huis van Willem Verber-
  ne Waarde: ƒ  350,-
Eigenaar/bewoner: Antoni Verreyt
            
- een huis en stal - naast het vorige huis. Waarde: ƒ  150,-
Eigenaar: Mattijs Muyen.
Bewoner - Jan Mattijs Muyen.
Dit huis is "door off met de brandspuyt den brant door Gods
            hulpe geblust geworden".                  

        ƒ 1650,-
R 124 fol. 94vo 02-07-1776 2/2
Het Corpus van Asten verklaart ter requisitie van Juffr. Christina Hanewinkel,
dr. van wijlen de Heer Hanewinkel, predikant, te Geldrop - g.g.m. de Heer 
Cloeck, predikant, te Leende en nu weduwe van de Heer Braam, schepen en coop-
man, te Eyndhoven.
Dat, op 9 mei l.l., 7 uur 's morgens, alhier te Asten, brand ontstaan was in 
een huis bij een "smit" alwaar zij, requirante, met twee kinderen, waarvan de 
oudste 8 jaar, in een kamer woonde.
De woning is "seer schielijk" afgebrand en de requirante met haar kinderen 
zijn niet zonder gevaar gered geworden, al haar goedren achterlatend.
Zij is tot armoe vervallen en verzocht wordt aan ieder die deze brief vertoond
wordt om met "milddadige handen" te helpen.
R 32 fol. 47vo 19-05-1776
Leendert van Riet blijft voor de eerstkomende drie jaar kerkmeester.
R 100 fol. 58vo 31-05-1776
Pieter Mattijs Slaats verkoopt aan Mattijs Andriessen, aan den Astense Dijk:
- land den Vosselseacker 2 l.

            1-3-4. Willem Teunis Dirks
2. Willem Joosten    

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede - ƒ 0-08-0/jr. 
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 21-1-1773.

Koopsom: ƒ 63,-.
R 32 fol 48 03-06-1776
Laurens Jelisse en Jan Daandel Coolen continueren hun borgemeesterschap tot
31-12-1776.
R 100 fol. 67vo 02-07-1776 Ook: R 158 - verkoopcondities.
Philip Reynders verkoopt aan Francis van den Eerenbeemt:
- groes de Karis 3 l.

1. Aart Driessen
2. Peter Vermeulen
3. de Loop
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4. Goort Buckums
Koopsom: ƒ 135,-.

Hij verkoopt aan Antoni Timmermans: 
- land in de Snijerskamp 2 l.

1. Ambrosius Bakens
 2-4. Francis Verberne

3. Paulus van Bussel
Koopsom: ƒ 94,-.

R 100 fol. 69 25-07-1776
Jan Canters, te Ommel, verkoopt aan Peter Canters:
- land agter het Clooster 1╜ l.

1. Gerrit Evers
2. Francis van de Vorst
3. de weg
4. Tomas Coolen

Koopsom: ƒ 59,-.
R 151 25-07-1776
Evert van Geffen verkoopt "den oogst te velde".
- 4 "kopen" Opbrengst: ƒ 71,-.
R 32 fol. 48vo 02-08-1776 1/3
Adrianus den Besten wordt aangesteld tot schepen i.p.v. Jan Paulus van Dijk.
R 32 fol. 49 16-10-1776 2/3
Adrianus den Besten heeft bedankt als schepen en is van zijn eed ontslagen.
R 32 fol. 50vo 30-12-1776 3/3
Jan Paulus van Dijk wordt aangesteld als schepen i.p.v. Paulus den Besten.
R 25 fol. 17 09-09-1776
Den drost, aanlegger - contra - Jan van Hugten en Jan Nijssen, gedaagden. 
Beiden zijn borg geweest t.b.v. Nol Kerkhoff op de koopdag van de kinderen 
Paulus Geven - somma ƒ 5-18-0.
R 100 fol. 69vo 02-10-1776
Jan Maas en Willem Roefs zijn schuldig aan Helena Charlotta Walkaart, te Hel-
mond - ƒ 700,- α 4%.
Marge: 10-1-1789 gelost.
R 100 fol. 70vo 24-10-1776
Hendrik Roymans verkoopt aan Jan Willem Coolen, in het Dorp:
- land het Lindert 2 l. 10 r.

1. kn Joost Voermans
 2-3. Aart Jansen

4. weduwe Francis Plenders
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 5-11-1770.

Koopsom: ƒ 76-15-0.
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R 124 fol. 95vo 24-11-1776 1/2
- Joseph Sauve,
- Lambert Sauve,
- Elisabet Sauve,
- Peter van El - g.m. Marina Sauve, te Antwerpen.
Kinderen en erven van wijlen Jacobus Sauve - en Peternel Kusters.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Lambert Sauve
De kamer van het huis, scheidende met den brandmuur en schouw, die door de con-
divident van dit en door de condivident van de keuken, zijnde het volgende lot,
samen in goede staat moet onderhouden en gerepareerd worden. En alzo tussen 
beiden recht door het huis.

1. de Kosterij
2. Peter van El 2e lot)

 3-4. de straten    
Hij zal uitkeren aan het 2e lot ƒ  6,-
Aan het 3e en 4e lot elk ƒ 30,-
De eerste drie loten zullen elk 1/3e deel der schulden, staande t.l.v. de
nalatenschap, betalen.
Dit deel is in de verponding: ƒ 0-3-8/jr.   
2e lot: Peter van El
- de keuken van het huis - enz. enz.
- ╝e deel van den hof, zo breed als de keuken is

1. de straat
2. Lambert Sauve (1e lot)
3. Joseph Sauve (3e lot)

en alsnog ƒ 6,- te ontvangen van het 1e lot.
Dit deel is in de verponding: ƒ 0-3-8/jr.
3e lot: Joseph Sauve
- de stal van het huis, scheidende aan de keuken enz. enz.
- het klein huiske hierbij gelegen met het aangelag

1. de weg
2. de weg
3. den hof (2e lot)
4. Marcelis van Bussel

Zijnde dus hier het half aangelag.
Dit deel in de verponding: ƒ 0-7-0/jr.
- land den Bankacker 1╜ l.

1. Gerrit Brunas
2. Antoni Timmermans

 3-4. de straat
Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-8/jr.
Te ontvangen van het 1e lot - ƒ 30,-.
4e lot: Elisabet Sauve
Te ontvangen van het 1e lot - ƒ 30,- en verder vrij van lasten en schulden.
R 100 fol. 74 04-12-1776 2/2
Joseph Sauve, lasthebber van Peter van El - g.m. Martina Sauve, te Antwerpen,
verkoopt aan Jacobus van Ravesteyn:
- een gedeelte van huis en hof - bestaande in een keuken van het huis - gekomen
  van Jacobus Sauve.
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  Scheidende deze keuken d.m.v. een brandmuur en schouw tussen de kamer en keu-
  ken die de koper met Lambert Sauve, de eigenaar van de kamer, goed moet on-
  derhouden enz. enz.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 24-10-1776.

Koopsom: ƒ 140,-.
R 25 fol. 18 28-10-1776
Den drost, aanlegger - contra - Hendrik Verreyt, gedaagde.
Gedaagde heeft nog te voldoen:
- de reδle lasten over 1765 ƒ  4-04-8
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- rest verponding      1768 ƒ  3-17-0
- gemene middelen      1769 ƒ    3-19-0  

ƒ 10-00-8
R 100 fol. 71vo 04-11-1776
- Maria van den Broek - weduwe Marcelis Neerven,
- Jan Neerven, te Someren,
- Francis Neerven - en
- Antoni Neerven, soldaat, deze drie meerderjarige kinderen van voorn. weduwe
zijn schuldig aan Gerrit Welten, te Vlierden - ƒ 100,- α 3╜%.
Marge: 6-3-1781 gelost.
R 124 fol. 98vo 10-11-1776
Johannes Cleophas - g.m. Maria Goort Lomans, te Meerum (bij Roermond)  
Zij hebben, op 15-6-1770, te Asten, hun huwelijksvoorwaarden gemaakt.
Hierin komen nog enige onduidelijkheden voor:
- Even off de v≤≤r-kinderen van Cleophas met de nß-kinderen egaal zoude deylen
  de gereede goederen bij voorn. Maria ingebragt.
Dit is hun intentie nooit geweest.
Wel dat: Alles door Maria in dit huwelijk ingebracht of nog in te brengen voor
         de kinderen, in dit huwelijk verwekt of nog te verwekken, bestemd is.
R 149 05-12-1776
Lambert Verheyden, te Ostappen, verkoopt "gereede gowederen".
- een os ƒ 22,-
- twee koeien ƒ 41,-
- een oske ƒ 11,-
- hooi - stro ƒ 58,-
- veel kleinigheden

Opbrengst: ƒ 207,-.
R 100 fol. 75 07-12-1776
Hendrik Halbersmit verkoopt aan Philip en Jan de Rooy, te Someren, 
- een obligatie van - ƒ 300,- α 3% 
Zijnde een restant van - ƒ 500,- α 3% t.l.v. Gerrit Evers - d.d. 6-2-1773.
R 124 fol. 100 12-12-1776
Willem Lomans, op het Rinkvelt, wiens huis, op 11-4-1775, is afgebrand - 
geschat op - ƒ 200,-.
Het huis is wederom "opgetimmert".
Hij verzoekt betaling van ╝e deel - ingevolge Ha. Ho. Mo. publicatie van 
15-1-1765 - omdat hij geen - ƒ 4000,- is gegoed of in eigendom heeft.
R 149 13-12-1776
Jan Jacobs Verberne, in de Steege, verkoopt zijn "meubilaire inboel van alder-
hande huysraat, een paart, beesten en schapen en gereetschap" o.a.: 
- zes koeien ƒ 118,-
- twee jonge koeien ƒ  30,-
- een os ƒ  16,-
- 36 schapen ƒ  90,-
- twee karren ƒ  11,-
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- hooi - stro ƒ  27,-
Opbrengst: ƒ 353,-.

R 151 20-12-1776
Jan Janse van de Leensel, op de voorste Heusden, verkoopt zijn inboedel o.a.:
- een paard ƒ 23,-
- vijf koeien ƒ 96,-

Opbrengst: ƒ 185,-.
R 32 fol. 49vo 30-12-1776
Joost van de Cruys en Jan Janse Verberne worden aangesteld als borgemeesters
van 1-1-1777 - 31-12-1777.
Tot setters zijn benoemd: Pieter Wilbert Coolen - en

 - Peter Aart van Bussel.
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R 100 fol. 76 03-01-1777
Peter Berkvens, te Ommel, verkoopt aan Goort Lomans:
- een heiveld en bos - aan Voordeldonk 21 l. 

1. de gemeente
2. het Bottelsvelt - van Jan Welten
3. Francis van Bussel
4. een veld van hoeve de Vorst

Verkoper aangekomen bij vernadering - d.d. 6-9-1775.
Koopsom: ƒ 146,-.

R 164 fol. 137vo 14-01-1777
Taxatie van de onroerende goederen van de Heer Louis van de Mortel - overleden
op 7-12-1776 te Liessel.
- een obligatie van - ƒ 400,- α 3% t.l.v. Willem Daandel Coolen - 
  d.d. 13-6-1767.
20e penning is - ƒ 20,-.
R 124 fol. 102vo 20-01-1777
Gerrit Pieter van Riet, in het Dorp, ten zijne huize verblijft Jan Hoefnagels.
Deze testeert o.a.:
- Alle voorgaande toezeggingen vervallen.
- Aan zijn broeder en zuster, Antoni en Maria Hoefnagels, te Liessel:
  - huis, hof en aanhorende - te Liessel.
  bewoner: Antoni.
- Antoni zal uitkeren aan:
  - Francis Aarts - g.m. Helena Hoefnagels ƒ 100,-
  - Laurens van Helmond - g.m. zijn, testateurs, zuster ƒ  25,-
  - Gerrit Pieter van Riet - g.m. zijn, testateurs, zuster  ƒ  25,-
  - Antoni Gerrit Hoefnagels, zijn overleden broeders zoon  ƒ  25,-
- Zijn zwager, Gerrit Pieter van Riet, zal - ƒ 150,- ontvangen te betalen door
  de na te noemen universele erfgenamen:
  - Antoni Hoefnagels, zijn broeders,
  - Maria Hoefnagels, zijn zuster,
  - Francis Aarts - g.m. Catrina Hoefnagels,
  - Antoni Gerrit Hoefnagels, zijn overleden broeders zoon,
  Allen inwoners te Lieszel - alsmede:
  - Gerrit Pieter van Riet - g.m. Jenneke Hoefnagels.
  Dus zes gelijke loten - met dien verstande dat Antoni Gerrit Hoefnagels geen
  recht meer heeft op de - ƒ 100,- die hij uit de boedel zou kunnen pretende-
  ren.
R 100 fol. 77 25-01-1777
Pieter Willem Slaats, op Heusden, is schuldig aan Anna Claus - weduwe Leendert
van Hugten, op Heusden - ƒ 600,- α 3%.
R 153 05-02-1777 1/5
Philips de Rooy, collecteur van de landslasten, 1774, laat o.a. executeren:
- hooiland bij de Mastkoy 1 zille
Toebehorende aan Helena van Loon, te Lieszel, om daaraan te verhalen, wegens
verschuldigde verponding - ƒ 0-6-4.
Heeft geen geld mogen gelden.
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R 124 fol. 106 06-03-1777 2/5
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur
van de landsverponding, 1774 en 1775, legt beslag op de vaste goederen van:
- Francis van de Loverbosch - tot verhaal van ƒ  4-16-6
- Jan Maas, idem ƒ 40-01-6
R 100 fol. 80vo 19-03-1777 3/5 Ook: R 153 - 5-2-1777.
Jacobus van Ravesteyn, vorster, executeert, namens Philip van Rooy, collecteur
der verpondingen en beden over 1774, t.l.v. de weduwe en kinderen Jan Hoefna-
gels - tot verhaal van - ƒ 0-8-8 verponding over 1774.
Hij verkoopt aan Antoni Meulenberg:
- huiske en aangelag - in het Dorp 1 copse.

1. den Armen
2. een ackerweg
3. de straat
4. Jan Slaats

- land of hof agter het voors. huiske 1 copse.
1. Francis van de Loverbosch
2. Jan Slaats
4. den Armen

Koopsom: ƒ 24,-.
R 124 fol. 151 22-10-1777 4/5
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, als collec-
teut van de landsverponding en bede, 1775, legt beslag op de vaste goederen 
van:
- Martinus van Hooff - tot verhaal van ƒ 7-14-12
- weduwe Francis Slaats - idem ƒ 1-05-08
- Jan Peter Maas ƒ 1-15-10
R 25 fol. 23 08-12-1777 5/5
Philips de Rooy, te Someren, collecteur, aanlegger.
- contra 
Marten Zeegers, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig aan de Gemene Middelen, 1772 ƒ 2-13-80
Idem - aanlegger - contra - Francis Loverbosch, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig aan de Gemene Middelen, 1774 ƒ 1-02-00
  
R 100 fol. 78 21-02-1777
- Carolus Tielemans - g.m. Catharina van de Mortel, te Tongerlo,
- Jacobus Corstiaans - g.m. Elisabet van de Mortel, te Deurne,
- Evert Einhouts - g.m. Johanna van de Mortel, te Helmond,
- Peter de Veth - g.m. Cornelia van de Mortel,
- Catharina van de Mortel, j.d. - geass. met haar oom, Peter de Veth, allen te
  Deurne,
- Peter de Veth en Evert Einhouts - nog voor de minderj. kinderen van wijlen 
  Willem van de Mortel - g.g.m. Jenneke de Vet, thans nog in leven m.n. Jenne-
  maria, Willemyn, Antonet en Willem, te Deurne - alsmede over:
- de minderjarige kinderen van wijlen Adriaan van de Mortel - en zijn thans 
  nog in leven zijnde vrouw, Gerdina van Deurne - m.n. Hendrien, Willemyn en
  Jennemaria, te Deurne.
Allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Willem Cornelis van de Mortel - en
Johanna Antoni Hurkmans, te Deurne.
Zij verkopen aan Peter de Veth:
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- een hooibeemd - agter den Ommelschen Bosch 1 zille
4. de gemeente

Koopsom: ƒ 4-5-0.
Waarvan de 40e penning is ƒ 0-2-2.
Dewijl 6 weken zijn verlopen wordt de dubbele 40e penning gebracht op ƒ 0-4-4.
R 100 fol. 79vo 24-02-1777
Joost Kuypers verkoopt aan Antoni Jan Nelissen:
- huis, schop, hof en aangelag - in het Dorp ╜ l.

1. de straat
2. Tomas Coolen

3. Peter Verberne  
4. Willem van Dijk

Belast met: ƒ 0-2-4/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 75,-.

R 124 fol. 104 06-02-1777 1/3
Jan Jacobs Verberne, in de Steegen, verhuurd aan Goort Joosten, te Bakel:
- huis, stal, hooi-, wei- en groeslanden - gelegen in de Steegen
zoals bij de verhuurder in gebruik is.
M.u.v. de kamer in het huis en een hof.
Huurtermijn: 10 jaar.
Lands- en dorpslasten: de huurder.
Huursom: ƒ 75,-/jr. + het omschreven onderhoud. 
Enz. enz. 
Borg: Jan Royackers, te Vlierden.   
R 149 04-07-1777 2/3
Jan Jacobs Verberne, in de Steegen, verkoopt zijn "oogst te velde":
- 19 "kopen" Opbrengst: ƒ 193,-.
R 25 fol. 22 10-11-1777 3/3
Antoni Fransen, aanlegger - contra - Jan Jacobs Verberne, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig - ƒ 5-12-0 aan aanlegger.

     
R 148 05-03-1777
Rekening, bewijs en reliqua van Gerrit Verberne en Willem Hoefnagels - wettige
voogden over Willem, onm. zoon van Hendrik Verberne - en Johanna Maria Lomans,  
beiden overleden.

Ontvangsten o.a.:
- Van Hendrik Koopmans en Jan Janse Verberne 
  - voogden tot 25-7-1766 ƒ 147-01-12
- Op 4-8-1766 is een obligatie gekocht van Jan Goort van 
  Eyck, te Lierop - ƒ 250,- α 2╜%.
  Deze wordt hier voor ontvangst geboekt ƒ 250-00-00
- De huur van "het kleyn huyske" - 1767 - '73 α ƒ 11,-/jr. ƒ  77-00-00
- In 1774 is verloren door het overlijden van Jan Zabel -
  die niets bezat ƒ
- Verhaseldonk, 1775 ƒ   9-00-00
- Weduwe van den Horick - 1776 ƒ  10-00-00
  - het groot huis
  - den Logtenacker 3  l.
  - den Eyndenpoel 2  l.
  - den Logtenacker 2  l.
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  - den Heesacker 2╜ l.
  - de hofstad bij Verhaseldonk        16 r.
  - de voorste velden int Root 2  l.
  - nog groes, aldaar 3  l.
  - een hooiveld, aldaar 2  l.
  - groes te Ostaden 4  l.
  - een akker agter de Pastorye 2  l.
  - den Heesacker 1  l.
  - het Frans Mansvelt 3  l.
  - groes langs den Dijck    2  l.
  Deze goederen zijn verhuurd aan Huybert van der Laak 
  voor ƒ 25,-/jr. en 25 vat rogge/jr. Huur  1766 - '68 ƒ  75-00-00

     Rogge 1767 - '70 ƒ  76-05-00
- De goederen zijn, sinds 6-1-1769, verhuurd aan Marten
  Aart Zeegers - 6 jaar α ƒ 25,-/jr. en 24 vat rogge/jr.
  Hiervan ontvangen ƒ 211-08-00  
- Van zijn grootmoeder, weduwe Peter Verberne, heeft de 
  onmondige - d.d. 16-5-1766
  - het Romerke ╜ l.
  - den Hoogendries ╜ l.
  - het Vroukesveltje 1 l.
  - den Ostadense dries    1 l.
De huurinkomsten hiervan zijn geweest - diverse huurders ƒ   120-10-00  

ƒ 976-04-12
Uitgaven o.a.

- Aan Ambrosius Bakens, als hamaker ƒ   1-07-08
- Aan Jacobus Losecaat - een obligatie gelost - d.d. 
  10-2-1746 ƒ 104-00-00
- Voor onderhoud in kleren en kleinigheden van de onmondige ƒ  88-15-08
- Reparatie van het huis ƒ  61-09-00
Enz. enz.
Bijlage: Verhuurcedulle t.b.v. Huybert van der Laak - d.d. 6-1-1769 -
         fol. 204vo.
R 25 fol. 19 17-03-1777
Den drost, aanlegger - contra - Francis Smits, op Heusden, gedaagde.
Gedaagde is voor ƒ 5,- borg gebleven voor Jan van de Vorst, te Someren -
op de koopdag - d.d. 25-7-1775.
Nog is hij borg gebleven, op dezelfde verkoping, voor Willem van de Ven, te
Someren, voor ƒ 8-10-0 wegens gekocht gras.
 
Idem, aanlegger - contra - Francis Hendrik Verreyt, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig wegens gekocht gras - ƒ 4-19-0.   
R 124 fol. 107 20-03-1777
- Francis van de Vorst,
- Mattijs Muyen,
- Antoni Verreyt,
wiens huizen, op 9-5-1776, zijn afgebrand en door het gerecht getaxeerd.
De huizen zijn wederom "opgetimmert" en in vorige staat gebracht.
Zij verzoeken om ╝e deel van de opbouwkosten terug te ontvangen - ingevolge
Ha. Ho. Mo. publicatie - d.d. 15-1-1765.
Zij verklaren geen - ƒ 4000,- gegoed of rijk te zijn.
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R 100 fol. 82 22-03-1777
Peter Hoebergen, in de Steegen, is schuldig aan Maria Verhoysen - weduwe Jan 
Tijssen - ƒ 100,- α 3╜%.
R 124 fol. 107vo 26-03-1777
Pieter Willem Lomans geeft machtiging aan Jacobus Losecaat, secretaris en 
drossard, om namens hem te verkopen:
- een partij granen en gras te velde.
- enige percelen wei- en zaailanden - dit in november a.s.
- enige roerende goederen.
De waarde van de goederen is zodanig dat daaruit - ƒ 500,- schulden zal kunnen 
worden voldaan t.w. aan: de kn Dirk Hoebergen ƒ 375,-

- Wilhelmus Bruynen ƒ 100,-     
R 164 fol. 138vo 27-03-1777
Taxatie van huis en stallen, gestaan hebbende aan Voordeldonk en, op maandag-
middag, 12-3-l.l., afgebrand.
Eigenaar/bewoner: Willem Wouter Lomans.
Het huis is gelegen aan het Rinkvelt - het is vorig jaar herbouwd nadat het, op
11 april 1775, ook afgebrand is geweest.

Waarde: ƒ 150,-.
R 124 fol. 108vo 29-03-1777 1/2
Inventaris van Jan van den Boomen - g.g.m. Elisabet Jelisse, te Ostaden -
t.b.v. zijn kinderen, Dielis en Hendrien.
Hij wil hertrouwen met Johanna Huybers.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag 10 l.

1. de gemeente
2. Jenneke Jelisse
3. de weg
4. Peter Lomans e.a. 

- land de Beckers 2 l.
1. Jenneke Jelisse

            2-3-4. de gemeente
- land de seven copse 7 copse.

1. de Keyserdijk
2. Arnoldus van Geffen
3. Paulus van Dijk

4. weduwe Aart Wilbers  
- wei/groesveld te Brasel 12 l.

1. Goort Lomans
2. Jenneke Jelisse
3. Mattijs Bruystens
4. kn Tomas van der Weerden e.a. 

- den Hoogendries 3 copse.
1. Jenneke Jelisse
2. Dielis Verhoysen
3. weduwe Antoni Kuypers
4. Paulus van Dijk 

Roerende goederen
- diverse ketels, potten, pannen,
- vuurgereedschap,
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- twee kisten,
- twee stoelen - goed en kwaad,
- twee bedden - slecht,
- diverse lakens en dekens,
- divers eetgerei,
- een paard,
- drie melkkoeien,
- twee vaarzen,
- karren en landbouwgereedschap,
- 20 vat rogge, zes vat boekweit, 1400 pond hooi.

Schulden
- ƒ 200,- α 3% aan Lambert Vervoordeldonk, te Vlierden.
- Lands- en dorpslasten 1776 en '77. 
 
R 124 fol. 111 29-03-1777 2/2
- Jan Jansen van den Boomen, te Ostaden - g.g.m. Elisabet Jelisse - geass. Lau-
  rens Jelisse - als "naaste vriend" van de kinderen Dielis en Hendrien - en
- Johanna Huybers - geass. Lambert Huybers en Johannes Pluym, beiden te Deurne.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden de goederen hebbende en nog verkrijgende - met dien ver-
  stande dat van de inventaris door hem opgemaakt - de helft is en blijft voor 
de v≤≤r-kinderen.
- Volgen nog vier ongeveer gelijke voorwaarden.
R 124 fol. 113 29-03-1777 1/2
Anna Vervoore - g.g.m. Gerrit van Riet machtigt haar zoon, Leendert van 
Riet, president schepen, om voor haar bij te wonen de vergadering - der leeden 
van de weduwebeurs, in 1750 opgericht, en welke, op 2-4-1777, te Eyndhoven, int
Hoff van Holland gehouden zal worden.
Ten einde met de andere leden de rekening op te nemen van de verkochte kapita-
len dezer beurs en te ontvangen het aandeel der comparante, als trekkende wedu-
we daarin - en de sociδteit te houden voor ontbonden.
Enz. enz.
R 124 fol. 113vo 29-03-1777 2/2
Mej. Eva Magrieta Kuypers - g.g.m. Cornelis Jansen, predikant, te Woensel, wo-
nende te Asten.
Zij geeft een machtiging aan haar zoon, Casper Jansen, predikant, te Asten, om
voor haar bij te wonen enz. enz. 
Acte is gelijk aan: R 124 - fol. 113 - d.d. 
R 100 fol. 83 08-04-1777
- Willem Dirk Hoebergen,
- Nicolaas Voermans - g.m. Catarina Hoebergen,
- Francis van Bussel - g.m. Maria Hoebergen.
Kinderen en erven van wijlen Dirk Hoebergen.
Zij verkopen aan Cazijn van Zelm, predikant, te Someren en Lierop:
- een restant obligatie van ƒ 350,- α 3% - geweest ƒ 500,- d.d. 31-11-1756,
  t.l.v. Pieter Willem Lomans.
Pieter Lomans zegt toe - voor 10-3-1780 deze ƒ 350,- α 3╜% af te zullen lossen.
Borgen worden: Goort Lomans, Francis Verberne en Hendrik Halbersmit.
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R 149 18-04-1777 1/2
Jan Mutzaard, wonende op de neerhuizing van het kasteel, verkoopt "gereede goe-
deren" o.a.:
- een os ƒ 15,-
- twee koeien ƒ 20,-
- vijf "kopen" latten ƒ  6,-
- hooi - stro ƒ 13,-

Opbrengst: ƒ 68,-.
R 16 fol. 211 25-11-1777 2/2
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, aanlegger.
- contra
Jan Lambert Mutzaerd, gedaagde.
Betaling van - ƒ 325-3-0 wegens achterstallige huur - volgens huurcedulle -
d.d. 5-12-1763 en 14-3-1774 t.w.:
- Huurcedulle, 5-12-1763:
  De huur van het neerhuis van het kasteel met aanhorende landerijen.
  Hieraan is gedaagde, op 1-5-1774, schuldig gebleven ƒ  65-03-00
- Op de cedulle van 14-3-1774 is gedaagde schuldig gebleven ƒ 260-00-00
  zijnde twee jaar huur            

ƒ 325-03-00
R 30 fol. 167vo 21-04-1777
Christina van Mierlo, 31 jaar, geboren te Hees en ruim ΘΘn jaar bij Huybert 
Mennen gewoond te hebben.
Zij verklaart dat zij t.h.v. Huybert Mennen, op 2 maart l.l., is bevallen van 
een zoon.
Nog in barensnood heeft zij verklaart niet te weten wie de vader van het kind 
is.
Zij heeft afgelopen zomer, terugkomende van Hees, op de weg in de hei naar So-
meren, een vreemd manspersoon, kloek, een blauwe kiel aanhebbende en zo zij 
dacht, een rok, roodachtig.
"Die haar met gewelt aantaste en ter aarde in een leegte off graaff ter neder
werpte en verkragte met gewelt en daar op wat weg gegaan zijnde haar heeft na-
geloope en wederom ter aarde geworpe en vleesselijke conversatie met haar ge-
pleegt en waarvan bevrugt is geworden".
Zij heeft verder "geen vleesselijke conversatie" gehad dan die keer, met die
vreemde man - en houdt deze voor de vader van haar kind, nochtans zonder te
weten wie hij is.
E.e.a. is onder eede bevestigd.    
 
R 32 fol. 51vo 01-05-1777 1/2
Wilbert Jan Wilberts en Paulus Aart Wilberts zijn, op 21-4-l.l.,aangesteld als 
voogden over Jennemie, Hendrik, Meggel, Jenneke en Elisabet de onm. kinderen 
van wijlen Mattijs Aart Wilbers - en Hendrien Hendriks, aan den Astense Dijk.
Mattijs is in maart l.l. overleden.
 
R 124 fol. 131vo 02-06-1777 2/2
Inventaris, opgemaakt door Wilbert Jan Wilberts en Paulus Aart Wilberts - als
voogden over Jennemie, Hendrik, Meggel, Jenneke en Elisabeth, onm. kinderen
van wijlen Mattijs Aart Wilbers - en Hendrien Hendriks, gewoond hebbende aan 
den Astense Dijk.
De onm. kinderen wonen nog in het huis met hun grootmoeder, Peternel Teunis Pe-
ters - g.g.m. Aart Wilbers.
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Onroerende goederen
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 4 l.

1. weduwe Martinus van Hooff 
2. Jan Andriessen

- land het Oulant 3╜ l.
1. Pieter Slaats
2. weduwe Martinus van Hooff

- den Bergacker 4╜ l.
1. Goort Peter Cornelis

2. kn Mattijs Aart Wilbers
- de Venacker 2╜ l.

1. weduwe Martinus van Hooff
2. Antoni van Dijk

- land het Lankvelt 1 l.
1. weduwe Martinus van Hooff
2. Jan Paulus van Dijk

- land den Teyn 1╜ l.
1. kn Jan Tijsse van Dijk
2. Jan Paulus van Dijk

- land de Beek 1 l. 3 cops.
1. weduwe Martinus van Hooff
2. Hendrik Verleysdonk

- den kleyne acker 2 cops.
1. kn Mattijs Aart Wilbers

2. weduwe Willem van Vlockhoven 
- groes het Grootvelt 8 l.

1. Jan Berkers
2. Jan Smets

- groes het Bestevelt 3 l.
1. Jan Andriesse
2. Jan Paulus van Dijk

- groes de Zeel 2 l.
1. weduwe Martinus van Hooff
2. kn Mattijs Aart Wilbers

- groes aan de Aa 2 l.
1. Goort Peters
2. kn Mattijs Aart Wilbers

- groes de Vunt 2 l.
 1-3. de gemeente

- akkerke lant aan den Dijk ╜ l.
1. kn Mattijs Aart Wilbers  
2. akkerke aan den Dijk

- Ackerke aan den Dijk ╜ l.
Door Mattijs Aart Wilbers gekocht bij transport - d.d. 24-8-1764.
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Helmond. 

- ƒ 5-14-4/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-02-8/jr. aan den Armen van Asten.

Roerende goederen
- drie bedden en toebehoren,
- twee kisten, een kast, een huisorologie, een ronde tafel, drie stoelen,
- diverse ketels, potten en pannen, 
- vuurgerei,
- huishoudgerei,
- een paard, vier koeien, twee halve beesten, 
- twee karren, divers landbouwgereedschap.

Gelden
- ƒ 400 α 2╜% van Arnoldus van Geffen.
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- ƒ 100 α 3 % van Jan Smits.
- ƒ 100 α 3 % van Goort Cornelis.
- ƒ 100 α 3 % van Wilbert Jan Wilberts.

Schulden
- lands- en dorpslasten en enige andere zaken ƒ 63-2-0.
R 124 fol. 114 02-05-1777
Pieter Zijnen - g.m. Agnees Rastak, schoolmeester en schepen, verklaart, namens
zijn vrouw te machtigen zijn zwager, Hendrik Willem Rastak, te Versevelt, om 
namens hen te aanvaarden en af te wikkelen de nalatenschap van zijn vrouw-ou-
ders t.w.: Gerrit Jan Rastak - en Jaaltje Crayenbrink, onlangs overleden te 
Versevelt.  
R 124 fol. 124 05-05-1777
- Pieter Losecaat, advocaat, te 's Bosch, last tot procuratie hebbende van 
Pieter Gerard van Esveld, secretaris en stokhouder (boelhuishouder), te Eynd-
  hoven, Woensel, Gestel, Strijp en Stratem - althans woonachtig te Breda.
  Voor notaris Jean Francois Mirandolle, te Breda - 25-4-1777 - ter eenre - en
- Antoni Losecaat, te Eyndhoven, als klerk der voors. ambten van secretaris en
  stokhouder - comparant - ter andere zijde.
Volgt zeer lange akte betreffende de overgave van deze ambten en de voorwaarden
waarop.
Antoni Losecaat neemt deze ambten over (was ongehuwd, overleden 3-1-1829 te 
Eyndhoven).
R 100 fol. 85 12-05-1777
Peter van Hugten, op de Leensel, is schuldig aan Jacobus Losecaat: 
- ƒ 250,- α 4% - bij prompte betaling 3╜% - wegens proceskosten - d.d. 3-1-1776.
Marge: 16-12-1782 gelost.
R 164 fol. 139vo 26-05-1777
Taxatie van huis en stallen, gestaan hebbende in de Steege en, op donderdag,
15 mei l.l., 's avonds om 6 uur, afgebrand.
Eigenaar: Francis van de Vorst.
Bewoner: Willem Haasen

Waarde: ƒ 400,-.
R 124 fol. 135vo 03-06-1777
Ludwig Schenckel, vendrig int regiment van de Vorst van Waldeck, ten dienste
dezer lande, geeft machtiging aan Fredrik Ronstorff, lieuttement van het tweede
battaillon van de Vorst van Waldeck om in zijn naam de nalatenschap van zijn 
overleden ouders, te Hessen Kassel, te aanvaarden.
Alsook zijn aandeel in de nalatenschap van zijn oom, in leven borgemeester te
Wolfshagen, in den lande van Hesse - en daarmee te handelen tot meeste nut van
de opdrachtgever.
R 100 fol. 86 06-06-1777
Pieter van Bussel, aan Voordeldonk, is schuldig aan Antoni Timmermans:
- ƒ 250,- α 3╜%.
Marge: 24-4-1780 gelost.
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R 25 fol. 21 09-06-1777
Den drost, aanlegger - contra - Willem Daandel Coolen, gedaagde.
Gedaagde moet nog - ƒ 3-11-8 voldoen van gekocht gras op de koopdag -
d.d. 18-7-1774.
R 32 fol. 52 23-06-1777
Gerrit Kerkers is i.p.v. Joost Kerkers aangesteld als momboir over de onm. kn.
van Peter Kerkers - m.n. Gerrit, Francis en Jan.
R 124 fol. 136vo 28-06-1777 1/2
Inventaris van Willemyn Hendrik Lambers - g.g.m. Hendrik Andries van Hugten,
op den agtersten Heusden - t.b.v. haar kinderen, Francyn, Jenne Maria, Dirk
en Hendricus.
Zij wil hertrouwen met Martinus Dirks, j.m., te Vlierden.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag 4╜ l.

 1-2. weduwe Hendrik Andries van Hugten
- de Venacker 3╜ l. 

1. Peter Hoeben
2. Mattijs van Bussel

- groes in den Heycamp 1 l.
1. Jan Coolen
2. Willem Slaats e.a. 

- groes aan de Aa 4 l.
1. weduwe Leendert van Hugten
2. Hendrik Eysbouts

- groes int Ven 3 l.
 1-2. Mattijs van Bussel

- int Weyvelt 2 l.
1. weduwe Hendrik Andries van Hugten

Zijnde de voors. goederen Andries van Hugten aangekomen bij transport -
d.d. 3-5-1740.
- een schuur, voorheen huis geweest, met het aangelag 2╜ l.

1. het vorig huis en aangelag
2. weduwe Leendert van Hugten

- land den Behelpse-acker 3╜ l.
1. Bruysten van Someren
2. Mattijs van Bussel

- Goortjensacker 3 l.
1. Hendrik van Bussel
2. Dirk Dirks

- den Venacker 1 l.
1. Peter Hoeben
2. weduwe Hendrik Andries van Hugten

- groes het groot Beemtje 3╜ l.
1. Dirk Peter Martens
2. Dirk Dirks

- het kleyn Beemtje 2 l.
1. weduwe Leendert van Hugten
2. Mattijs van Bussel

- het Kalvereuzel 1╜ l.
1. weduwe Hendrik Andries van Hugten
2. Mattijs van Bussel

- groes/heiveld het Weyvelt 5 l.
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 1-2. weduwe Hendrik Andries van Hugten
Deze goederen zijn Andries van Hugten bij transport, in 1740, aangekomen.
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. Mattijs van Bussel 
2. weduwe Hendrik Andries van Hugten

- land de Wiesacker 7 l.
1. Mattijs van Bussel
2. weduwe Hendrik Andries van Hugten

- den Haveracker 2 l.
1. Mattijs van Bussel
2. weduwe Hendrik Andries van Hugten

- groes het Beemtje 2╜ l.
1. weduwe Leendert van Hugten

2. weduwe Hendrik Andries van Hugten  
- groes het Ven 1╜ l.

1. Mattijs van Bussel
2. weduwe Hendrik Andries van Hugten

- groes het agterste Ven 3 l.
1. Mattijs van Bussel
2. weduwe Hendrik Andries van Hugten

- groes het Weyvelt 4 l.
1. Mattijs van Bussel
2. weduwe Hendrik Andries van Hugten

Deze goederen zijn Andries van Hugten aangekomen bij transport: 
- d.d. 12-4-1748.
- land den Varrenhoff 5 l. 15 r.

1. weduwe Hendrik Andries van Hugten
2. Dirk Dirks

  Zie transport - d.d. 30-3-1759.
- een weiveld 6 l.

1. weduwe Hendrik Andries van Hugten
Andries van Hugten aangekomen bij transport - d.d. 2-12-1773 - van Arnoldus
Slaats.
De goederen zijn bij overlijden van Andries van Hugten "verstorven" op zijn 
zoon, Hendrik van Hugten en nu op de weduwe en kinderen - ieder voor de helft.

Roerende goederen o.a.
Maakt rijke indruk.

- een huis-"horologie", een kast, twee kisten, twee tafels, zeven stoelen,
  twee kinderstoelen,
- twee bedden, drie linnen "katte"bedden, lakens, dekens,
- veel diverse ketels, potten, pannen, teilen, handketels, tonnen enz.
- vuurgerei,
- landbouwgereedschap - o.a. vijf karren,
- 26 runderen - ossen, koeien en jonge beesten,
- een oud paard, een jong paard,
- drie kalveren,
- 23 lopense rogge te velde, 6 lopense boekweit.

Geld
- ƒ 900,-.

Schulden
- de huur, sinds St. Peter, aan drie knechts en ΘΘn meid. 
R 124 fol. 142 28-06-1777 2/2
- Martinus Dirks, te Vlierden - en
- Willemyn Hendrik Lambers - g.g.m. Hendrik Andries van Hugten, op den agter-
  ste Heusden - geass. met Dirk Dirks, schepen en Jan Lambers, haar broeder, te
  Someren - mede namens haar vier onm. kinderen m.n. Francyn, Jenne Maria, Dirk
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  en Hendricus. 
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden in alle goederen hebbende en verkrijgende (d.w.z. dat Wil-
  lemyn de helft van de in acte R 124 - fol. 136vo - 28-06-1777 - omschreven 
  goederen inbrengt. De andere helft is n.l. voor haar kinderen.)
- De v≤≤r-kinderen worden naar hun staat opgevoed enz. enz.
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden, zullen ze met v≤≤r-kinde-
  ren gelijk opgevoed worden.
  Indien de moeder eerst komt te overlijden zal de vader de opvoeding vn de 
  v≤≤r-kinderen blijven voortzetten en zullen zij, als ze meerderjarig zijn ge-
  worden een uitkering krijgen gelijk aan hun kindsdeel, of zullen zij de keus 
hebben gelijk op te delen met de eventuele nß-kind(eren) en verkrijgen dan 
  het recht om elk - ƒ 100,- v≤≤r-uit te ontvangen.
- Bij eerder overlijden van de bruidegom en oir nalatende zal de weduwe de 
  kinderen "erve en dele" bezorgen, als voor.
- Bij eerder overlijden van de vrouw, zonder oir uit dit huwelijk na te laten,
  krijgt de man - ƒ 400,- uit de boedel.
- Indien uit dit huwelijk geen oir wordt nagelaten en de man komt te overlijden 
  voor de vrouw, dan zal alles overgaan op de weduwe.
  Zij zal dan aan de naaste familie van haar overleden man - ƒ 50,- uitkeren.
R 100 fol. 87 05-07-1777
Joseph Sauve verkoopt aan Antoni Sluyter:
- land den Bankacker 1╜ l.

1. Antoni Timmermans
2. Gerrit Brunas
3. de weg

Koopsom: ƒ 16,-.
R 107b. fol. 211vo 03-07-1777 1/2
Willem Daandel Coolen, te Asten, is schuldig aan Hermina Christina van Flodrop,
te Gestel - ƒ 450,- α 3╜%.
Bij goede betaling 3%.
Borg: Jan Daandel Coolen.
Schepenen Eyndhoven.       
R 164 fol. 140vo 11-08-1777 2/2
Taxatie van huis en stallen, gestaan hebbende op de voorste Heusden en, op 
zaterdag, 9 aug. l.l., 's morgens om 5 α 6 uur "seer schielijk" afgebrand.
Eigenaar: Willem Daandel Coolen.
Het huis is in zijn geheel afgebrand.
Hierbij zijn verbrand en om het leven gekomen:
- drie kinderen m.n. Jenneke, 7 jaar, Pieter, 5 jaar en Goort, 2 jaar - deze
zijn door de blusser er uit gehaald.
Nog zijn vier melkbeesten en ΘΘn jong beest verbrand.
Waarde van het afgebrande huis ƒ 400,-.   
R 124 fol. 144vo 07-07-1777
Jacobus Losecaat, als rentmeester van Cornelis van Hombroek en Cornelis van 
Nievervaart, Heren van Asten, geeft in huur aan Pieter Mattijs Slaats:
- de hoeve de Wolfsberg
Condities o.a.:
- Huurtermijn: 6 jaar en wordt voortgezet volgens contract - d.d. 27-12-1770
               enz. enz.
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De hoeve of goederen bestaan uit:
- huis, schuur, hof, aangelag en landerijen - nevens de gemente 21 l.
- de Warandacker - in de Loverbosch  3 l.
- het land agter de schuur tot aan de laan  5 l.
- land, nevens het vorige, van den Eekelhoff  4 l.
- hoy- en weylant aan de laan en dwarslaan 20 l.
- land en groes - gekomen van de voorsten Heusden            5 l.
- een hoyvelt langs de kleyne Aa - met het Weyvelt daaragter 25 l.
Gereserveerd dat de hoevenaar van de Polder een weg daardoor zal behouden
naar - een hoyvelt gelegen over de Aa.
Huursom: ƒ 130,-/jr. + lands- en dorpslasten.
Onderhoud: volgens contract - d.d. 12-8-1756 en taxaat - d.d. 24-6-1757.
     
R 149 17-07-1777
Lambert Verheyden, te Ostappen, verkoopt zijn "oogst te velde".
- 19 "kopen" Opbrengst: ƒ 146,-.
R 149 17-07-1777
Jan Jelis van Hugten, aan den Diesdonk, verkoopt zijn "oogst te velde".
- 12 "kopen" Opbrengst: ƒ 122,-.
R 100 fol. 87vo 21-07-1777
Hendrik Halbersmit verkoopt aan Jan Verberne, te Someren:
- groes in 't Root 4 l.

1. de drost
2. Antoni Timmermans
3. de Loop
4. de Somerse Dijk

Koopsom: ƒ 155,-.
R 149 22-07-1777
Evert van Geffen, in het Dorp, verkoopt zijn "oogst te velde".
- 9 "kopen" Koopsom: ƒ 75,-.
R 149 26-07-1777
Margriet Jan Hendriks - weduwe Hendrik Verspeek, aan den Ommelsche Bosch,
verkoopt haar "oogst te velde".
- 13 "kopen" Opbrengst: ƒ 117,-.
R 28 fol. 96vo 04-08-1777 1/2 Ook: R 161 - 4-8-1777.
Gezien het request van:
- Pieter Verberne, te Eyndhoven,
- Jan Verberne, te Liessel,
- Jan Tabee, te Asten - en
- Johannes van Geldrop - g.m. Allegonda Verberne, te Helmond.
Zij hebben, op 22-2-1771, aan de kinderen van Jan Tabee - weduwnaar van Catrina
Verberne - m.n. Joost, Bernardus, Jan, Hendricus, Gerardus en Antoni verkocht:
- een gedeelte van een huis - scheidende met het huis van Paulus Verberne op de
                              brandmuur.
Het huis was bewoond door Jan Tabee, zijn vrouw en kinderen. 
Enige tijd later is de vrouw overleden en vier van de kinderen zijn onderge-
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bracht bij vrienden. Terwijl twee kinderen nog bij de vader zijn.
Zij zouden echter ook ondergebracht moeten worden - "om te leren of tot staat 
gebracht te worden".
Het huis dient de kinderen dus niet meer tot voordeel en kan beter verkocht
worden - om onderhoud, schade en verval te voorkomen. De vader is niet in staat
om het goed te onderhouden.
Zij verzoeken de verkoop te mogen doen.
Het huis is belast met - ƒ 2-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar - en zal
dus weinig voor de kinderen opbrengen.
Naschrift: "Fiat".  Opmerking: Ook: Decreetboek fol. 96. (R 161 - 4-8-1777).
R 100 fol. 97 27-10-1777 2/2 Ook: R 156 - 15-9-1777.
Pieter Verberne, te Eyndhoven, verkoopt, namens de kinderen van Jan Tabee - 
g.g.m. Caterina Verberne m.n. Joost, Bernardus, Jan, Hendricus, Gerardus en
Antoni:
- een huis of gedeelte daarvan, scheidende met Paulus Verberne zijn woning
  op de brandmuur enz. enz.

1. Paulus Verberne
2. Jan Neyssen
3. de straat
4. Francis van Hout

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Verkopers aangekomen bij transport - d.d. 22-2-1771.

Koper: Pieter Verberne Koopsom: ƒ 106,-.  
 
R 124 fol. 148 21-08-1777
Bernard de Ruyter, vorster, te Aarle Rixtel en zijn zoon, Hendrik de Ruyter,
te Aarle Rixtel, verklaren ter instantie Jan Willem van Nouhuys, stadhouder
van Peelland, dat op zondag, 27-7-1777, tussen 8 en 9 uur in de morgen, t.h.v.
dde eerste comparant gekomen is:
Welle Wagemans, te Aarle Rixtel samen met Wijnant de Bruyn, te Aarle Rixtel,
borge en medestander van een clamptiende "de Overbrug" behorende aan de abdij
van Postel.
Op 21-6-1777 is deze tiende, te Helmond, publiek gepacht door Adriaan Berkers,
te Aarle Rixtel, over de oogst van 1777.
Vragende na eene publicatie waarbij collecteurs van de tweede clamptiende van
Rixtel gesteld waren, teneinde die na te volgen, in het schrijven van een pu-
blicatie waar hij, Adriaan Berkers, voorgenoemd, den voornoemde Welle Wagemans
en Wijnant de Bruyn tot collecteurs van de door hem voors. gepachte tiende 
stelde.
Dat de tweede comparant aan Welle Wagemans toen heeft voorgesteld, zodanige 
publicatie te schrijven en te publiceren voor 9 stuiver, zijnde dus voor het
schrijfloon, na aftrek van zegel en recht voor het publiceren 2 stuivers.
Dat Welle Wagemans daarop heeft geantwoord: "Dat is niet veel, dat was voor
de man drie blanken, want wij hebben ze met ons vieren".
Dat de tweede comparant toen zei: "Wie heeft ze dan mede".  Waarop Welle Wage-
mans toen antwoordde: "Dat manneke op den Couwenberg, dat daar van Bakel is 
komen wonen.
Waarop de tweede comparant weer zei: "Zo dan heeft Andries van Welten er mede 
part aan". Hetgeen door Welle Wagemans bevestigd werd.
De comparanten hebben ook verder ook gezien dat Andries van Welten de voors. 
tiende mede heeft bijgevoerd en helpen inhalen.
Enz. enz.
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R 100 fol. 88 10-09-1777
Hendrik Verreyt, in de Steegen, is schuldig aan Christoffel Walkart, predikant,
te Helmond - ƒ 200,- α 4%.
R 25 fol. 21vo 15-09-1777
Den drost, aanlegger - contra - Pieter van Loon, gedaagde.
Gedaagde is beboet met ƒ 1-5-0 volgens art. 40 van het Brandreglement - "de as-
se te digt aant huys bij heyhoop bevonden".
R 32 fol. 52vo 15-09-1777 1/2
Francis van de Vorst, schepen en Jan Verkuylen, smid, in de Wolfsberg, zijn 
aangesteld als voogden over de onm. kinderen m.n. Johanna, Maria, Peternella
en Josephus - van Nicasius Simonis - en Helena de Smit, zijn eerste vrouw.
Alsmede van de kinderen nagelaten uit het huwelijk met zijn tweede vrouw m.n.
Helena, Pieter en Francis.
R 124 fol. 152 07-11-1777 2/2
Inventaris - opgemaakt door Francis van de Vorst en Jan Verkuylen, als voogden
over: 
- Johanna, Maria, Peternella en Josephus onm. kinderen van Nicasius Simonis 

(1e huwelijk) - en
- Helena, Pieter en Francis kinderen van Nicasius Simonis - en Jennemie Peter
  Wijnen (2e huwelijk).
Er is nog ΘΘn zoon, Johannes, die ruiter is ten dienste van de lande.
Nicasius is onlangs overleden.
Johanna woont in de kamer met de zuster van Nicasius Simonis.      

Onroerende goederen.
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 l.

 1-3. de straat
2. Gerrit Brunas

- een "smits" staande tegenover het voors. huis (staat te huur).
- land in de Loverbosch 1 l.

1. kn Peter Kerkers
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- land op de Logten 2 l.
1. Wilhelmus de Bruyn
2. Philip Reynders

- groes het Lindertsvelt 2 l.
1. Hendrik Stevens
2. Lambert Cornelis

- een huisplaats, hof en aangelag en een ackerke 1╜ l.
1. Gerrit Brunas
2. Jan Brunas

- den Driehoekacker 5 copse.
1. Jan van Gog

2. de straat
- een huisplaats 1╜ l.

1. Wilhelmus de Bruyne
2. de straat

De voorste kamer uit het huis is verhuurd aan Goort van Oosterhout met het
land en groes - voor 8 jaar α ƒ 34,-/jr.

Roerende goederen
- smidsgereedschap - weinig,
- vier stoelen, twee tafels, een kist, een kast, 
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- een bed,
- vuurgereedschap,
- potten, pannen, ketels enz.
Bij Pieter van Bussel staat nog een groot "horologie" waarin de overledene
voor de helft competeert.

Schulden aan:
- Jan Timmermans ƒ  27-06-12
- weduwe Jan Tijssen ƒ  29-00-00
- Antoni Fransen ƒ  15-15-00
- Jan Willem Coolen ƒ   7-03-00
- Willem Ceele Daniels ƒ   5-11-00
- Antoni Leenen ƒ   5-06-00
- Arnoldus van Geffen  ƒ   4-00-00
- Hendrik van Helmond ƒ  30-00-00
- te Eyndhoven aan den Heer van Mierlo, in Keulen ƒ  50-00-00
- Adriaan van Duuren ƒ   2-08-00
- de kn Joost Voermans ƒ  50-00-00
- de kn Jan Hendrik Goris ƒ 100-00-00
- lands- en dorpslasten            

ƒ 328-05-12
R 100 fol. 89 23-09-1777 1/3
Teuniske Wouter de Groot, op Heusden - geass. met haar zoon, Hendrik Peter 
Hoeben, te Weert, verkoopt aan Peter Boumans, op Heusden, ╝e deel onverdeeld
in:
- het voorste huis, schop, stal en aangelag - op Heusden ╝e deel is ╜ l.  
  en in bewoning bij de koper die ook ╝e deel bezit.

1. Peter Canters
 2-3. Willem de Groot

4. de straat
- de voorste zeyle van - den agterste Heycamp 1 l.

1. kn Mattijs van den Eynde
2. Marie de Groot
3. Jan Stevens
4. het weegske

- het voorste Heycampackerke 5 cops.
1. Jan Bruystens
2. de koper
3. Jan Daandel Coolen
4. de straat

- het voorste zeylke van - den ouden Dries ╜ l.
 1-3. kn Willem de Groot

2. Maria de Groot
4. de straat

- het kleyn Hoyveltje 2 l.
1. Daandel Coolen

 2-4. Maria de Groot
3. de Aa

- de voorste helft van - het kleyn Weyveltje de helft is 1╜ l.
1. Dirk Martens
2. Elisabet de Groot
3. Jan Daandel Coolen

4. Maria de Groot 
Belast met: ╝e deel van ƒ 0-18-0/jr. aan het Gemene Land.

- 1/6e deel van een obligatie aan den Armen van Asten van ƒ 175,- 
  - d.d. 27-9-1742.
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- ƒ 0-0-7 duiten/jr. aan het Huis van Asten - in een meerdere cijns
     met anderen.

Verkoopster aangekomen bij deling - d.d. 23-12-1762.
Koopsom: ƒ 200,- α 3╜%.

Deze intrest zal niet worden betaald en zolang verkoopster in de kost blijft 
bij de koper zal jaarlijks ƒ 10,- gekort worden op het kapitaal.       
R 100 fol. 91vo 23-0-1777 2/3
Elisabet Wouter de Groot verkoopt aan Peter Boumans, op Heusden, ╝e deel onver-
deeld in:
- het voorste huis, schop, stal en aangelag ╝e deel is ╜ l.

1. Peter Canters
 2-3. kn Willem de Groot

4. de straat
- de agterste zeyle in - den agterste Heycamp 1 l.

1. Peter Martens
2. Maria de Groot
3. Jan Stevens
4. het Weegske

- de agterste vijff Copseacker 5 copse
1. Willem Daandel Coolen

 2-3. Bruysten Peters
4. de weg

- het agterste zeylke in - den ouden Dries ╜ l.
1. Jan Bruystens
2. Maria de Groot
3. de straat
4. Jan Daandel Coolen

- het groot Weyvelt 6 l.
1. Mattijs Slaats
2. de koper
3. Jan Daandel Coolen
4. Goort Slaats

Belast met: ╝e deel van ƒ 0-18-0/jr. aan het Gemene Land.
- 1/6e deel van ƒ 175,- - obligatie - d.d. 27-9-1742.
- ƒ 0-0-7 duiten/jr. aan het Huis van Asten in een meerdere cijns

        met meer andere.
Koopsom: ƒ 200, - α 3%.

R 100 fol. 93vo 23-09-1777 3/3
Antoni Hendrik Verberne - g.m. Maria Wouter de Groot verkoopt aan Peter Boumans
╝e deel onverdeeld in:
- het voorste huis, schuur, schop, stal en aangelag ╝e deel is ╜ l.

1. Peter Canters
 2-3. kn Willem de Groot

4. de straat
Belast met: ╝e deel van ƒ 0-18-0/jr. aan het Gemene Land.

- 1/6e deel van een obligatie - ƒ 175,- - d.d. 27-9-1742.
- ƒ 0-0-7 duiten/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 10,-.
R 124 fol. 149 27-09-1777 1/2
Antoni Lomans, te Asten en Pieter Verberne, te Eyndhoven - als voogden over 
- Catarina Jansen,
- Willem Jansen, meerderj. j.m., te Westweesel,
- Godefridus Sauve - g.m. Petronella Jansen.
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Elk eigenaren voor 1/3e deel van de hierna te noemen goederen.
De voogden en Willem Jansen verhuren aan Godefridus Sauve hun 2/3e deel in:
- huis, schuur, stallen en hof - in het Dorp - waar Sauve is wonende, met het 
  groes en land.
Huurtermijn: ƒ 6,-/jr.
Huurprijs: ƒ 75,-/jr. voor het geheel, dus voor Sauve - ƒ 50,-/jr.
Lasten: Lands- en dorpslasten voor de eigenaren.
R 152 27-09-1777 2/2 
Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Lomans, alhier en Pieter Verberne, te 
Eyndhoven - als voogden over Willem en Catarina, onm. kinderen van Johannes
Jansen - en Catarina Lomans, beiden overleden.

Ontvangsten o.a.
- De rendanten hebben samen met Godefridus Sauve - g.m. Petronella, dr. Johan-
  nes Jansen, die met de onmondigen erfgenamen zijn, op 14-5-1776, een inventa-
  ris opgemaakt.
  Aan de hand daarvan zijn de roerende goederen in drie gelijke delen verdeeld
  t.w.:
  - 1/3e deel voor de vrouw van Souve - en
  - 2/3e deel voor de onmondigen te bewaren, omdat deze binnen enige jaren vol-
    wassen zullen zijn.
- In het sterfhuis waren geen geld of schuldboeken aanwezig. Waardoor men niet
  wist wat te ontvangen of te betalen stond.
  Omdat ze toch aanmaningen kregen van betalingen te doen, zijn de rendanten en
  Souve overeengekomen om te verkopen:
  - een huis en verscheidene percelen land en groes.
  Na autorisatie van het College - d.d. 29-4-1776 - is de verkoping gehouden
  zie: R 100 - fol. 59   -  1- 7-1776 - en
       R 100 - fol. 72vo - 30-11-1776.     
  De totale opbrengst was - ƒ 1245-00-00
  waarvan 1/3e deel - ƒ 415-00-00 voor voornoemde Souve.
  Dus voor de onmondige ƒ 830-00-00
- Peter Hoeben heeft nog ƒ 12-00-00 betaald voor intrest 
  van ƒ 250-00-00, zijnde 1776 - '77. Hier dus ƒ   8-00-00  
- Hendricus Verheyen heeft nog huur te betalen   memorie
- Weduwe Jan Aarts, nog intrest te betalen van geld 
  dat zij van Souve ontvangen heeft   memorie
- De huur van Souve - deze moet nog verrekend worden   memorie    

ƒ 838-00-00 
Uitgaven o.a.

Willem Jansen, intussen mondig, is bij de controle present
geweest.
- Gerrit van Riet, kleermaker, voor verdiensten en geleverde
  wijn, tussen juli 1772 en febr. '76.
  (Rode wijn - 11 flessen - α ƒ 3,-) - quitantie 1. ƒ  29-11-04
- Gerrit van Riet van geleverde wijn - o.a. 
  een half anker - ƒ 6,-.
  De wijn werd door Mielet aan van Riet geleverd - qt. 2. ƒ  17-10-00
- Joseph Reyskey, kleermaker - qt. 3.  ƒ   9-02-00
- Joost Buckums, tweemaal naar Helden en ΘΘnmaal naar Hel-
  mond geweest met paard en kar - qt. 4. ƒ   4-10-00
- Aan de Heer L. van de Mortel, kapelaan ƒ   2-02-00
- Joost Spoorenberg, president, te Woensel, wegens geleverde
  glazen, botertobbe en tinnen schotels - qt. 5. ƒ   9-07-00
- Mattijs van Bussel, levering van bier en boter, werken aan
  het huis - qt. 6. ƒ  17-05-00
- Antoni Lomans, in twee qts. o.a. wegens het leveren van
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  - brood en "verschotten" ƒ 40-04-08
  - ontvangen van Peter Hoeben ƒ   13-04-00    
       blijft ƒ    27-00-08
- Aan Nol en Francis van Hoek, voor arbeid ƒ  3-18-00  
  - Jan Bore, voor het dekken van de schuur ƒ  2-05-00
  - Arnoldus Smits, voor weefloon ƒ  8-13-00
  - Huur van Willem Verhaseldonk
    Enz. enz.           

ƒ            79-00-08
- Pieter Lomans o.a.:
  - met de kar naar Nederweert en Helden geweest ƒ  2-08-00
  - gras geleverd ƒ  8-00-00
  - de heg geschoren, tweemaal ƒ  0-12-00
  - de huur van een veld - 3 jaar ƒ 31-00-00
  - 20 beesten meegenomen van Oploo naar Lieshout,
    verteer en onkosten ƒ 90-06-02
  Liquidatie gemaakt, zodat hij ontvangt ƒ  40-00-00
  Het geld van de "Kompany" is hier uitgehouden
  qt. 8.
- Wilhelmus Bruynen, wegens geleverde winkelwaren
  1770 t/m 1775, veel textiel - qts. 9 en 10 ƒ 105-16-06
- Adriaan van Duuren, voor smidswerk ƒ   1-08-00
- Weduwe Willem van den Eerenbeemt, voor geleverde kalk -
  qt. 8. ƒ   2-00-00
- Matijs Herings, bakker - qt. 12. ƒ   2-00-00
- Jan Verberne, timmerman - o.a. gewerkt aan het huis van 
  Paulus van Gerven ƒ 18-15-00
  Andere werkzaamheden ƒ   12-09-00  

 ƒ 31-04-00
  Hierop ontvangen - qt. 13. ƒ  21-16-00
- Jacobus Smits, kuyper - qt. 14. ƒ   2-00-00
- Jan Verkuylen, smid - qt. 15. ƒ   3-02-00
- Quitanties 16 en 16 zijn t.b.v. de borgemeesters en ver-
  pondingscollecteurs ƒ  35-01-04
- Catarina van Hugten, dienstmeyt ƒ   5-00-00
- Hendrik Verhees, wegens geleverd hout ƒ   2-00-00
- Weduwe Hendrik van Hugten, wegens geleverd hout - qt. 18. ƒ   6-00-00
- Jan Aart Smits, metselaar, in het maken van de schouw ƒ   1-01-00
- Hendrik Knapen, glaszetter - qt. 20. ƒ   2-16-00
- Nicasius Simonis, smid - qt. 21. ƒ   3-07-00
- Maria Lomans - (g.m. Peter Roymans ??) wegens geleverd
  "groenstoff en say" - qt. 22. ƒ   9-03-00
- De vrouw van Peter Gijskens, te Venroy - qt. 23 o.a.:
  - wegens geleverde stoffen
  - Willem Jansen, met het sterven van zijn vader, 
    vijf flessen wijn gedronken α ƒ 3-00-00.
    Totaal in "Cleefs" ƒ 127-18-02  

Hollands ƒ ƒ  63-19-03
- Cijns betaald over de verkochte goederen op Voordeldonk,
  alsmede van het huis in het Dorp, zijnde over 1775 en '76
  ƒ 0-07-12 - qt. 24. ƒ   5-11-12 
- Bij liquidatie met Francis van de Loverbosch - specifica-
  tie ƒ 28-10-00 - uitbetaald - qt. 26. ƒ   6-10-00
- Jan van Bussel, metselaar, gewerkt aan het huis van "Han-
  nes" Jansen - qt. 28. ƒ   2-04-00
- Arnoldus Lenarts, te Helmont, in mindering op een obliga-
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  tie van ƒ 600,- ƒ 127-00-00
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- Kosten - in het verkopen van het huis aan de weduwe Peter
  Troeyen ƒ   6-10-00
- Martinus Stevens, levering van hout ƒ   3-05-00
- Jan Willem Coolen, levering van 1600 dekbanden ƒ   1-06-12
- Pieter van Moorsel, te Helmont, voor het leveren van een
  paar tinnen kandelaars en het omwisselen van oude turf -
  qt. 31. ƒ   5-10-00
- Jacobus Losecaat voor zijn administratiekosten - qts. 32 
  en 33. ƒ 116-00-00
- Maria Verhoysen - weduwe Jan Tijssen - qt. 34 (Marie Jan-
  sen) - het overgrote deel is bier levering.
  Verder vlas, erwten, wijn ƒ  65-11-00
  Bij het bier is o.a.: wit bier, lucks bier, half bier,
                        half luckx, klijn bier.  
  Kennelijk heeft Maria - een brouwerij - want het brouwloon
  is o.a. ƒ 2-09-00. Zij leverde ook hop en gruit. (G.S.)
- Antoni Fransen - qt. 35 - levering vanaf 1760 tot 1776 van
  bier, textiel, winkelwaar, reisgeld enz. enz. ƒ   220-00-00  

Totaal   ƒ 1094-14-10
Waarvan 2/3e deel is ƒ 729-18-04.

Narekening o.a.
- Jan Hoefnagels, op 23-11-1776, als deze in Waalwijk ging wonen.

De uitgaven hebben bedragen ƒ 887-16-04
De ontvangsten zijn geweest ƒ   838-00-00  

ƒ  49-16-04.
R 32 fol. 53 29-09-1777
Marten Teunissen, op de Moosdijk, te Deurne en Jan Aart Smits zijn aangesteld 
als voogden over de onm. kinderen m.n. Antoni, Jan, Adriaan en Jenneke van Jan
Aart Smits - en Catarina Teunisse.
Jan Aart Smits is enige jaren geleden overleden en heeft gewoond op Voordel-
donk.
De kinderen zijn voor ╝e deel erfgenaam van hun grootouders, Aart Janse Smits -
en Anna Warenberg - onlangs overleden en gewoond hebbende in de Wolfsberg.
R 164 fol. 141vo 01-10-1777
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Peter Fransen - overleden, 
29-8-1777.    
Jan Peter Fransen is mede-erfgenaam.

1/3e deel in Waarde
- huis, hof en aangelag, in de Steege 1╜ l. ƒ  50-00-00

1. Hendrik Verreyt
2. Peter Driesse van Bussel

- den Dwersacker 2 l. ƒ  45-00-00
1. Jan Aart Driessen
2. Francis van de Vorst

- de Keskesacker 2 l. ƒ  12-00-00
1. Jan Aart Driessen
2. Hendrik Timmermans

- land in de Ven- of Laarbroekseacker ƒ   7-00-00
1. weduwe Aart Driessen
2. Peter Hoebergen

- land de Krijstartacker ╜ l. ƒ  25-00-00
1. weduwe Jacobus van de Cruys
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2. Marcelis Donkers
- land de Krijstart 1 l. ƒ   7-00-00

1. weduwe Jacobus van de Kruys
2. Marcelis Donkers

- land de Vlaas 1 l. ƒ   7-00-00
1. Willem Jan Goorts
2. weduwe Jacobus van de Kruys

- den Boeschotacker 1 l. ƒ   8-00-00
1. Dirk Verdonschot
2. Peter Lomans

- groes het kleyn Eeusel 3 l. ƒ  20-00-00
1. Peter Verreyt
2. Willem Jan Goorts

- het groot Euzel 5 l. ƒ  35-00-00
1. Wilbert Koppens
2. Peter Hoebergen

- groes de Papendonk 3 l. ƒ  20-00-00
 1-2. weduwe Francis Berkers

- groes den Bleek 1╜ l. ƒ   8-00-00
1. Hendrik van Ruth
2. weduwe Laurens Antonis

- groes de Vlaas 1╜ l. ƒ  10-00-00
1. Peter Lomans
2. Goort Peter Jan Aarts

- een huisplaats en een akker daaraan int Bergslant ƒ   8-00-00
╜ l. 

1. Gerrit Verberne
2. Peter Lomans             

ƒ 232-00-00
Het geheel is belast met: 
- ƒ 1-8-6/jr. aan het Gemene Land - in kap. ƒ 35-09-06
- ƒ 2-0-0/jr. aan den Armen van Asten       ƒ 50-00-00
- ƒ 0-5-0/jr. aan de Kerk van Asten         ƒ    6-05-00  

    ƒ 91-14-06
1/3e deel is      ƒ    30-08-09

  ƒ 201-08-09
20e penning is ƒ 10-1-8.
R 100 fol. 95 20-10-1777
Hendrik Verleysdonk verkoopt aan Willem Antoni Dirks ╝e deel onverdeeld in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - aan de Beek geheel 3 l.

1. Jelis Verhoysen
2. weduwe Willem van Vlockhoven
3. de Beek
3. de gemeente

- de Langenacker 4 l.
 1-2. weduwe Willem van Vlockhoven 

3. de Beek
4. de gemeente

- den Beugelhegacker 5 cops.
1. weduwe Willem van Vlockhoven
2. Mattijs Joost Smits
3. de gemeente
4. de koper

- de Stootenboomacker 1 l.
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1. weduwe Willem van Vlockhoven
 2-4. de gemeente

3. weduwe Hendrik Berkers
- den Dullenacker 2 l.

1. de Loop
2. weduwe Willem van Vlockhoven

 3-4. de gemeente
- land den Leytenteyt 2 l.

1. weduwe Willem van Vlockhoven
 2-3. de gemeente

4. Jan Metten
- een weiveld 6 l.

1. weduwe Willem van Vlockhoven  
2. Dielis Verhoysen

- het hoog Hoyvelt 2 l.
1. de verkoper
2. de koper
3. de Loop

4. weduwe Aart Wilbers
- land/groes - zijnde hei geweest - het Heytvelt 1 l.

1. de verkoper
2. weduwe Aart van Bussel

- het leeg Hoyvelt 2 l.
1. de verkoper
2. de koper
3. de Loop
4. weduwe Aart Wilbers

- het agterste Diesdonker weyvelt 3 l.
 1-3. Peter Smits

2. Goort van Bussel
4. Jan Jelis van Hugten

- den Rietbeemt 2 l.
1. Antoni Fransen
2. weduwe Willem van Vlockhoven
3. Mattijs Smits 
4. Goort Peter Cornelis

- Hoyland 1 l.
1. Lambert Verheyden
2. de Bunders

Belast met: ╝e deel van ƒ 5-15-0/jr. aan het Gemene Land.
- ╝e deel van ƒ 50,- zijnde een restant van ƒ 200,- - d.d. 12-9-1737.

Koopsom: ƒ 30,-.
R 100 fol. 98vo 03-11-1777 1/2
Jan  Janse  van  de  Leensel,  op  de  voorste  Heusden,  is  schuldig  aan  Jacobus 
Losecaat - ƒ 250,- α 4% wegens belening van twee percelen - d.d. 20-11-1775.
Marge: 27-4-1780 gelost door Mattijs en Peter [...... ].
R 124 fol. 162 18-12-1777 2/2
Jan Janse van dr Leensel, op de voorste Heusden, geeft in huur aan Jan Tomas
Coolen, op de voorste Heusden:
- de kamer met de kelder en opkamer met de zolder daarboven, waarin de huurder
  reeds is wonende en gebruikende 2/3e deel van de schuur. 
  De schuur"heert" samen te gebruiken.
  Alsmede het gebruik van de nieuwe schop en het stalleke met de stal aan de 
  kamer met een gedeelte van den hof, zoals reeds in gebruik is.
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- Voorts de 2 voorste "zeyls" land en 2 "zijle" land bij Pieter van Hugten,
- den hele Heycampacker,
- den halve Vlinkert, 
- de helft van de Nieuwe Erve,
- den dries met het Boonvelt tot aan de kersenboom en tot aan den eyk, het 
  agterste eynde,
- het agterste Weyvelt met het Kempke, 
- het voorste Weyvelt tot aan het slootje,
- het Hoyvelt,
Op het turfveld op de Bortelbaan maag de huurder turven zo veel hij wil - en
achter den Witteberg en Vaalbaan, samen te turven.
Het nieuwe Peelvelt op de baan neven de Weerterbaan, samen op te maken, te ge-
bruiken en te onderhouden na de keure.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 20,-/jr. en 19 vat rogge/jr.
Lasten: de lands- en dorpslasten voor de huurder.
Verponding: ƒ 8-00-00/jr.
Bede - ƒ 2-02-08/jr.
Reδle verp. ƒ 1-10-00/jr.
Enz. enz.
R 28 fol. 97vo 06-11-1777 1/5
Gezien het request van:
- Hendrien Coolen - weduwe Hendrik Jansen - en
- Johannes Coolen,
waarin zij laten weten dat Jan Michiel Coolen enige jaren geleden is overle-
den en nu onlangs hun moeder, nalatende - een huis en inboedel - en zeven kin-
deren m.n.:
- Francis, de oudste zoon, die de winkel en koopmanschap heeft gedreven -
  is echter overleden op 26-10-1777,
- Peternel - g.m. Cornelis van Aalst, te Woensel, 
- Antoni, 26 jaar, sinds enige jaren in het buitenland, ze denken Parijs,
- Martinus, 22 jaar,
- Louis, 18 jaar.
Er zijn nu "verscheydene koopluyden opgekomen om voldoeninge te erlangen".
Dit is een aanmerkelijke som, meer als de nalatenschap groot is.
Zij verzoekt om Jan Willem Coolen en Adriaan van der Weerden, haar neven, aan
te stellen als momboiren over de onmondigen en om de nalatenschap te aanvaar-
den.
Naschrift: Zij worden benoemd.
R 124 fol. 151vo 22-11-1777 2/5
Inventaris - opgemaakt door Jan Willem Coolen en Adriaan van der Weerden, als
curatoren  van de nalatenschap van wijlen Antonet - weduwe Jan Michiel Coolen -
t.b.v. de zes kinderen t.w.:
- Peternel - g.m. Cornelis van Aalst, te Woensel,
- Hendrien - g.g.m. Hendrik Jansen,
- Johannes - deze beide laatste wonen in het sterfhuis.
- Antoni - buitenlands zijnde,
- Martinus - en
- Louis, beiden minderjarig zijnde.

Onroerende goederen
- huis, stalling, hof - in het Dorp 20 roeden      
- een wortelveldje  6 roeden

Roerende goederen o.a.:
- een weefgetouw - in de kamer,
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- een trog, een kist, een kast, een ronde tafel, 9 stoelen,
- een eysere stooff off caggel met pijpen, vuurgerei,
- twee koffiemolens, diverse potten, pannen, ketels enz.,
- keukengerei - schuimspanen, kommetjes, pinten enz.,
- 14 "Delftse" aarde schotels en nog diverse aarde schotels,
- tinnen lepels, trekpotten, trechters enz., 
- 14 lakens, 
- een beddekoets - staande bij de weduwe Hendricus Coolen,
- een vet "verken" in de kooi.

In de winkel o.a.
- een voordoe off winkelbank (voordoe = tonen),
- een grote oliestoop, twee kleine oliestopen, 
- diverse maten - in de vorm van - gewichten, lengten, inhoud,
- zes ellen zwarte dassen, twee lapjes trijp, twee lapjes greyn, een lapje ca-
  lemink, een lapje damast, twee neteldoeken.
Staat te weten dat er een pack goederen uyt de winkel door den coopman Broens
zijn opgepackt en in bewaring staan bij Tomas Bakers.
Dit zal worden nagegaan.

Geld
ƒ 19-14-00

Schulden
- aan de Heer Francis Deckers, koopman, te 's Bosch - "een
  merkelijke somme, en soo vermeent word ontrent" ƒ 500-00-00    
- Joseph van den Boomen, te Eyndhoven ƒ  10-15-12
- de vrouw van Peter van Rooy, te Geldrop ƒ  31-11-00
- Arnoldus Bakers, te Eyndhoven ƒ  78-17-00
- Jansen, coopman, te Eyndhoven - ontrent ƒ 160-00-00
  waarvan de rekening wordt verwacht, evenals van andere.
De curatoren zullen e.e.a. ten voordele van de crediteuren verkopen.
Opmerking: Adriaan van der Weerden

 tekend: Korsteyaen van der Weerden.
R 164 fol. 144vo 22-11-1777 3/5
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Jan Coolen - overleden,
26-10-1777.
Johannes Jan Coolen is broeder en mede-erfgenaam van de overledene 

1/7e deel in Waarde
- huis, hof en aangelag 20 r. ƒ 33,-

 1-3. kn Johannes Jansen
2. de straat

4. Wilhelmus Bruynen
- een wortelveldje 6 r. ƒ  1,-

1. Willem Verberne
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt
3. de Schutterij

4. de weg        
ƒ 34,-

20e penning is ƒ 1-14-0.
R 33 - 52 26-11-1777 4/5

Memorie.
De weduwe Jan Michiel Coolen, in 1777, te Asten, overleden. 
Nalatende vijf kinderen, bij haar wonende. Wat winkel doende. En haar oudste
zoon de koopmanschap doende en met pakgoederen langs de huizen gaande, is drie
weken na zijn moeder overleden.
Zo hebben twee van de meerderjarige kinderen, zo voor haar zelf, als voor hun
getrouwde zuster, te Woensel, bij request verzocht tot voogden over de twee
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minderjarige kinderen en een absente broeder, in "Vrankrijk" zijnde, te stellen
Jan Coolen en Adriaan van der Weerden om de nalatenschap af te wikkelen.
Zij hebben zelf inmiddels toestemming daarvoor gegeven.
E.e.a. is mede gedaan op verzoek van Heer Deckers en Bakers, als zijnde de 
grootste crediteuren.

Opbrengsten
- op 26-11-1777, is de boedel publiek verkocht ƒ 131-10-00
- koopman Broens, had aanstonds na het overlijden van de 
  zoon, uit het "pack off winkel" weten te krijgen, van het-
  gene hem toe kwam en dat hij ΘΘn der buren heeft laten be-
  waren. Doch de andere crediteuren, Deckers, te 's Bosch en
  Bakers, te Eyndhoven, hebben gedaan weten te krijgen dat 
  deze goederen overgedragen zijn aan de curatoren - en op
  17-12-1777 publiek verkocht zijn ƒ 185-08-10
- op 31-12-1777 is het huis - in het Dorp etc. verkocht ƒ   227-18-10   
 ƒ 543-18-10
- Jan Timmermans heeft nog geld ontvangen van "todde off 
  lompen" door den overledene naar Leyden gezonden.
  Dit geld houdt Jan Timmermans - wegens gedane vrachten
  en leningen.
  De vraag is of hij het geld niet terug moet storten om 
  evenals de andere zijn pretentie te hebben.

Schulden en lasten
- een schepenobligatie ƒ  50-00-00 
- een idem ƒ 100-00-00
- Peter van Bussel - voor de "dootkist" van de weduwe Jan 
  Coolen ƒ   3-00-00
- En van de doodkist van Francis, de zoon ƒ   3-00-00
- Sauve, chirurgijn ƒ   6-03-00
- taxatie van het huis (deels) ƒ   3-14-00
- pastoor Aarts, wegens "doodschult" Francis ƒ   2-08-00
Het bovenstaande zal preferent zijn.

- Deckers, te 's Bosch - geleverde winkelwaren ƒ 500-00-00
- G. Lucas Broens, packedrager ƒ 327-18-00
- Jan Jansen, coopman, Eyndhoven ƒ 166-08-10
- Leonardus van de Cruys, te Eyndhoven   ƒ  60-03-14
- Joseph van den Boom ƒ  10-15-12
- Wilhelmus en Johanna Marcx ƒ  30-00-00
- de vrouw van Peter van Roy, te Geldrop ƒ  31-11-00
- Bakers, koopman, te Eyndhoven ƒ  78-00-00
- Marie Verhoysen - wegens leverantie van bier ƒ   3-00-00
  en geleend geld ƒ  22-12-00
- Stephan, koopman, te Kaldenkerke, krijgt nog ........
  Hij heeft geen rekening gezonden, wil dat de kinderen 
  deze komen betalen.
R 149 26-11-1777 5/5
Jan Willem Coolen en Adriaan van der Weerden, als curatoren over de nalaten-
schap van de weduwe Jan Michiel Coolen, in het Dorp - autorisatie 6-11-1777 -
en met toestemming van de meerderj. kinderen - d.d. 21-11-l.l.
Zij verkopen t.b.v. de crediteuren de nagelaten inboedel.
- ca. 235 "kopen" Opbrengst: ƒ 145-00-00
  o.a.: een ijser stooff off kaggel ƒ  3-10-00
      - een vet varken                  ƒ 16-00-00 
      - een kastje        ƒ  4-00-00
      - een dito               ƒ  5-12-00
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      - een weefgetouw        ƒ  5-02-00
Op 17-12-1777 worden uit de nalatenschap - de winkelwaren - verkocht o.a.:
- 14 el "miselaar α ƒ 0-08-00/el
-  6 el "vlem" α ƒ 0-11-00/el
-  9 el "everlast" α ƒ 0-14-00/el
-  7 el "droget" α ƒ 0-09-08/el
-  6 el "catoen" α ƒ 0-09-04/el
-  4 el "vriesbont" α ƒ 0-07-04/el
-  3 el "calemink" α ƒ 0-11-00/el
-  4 el "laken" α ƒ 1-17-00/el
-  3 el "roodbont" α ƒ 0-16-00/el
- 21 el "carsay" α ƒ 0-10-12/el
- manskousen α ƒ 1-04-00/per paar

Opbrengst: ƒ 200,-.  
 
R 100 fol. 99vo 08-11-1777
Evert van Geffen verkoopt aan Antoni Jan Nelissen:
- land de Pasacker 1 l. 1 cops.

1. Arnoldus Hoefnagels
2. Willem van Dijk
3. Wilhelmus Bruynen
4. de straat

Koopsom: ƒ 69-4-0
R 124 fol. 155 18-11-1777
Mattijs Peter Wilberts, in het Dorp, testeert - o.a.:
- Alle voorgaande testamenten enz. vervallen.
- Jan Peters van Bussel wegens gedane en nog te doene diensten krijgt:
  - huis, schop en hof - in het Dorp - waar de testateur in woont.
  Op conditie dat Jenneke - weduwe Tiele Coolen, zijn, testateurs, meid, daar-
  in gedurende haar leven vrije woning zal hebben in het voorste of achterste
  vertrek en zij niet gehouden zal zijn iemand bij haar in te nemen.
  Zij mag ook ╝e deel van den hof gebruiken.
  Jenneke krijgt ook - ƒ 16,-, boven en behalve haar huur.
  Eveneens krijgt zij het bed waarop zij slaapt, met een paar slaaplakens en 
  dekens.
- ƒ 100,- aan den Armen van Asten.
- Verder worden erfgenamen, ieder voor ΘΘn staak:
  - Joost Janse Smets,
  - Peter Janse Smets,
  - Mattijs Janse Smets,
  - Joost Janse Smets,
  - Wilbert van Bussel,
  - Jan van Bussel,
  - de drie kinderen van wijlen Pieter Koppens,
  - Dirk Koppens, te Mierlo,
  - de kinderen van Jan Tijssen van Dijk t.w.: 
    - Heer Mattijs, pastoor, te Middelbeers,
    - Martyn, Caat, Antonet, Jennemie en Margo,
  - de kinderen van Pieter Mattijs Slaats - g.g.m. Jenneke, dr. Jan Tijsse
    van Dijk.
Als executeuren worden benoemd:
- Jan Peters van Bussel - en
- Jan Berkers α ƒ 25,-.
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Zij zijn niet gehouden aan iemand verantwoording af te leggen van hun, in de-
ze, gevoerde administratie.

Dit is + het hantmerk van Mattijs Peter Wilberts
verklaarende niet te konne schrijven en wel ver-
mits zijne beroerte niet anders konnende.

R 100 fol. 100 22-11-1777
- Jan Janse Eysbouts - g.g.m. Catarina Arnoldus van der Vee, te Someren,
- Willem Arnoldus van der Vee, te Eyndhoven,
- Wouter Schavers - g.m. Maria van der Vee, te Someren.
Zij verkopen aan Antoni Losecaat, te Eyndhoven:
- twee obligaties, nog inhoudende - ƒ 275,- t.l.v. Jan Slaats, in het Dorp t.w.:
  - ΘΘn van ƒ 125,- d.d. 22-6-1752 - verkopers aangekomen bij transport.
  - ΘΘn van ƒ 150,- α 4% - d.d. 21-5-1768 - t.b.v. de onm. kinderen Arnoldus
    van der Vee.   
R 149 13-12-1777
Geertruy Leysten - weduwe Marten Vermeulen verkoopt "huysraat, bouwgereet-
schappen, vee en hoy" o.a.:
- vier koeien ƒ 85,-
- twee ossen ƒ 33,-

Opbrengst: ƒ 144,-.
R 25 fol. 24 22-12-1777
Jan van Riet, aanlegger - contra - Jan Maas, gedaagde.
Aanlegger heeft de administratie gevoerd voor de collecteurs der verponding,
1762, m.n. Mattijs van den Eynden en Tiele Slaats.
Gedaagde is nog schuldig gebleven - een rest van ƒ 8-5-6.
R 100 fol. 101 27-12-1777 1/2
Antoni Fransen en Johannes van Brussel, als voogden over de onm. kn van Joost 
Voermans, verklaren dat Evert van Geffen op tijd heeft aangeboden de beleende
gelden van een stuk groes - transport - d.d. 19-12-1765.
Zij verkopen nu aan Evert van Geffen:
- groes in het Lindert 3 l.

1. kn Jan van Helmont
2. Hendrik Haasen
3. Jan Brunas
4. Claas van der Westen

Koopsom: ƒ 45,-.
R 100 fol. 102 27-12-1777 2/2
Evert van Geffen verkoopt aan de kn Joost Voermans:
- Qroes in 't Linder 2 l.

1. Jan Meulendijks
2. Adriaan Lintermans
3. Peter Kerkers
4. Peter Berkers

Koopsom ƒ 45,- waarvoor het in belening is geweest en niet is betaald.
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R 32 fol. 53 31-12-1777
Hendrik van Helmond en Mattijs Smets zijn aangesteld als borgemeester over
1778.
Tot setters zijn benoemd: Antoni Timmermans en Jan Jansen van den Eynden.
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R 124 fol. 163vo 21-01-1778
- Peter Joosten van Hugten, op de Leenzel - voor 3/5e deel - en
- Tomas Hendriks - g.m. Willemyn Dirk van Hugten, op de Leenzel - voor 2/5e 
  deel.
Zij bezitten de vaste goederen van wijlen Dirk van Hugten - en Francyn van Bus-
sel, op de Leensel en zijn hen aangekomen:
- ieder 1/5e deel bij versterf,
- de eerste comparant nog 2/5e deel van zijn zwagers - en
- de tweede comparant nog 1/5e deel bij transport - d.d. 20-11-1755. 
T.b.v. het kind, Francyn, van de tweede comparant - en zijn overleden vrouw,
wordt nu een scheiding en deling gemaakt.
1e lot: Peter
- huis, schuur, stal en nog een woning daaraan gemaakt, hof en aangelag 1 l.
  In het huis woont Reynder Aarts,
  in de woning Peter Joosten van Hugten.

1. Tomas Hendriks
2. Dielis Hendriks

- een hoyvelt in het out aangelag 7 l.
1. Tomas Hendriks

2. Peter Joosten van Hugten
- boven voors. hooiveld nog groes 2 l.

1. Tomas Hendriks
 2-3. de gemeente

- zaailand in de Nieuwe Erve 7 l.
1. Gerrit van Hugten
2. Peter Joosten van Hugten
3. de gemeente
4. Tomas Hendriks

- de achterste helft van een hooiveld de helft is 4 l.
1. de Aa
2. Nol van Gemert
3. Tomas Hendriks
4. de Heer van Vlierden

- land de Waterlaat - onder Vlierden gelegen 1 l.
1. de Waterlaat
2. het Heufke en Paulus Peters

- den Langenacker - onder Vlierden 2 l.
1. Dielis Hendriks
2. Paulus Peters en Dielis Hendriks

- land in de corte Zeylkens - onder Vlierden 2╜ l.
1. Dielis Hendriks
2. Jan Tijssen

- het Heufke - onder Vlierden 1 copse.
1. Tomas Hendriks

Belast met: 3/5e deel in 6 vat rogge/jr. aan het St. Catalijngilde, te 
        's Bosch - aan A. Verster en Vissers.

- 3/5e deel van 6 stuiver/jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: ƒ 8-0-4/jr.
Bede - ƒ 1-6-8/jr.
2e lot: Tomas
- huis, schuur, stal, hof, aangelag en dries 3 l.

1. Peter Joosten van Hugten
2. Dielis Hendriks

- hei/groes en land in de Nieuwe Erve 4 l.
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1. Peter Joosten van Hugten
2. Gerrit van Hugten

- de voorste helft van een hooiveld - aan de Aa deze helft 4 l.
1. de Aa
2. Gerrit van Hugten
3. Peter Joosten van Hugten
4. Dielis Hendriks

- de Liesselse hey - onder Vlierden 3 l.
1. Dielis Hendriks
2. de gemeente

- zaailand  de Langenacker - onder Vlierden hiervan 1 l.
1. Paulus Peters
2. Dielis Hendriks

- het Heufke - onder Vlierden 1 copse.
1. Jelis Hendriks en 
   Peter Joosten van Hugten

Belast met: 2/5e deel van 6 vat rogge/jr. aan St. Catalijnegilde, te 's Bosch,
  A. Verster en Vissers.

- 2/5e deel van 6 stuiver/jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: ƒ 5-06-14/jr.
Bede - ƒ 0-17-10/jr.
 
R 124 fol. 166 22-01-1778 1/4
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan Jelis
van Lierop, op de Diesdonk:
- de neerhuizing van het kasteel - gelegen bij het opkomen van de linkerzijde
  van de Bassecour, met de bijbehorende zaai- en weilanden, zoals door Jan Mut-
  sert wordt bewoond.
R 151 02-04-1778 2/4
Jan Mutzaard, wonende op het neerhuis van het kasteel, verkoopt "eenige
gereede goederen" o.a.:
- twee koeien ƒ 39,-
- twee kalveren ƒ 16,-
- hooi - stro ƒ 26,-
- een koperen koeketel ƒ 28,-

Opbrengst: ƒ 157,-.
R 151 15-07-1778 3/4
Jan Mutsert verkoopt zijn "oogst te velde" staande op de hoeve van het kasteel.

Opbrengst: ƒ 136,-.
R 124 fol. 193 28-09-1778 4/4
Jacobus Losecaat heeft, op 18-4-1777, "eene vendue der mobilien en verdere hae-
velijke goederen" van Jan Mutsaerts gehouden.
Philips Booms, uit Someren, heeft daar een os gekocht voor - ƒ 16-13-0 alles 
inbegrepen.
Borg was: Pieter Paulus.
Wegens wanbetaling is deze borg aangesproken die, op 7-9-l.l., de koop en de
bijbehorende kosten, gemodereerd op - ƒ 10-7-0, betaald heeft.
Enz. enz.    
R 100 fol. 102vo 07-02-1778 1/2
Jan Willem Coolen en Adriaan van der Weerden, als curatoren van de boedel der
weduwe Jan Michiel Coolen, in het Dorp, verkopen aan Godefridus Sauve:
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- huis en hof 20 roeden
1. Johannes Jansen

2. Wilhelmus Bruynen    
3. de straat

- een wortelvelt 6 r.
1. Willem Verberne
2. Willem van den Eerenbeemt
3. de Jonge Schutterij
4. de weg

Koopsom: ƒ 227,-.
R 124 fol. 169vo 07-02-1778 2/2
Elisabet Deenen - g.g.m. Francis Kerkers verklaart ontvangen te hebben van de 
curatoren van de boedel der kinderen Jan Michiel Coolen - ƒ 100,- als aflossing
van een obligatie van ƒ 100,- t.b.v. Hendrik Coopmans - volgens schepenbrief -
d.d. 9-3-1768 - Asten - t.l.v. Jan Michiel Coolen en te betalen bij transport 
van zijn huis - d.d. 12-6-1769 en hetwelk nu verkocht is aan Godefridus Sauve.
Jan Bruystens van Someren heeft, namens zijn vader - ƒ 50,- ontvangen wegens 
een gelijke aflossing als voornoemd.
R 124 170vo 19-02-1778
Mattijs  Smets  en  Hendrik  van  Helmond,  borgemeesters,  1778,  dragen  de 
administratie van dit borgemeesterschap over aan Gerrit Hampen, te Deurne tegen 
de daartoe geldende kosten.
Borg is: Jacobus Losecaat, secretaris.
R 100 fol. 104 20-02-1778
- Helena Smits - weduwe Martinus van Hooff,
- Elisabet Martinus vnan Hooff - en
- Arnoldus Martinus van Hooff.
Zij zijn schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 100, - α 4%.
Marge: 11-9-1789 gelost.
R 100 fol. 105 20-02-1778   1/2
Jacobus Verstappen - g.m. Elisabet van de Loverbosch, te Weert, verkoopt aan 
Joost Antonis Verdijseldonk, te Someren:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel 1 l. 1 cops.

1. Jan van Dijk
2. Tomas Coolen

- land aan de Kolken 3 l.
1. Gerrit Everts
2. de weg

- groes 3 l.
1. de voors. acker
2. Jan van Dijk

- land op de Loo 3 cops.
1. Jan van Dijk
2. een acker van het Clooster

- land ╜ l.
1. Cotshausen
2. Jan van Dijk

- land 3 l.
- land de Galre 3 l.

1. Mattijs Muyen
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2. Willem Roefs
- de Looacker 3 l.

1. Cotshausen
2. Gerrit Everts

- de Stockacker 1╜ l.
1. Jan van Dijk

 3-4. de gemeente
- land 3 l.

 1-3. Gerrit Evers  
- groes aan de Loop, bij de Brug 3 l.

1. het volgende perceel
3. de gemeente of Broek
4. de weg na Ommel

- groes 3 l.
1. het vorig perceel
2. Wilbert Wilbers 
3. de gemeente
4. de weg

- groes de Kolke 6 l.
1. de koper

2. Pero van der Laak
- het Swartbroek - van de kn Jan Joosten 2 l.

1. Martinus Peter Martens
2. Mattijs van Bussel

- groes het Swartbroek - van Moolemakers 2╜ l.
1. Francis van de Vorst
2. Martinus Peter Martens

- land aan de Hey van het Clooster 1 cops.
1. de straat
2. Gerrit Everts

- groes/land de Nieuw Erff - gekomen van het Clooster 1 cops.
1. Dirk van de Loverbosch
2. Jan Canters
3. de gemeente
4. de Aa

- land agter den Hoff van het Clooster - van den 
hoek van de heg rechtdoor op den acker
van Jan Coolen

1. den hoff van het Clooster
2. Gerrit Everts
3. Dirk van de Loverbosch
4. de weg

Belast met: ƒ 5-00-00/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-18-00/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-11-08/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-12-08/jr. aan het Huis van Asten.

Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 19-1-1759.
Koopsom: ƒ 1500,-.

R 100 fol. 107vo 22-02-1778 2/2
Joost Antoni Verduyseldonk, te Someren, is schuldig aan Jacobus Verstappen, te
Weert - ƒ 800,- α 3%.
Marge: 11-8-1785 gelost.
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R 124 fol. 171vo 20-02-1778
Peter Aart Koppens - g.m. Catalijn van de Weyer, aan het Laarbroek.
Zij testeren.
- Het testament - d.d. 11-9-1759 - vervalt.
- De langstlevende blijft het "togtregt" van al hetgeen zij bezitten behouden.
- Het erfrecht komt aan de twee v≤≤r-kinderen van de testateur t.w. Jenne Maria
  en Arnoldus.
R 124 fol. 173 11-03-1778 1/4
Marten Teunisse en Jan Aart Janse Smits - als momboiren over Antoni, Jan, Adri-
aan en Jenneke, onm. kinderen van Jan Aart Smits - en Catarina Teunisse.
Jan Aart Smits is voor enige jaren overleden en was een zoon van Aart Janse 
Smits - en Anna Warenberg - welke in het afgelopen jaar overleden zijn.
De vier kinderen zijn voor ╝e deel erfgenaam van hun grootvader- en moeder.
Mede compareren:
- Catarina Teunisse - moeder van de kinderen,
- Hendrik Aart Smits, te Neerpelt,   
- Willem Aart Smits,
- Reynier van der Linden - g.m. Francyn Aart Smits.
Ook kinderen en erven van Aart Janse Smits - en Anna Warenberg.
Zij verdelen de nagelaten goederen - er is tot nu toe geen inventaris gemaakt.
1e lot: de weduwe Jan Aart Janse Smits
- een deel van de roerende goederen (niet veel).
- ƒ 150,- uit te betalen door de ontvanger van het 4e lot, Reynier van der 
  Linden, er is al ƒ 100,- betaald ter aflossing van een som aan de kinderen
  Johannes Jansen.
  De rest te betalen binnen zes maanden.
2e lot: Hendrik Aart Janse Smits
- enig roerend goed.
- ƒ 125,- te betalen door Willem Aart Smits en Reynier van de Linden - ieder 
  de helft.
3e lot: Willem Aart Smits
- enig roerend goed.
- de "woninge off heert" met de neere tot aan de schuurheert, scheidende aldaar
  met het gebont - de schop die voor het huis staat - den helen hof zo ver het
  huis is.

1. Reynier van der Linden
2. weduwe Antoni Jaspers en de 
   weduwe Francis Plenders

- 1╜ vierde deel van den Bergacker geheel 7 l.
1. de Heren van Asten
2. de gemeente

- 1╜ vierde deel van de Joost Koolenacker off Lover-
boschacker 2 l.

1. Hendrik Haasen
2. Jan Timmermans

- 1╜ vierde deel van een akker - het Berglinder 1╝e l.
1. Jan Timmermans
2. kn Johannes Jansen

- 1╜ vierde deel van een groesveld - het Berglinder 3 l.
1. kn Johannes Jansen
2. Jan Brunas
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- 1╜ vierde deel van - het Aart Oomsveltje off Roetert 1╝ l.
1. kn Adriaan Lintermans
2. Jan Meulendijks

- 1╜ vierde deel in een hei/groesveld - de Meulenschouw 5 l.
1. Lambert Cornelis
2. de gemeente

- 1╜ vierde deel van de groote Weert 1 l.
1. Peter Bouwmans
2. de groote Aa

- 1╜ vierde deel in de kleyne Weert 1╜ l.
1. weduwe Jan Verberne
2. Hendrik van Helmond

- 1╜ vierde deel van het halff Loopense
1. Antoni Fransen
2. Jan Verberne, te Someren

Verponding: ƒ 2-15-10/jr.
Bede - ƒ 1-00-00/jr.
Belast met: 1╜ vierde deel van ƒ 0-17-08/jr. aan den Armen van Asten.

- 1╜ vierde deel van ƒ 0-04-12/jr. aan het Huis van Asten.
- 1╜ vierde deel van ƒ 2-05-00/jr. aan de Kempenaar.
- 1╜ vierde deel van 3 vat rogge/jr. aan de Kempenaar.

En te voldoen aan het 2e lot - ƒ 62-10-0.
4e lot: Reynier van der Linden
- enig roerend goed.
- den "schuurheert" en het schuurhool of achterste gedeelte - ten einde uit
  met een gedeelte van het aangelag

1. Willem Aart Smits
2. de gemeente

- 2╜ vierde deel in den Bergacker geheel 7 l.
1. de Heren van Asten
2. de gemeente

- 2╜ vierde deel in   Joost Kooleacker off Lover-
boschacker 2 l.

1. Hendrik Haase
2. Jan Timmermans

- 2╜ vierde deel in den Berglinderacker 1╝ l.
1. Jan Timmermans
2. kn Johannes Jansen

- 2╜ vierde deel van een groesveld - het Berglinder 3 l.
1. kn Johannes Jansen
2. Jan Brunas

- 2╜ vierde deel van Aart Oomsveltje - off Roetert 1╝ l.
1. kn Adriaan Lintermans
2. Jan Meulendijks

- 2╜ vierde deel in een hei/groesveld - de Meulenschouw 5 l.
1. Lambert Cornelis
2. de gemeente

- 2╜ vierde deel in de groote Weert 1 l.
1. Peter Boumans
2. de groote Aa

- 2╜ vierde deel in de kleyne Weert
1. weduwe Jan Verberne
2. Hendrik van Helmond

- 2╜ vierde deel van een teulland - het half Loopense ╜ l.
1. Antoni Fransen
2. Jan Verberne, te Someren
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Verponding: ƒ 4-05-0/jr.
Bede - ƒ 1-13-6/jr.
Belast met: 2╜ vierde deel van ƒ 0-17-08/jr. aan den Armen van Asten.

- 2╜ vierde deel van ƒ 0-04-12/jr. aan de Heren van Asten.
- 2╜ vierde deel van ƒ 2-05-00/jr. aan de Kempenaar.
- 2╜ vierde deel van 3 vat rogge/jr. aan de Kempenaar.

Dit lot zal aan het 2e lot, ter egalisatie, uit betalen - ƒ 62-10-0.
Met de rest der nalatenschap, zijn na verkoop, de schulden betaald.
R 33- 52 11-03-1778 2/4
Marten Teunisse en Jan Aart Janse Smits, als momboiren van Antoni, Jan, Adri-
aan en Jenneke, onm. kinderen van Jan Aart Smits - en Catarina Teunisse.
Jan Aart Smits is enige jaren geleden overleden en een zoon geweest van Aart
Janse Smits - en Anna Waremberg.
De vier kinderen zijn voor ╝e deel erfgenaam van wijlen hun grootvader - en 
moeder - "alhier in den gepasseerden jaare overleden".
Catarina Teunisse, de moeder der kinderen is hier mede present. Verder zijn 
present, Hendrik Aart Smits, te Neerpelt, Willem Aart Smits en Reynier van der 
Linden - g.m. Francyn Aart Smits - als kinderen van Aart Janse Smits - en Anna
Warenberg.
Zij verdelen de nalatenschap, waarvan geen inventaris is gemaakt
(Volgt wat het 2e lot heeft ontvangen:)
2e lot: Hendrik
- een trog, een bedje, twee lakens enz. - en 
- i.p.v. ╝e deel in de vaste goederen ontvangt hij ƒ 125,-. Uit te betalen,
  binnen twee maanden, door Willem en Reynier.
R 16 fol. 218 29-06-1778 3/4
Hendrik Aart Smits, te Nederpelt, aanlegger.
contra
Willem Aart Smits en Reynier van der Linden - g.m. Francyn Aart Smits.
 
R 33 - 52 13-07-1778 4/4
Hendrik Aart Smits, te Neerpelt, aanlegger.
contra
Willem Aart Smits en Reynier van der Linden, gedaagden.
o.a.
- De voorgaande scheiding en deling is gemaakt "ab intestato".
10. In november 1777 is door gedaagden, van hem aanlegger, nog ╝e deel van 
    "een huys ofwel den opstand" gekocht voor - ƒ 21,-.
    "Onder reserve van den erffgront en plaats waarop de voors. huysinge was
    staande".
    Tot nog toe zijn deze niet betaald.  
   
R 33 - 52 11-03-1778 1/3
Hendrik Roymans, op Voordeldonk, heeft, op 7-1-1775, gekocht de hoeve "den 
Brant", op Voordeldonk, van den Armen - voor:
- ƒ 800,- α 3╜%.
- ƒ 800,- α 3╜% - t.b.v. Cozijn van Zelm.
- ƒ 400,- α 3╜% - t.b.v. Peter Moolegraaf.
Zie hiervan de obligatie - d.d. 7-1-1775.
Voor de beide laatste kapitalen waren voor de tijd van vier jaren "borgen"
gesteld.
De "borgen" hebben niet willen of kunnen continueren.
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Als gevolg hiervan zijn de - ƒ 400,- hem al gerechtelijk aangezegd om dit
bedrag op 7-1-a.s. te restitueren.
Suppliant kan hieraan niet voldoen - mede omdat hij het ongeluk heeft gehad
zijn vrouw, Jenneke Peter Koppens, na een langdurige ziekte, te verliezen.
En hij achtergebleven is met vier kleine kinderen m.n. Peternel, Willem, Hen-
drien en Maria, mede waardoor hij niet in staat is deze en andere schulden 
vooralsnog te voldoen.
I.o.m. zijn broeder, Peter Roymans, te Venroy, en met zijn zwagers, Joost en
Marcelis Koppens, is men tot de conclusie gekomen dat er niets beter voor hem
is dan zijn goederen "uit de hand of publiek" te verkopen.
En met de opbrengsten daarvan zijn schulden te betalen.
Indien de opbrengst, onverhoopt, niet voldoende mocht zijn dan zou hij, zoveel
nodig, van de roerende goederen kunnen verkopen.
Omdat deze voor de helft op zijn kinderen "verstorven" zijn, heeft hij daarvoor
niet de macht en verzoekt hij aan U autorisatie om te verkopen.
Marge: 9-11-1778 - Het verzoek zoals het voor ligt wordt, na advies van onpar-

         tijdige rechtsgeleerden, van de hand gewezen.
         Hij krijgt wel toestemming - de goederen "publiek" te verko-
         pen " en van de vaste goederen aan den kooper off koopers te
         doen het gerequireerde transport off transporten, mitsgaders
         met de kooppenningen af te lossen de kapitalen en intresse
         van dien".
         Suppliant zal verder een opgave doen van zijn verdere schul-
         den - zodat een betalingsregeling getroffen kan worden - en
         het eventueel overschot zal worden gedisponeert.

         Zie decreetboek - fol. 102vo. 
             

R 28 fol. 100vo 09-11-1778 2/3
Gezien het request van Hendrik Roymans, op Vervoordeldonk, waarin deze laat 
weten dat hij, op 7-1-1775, eigenaar is geworden van:
- de hoeve den Brant, aan Voordeldonk.
Van de koopsom is - ƒ 800,- α 3╜% blijven staan t.b.v. den Armen - als verko-
per.
Nog zijn - ƒ 800,- geleend van de Heer Cazijn van Zelm - en nog - ƒ 400,- van 
de Heer Peter van de Molegraaff - obligatie - d.d. 7-1-1775.
De borgen van de laatste twee obligaties, looptijd 4 jaar, konden of wilden 
niet langer borg blijven.
De - ƒ 400,- zijn reeds opgezegd.
Suppliant is, na een langdurige ziekte, zijn vrouw, Jenneke Koppens verloren
en met vier kinderen m.n. Peternel, Willem, Hendrien en Maria achtergebleven.
Hij kan door e.e.a. zijn schulden niet voldoen.
I.o.m. Peter Roymans, zijn broeder, te Venroy - en zijn zwagers, Joost en Mar-
celis Koppens is overeengekomen de goederen te verkopen om zijn schulden te
betalen.
Enz. enz.
Hij vraagt toestemming.
Naschrift: "Fiat" - rekeningen te overleggen.
R 149 09-12-1778 3/3
Hendrik Roymans, aan Voordeldonk, op de hoeve - den Brant - verkoopt "mobilaire
en andere gereede goederen" o.a.:
- het paard ƒ  17,-
- zes koeien ƒ 127,-
- twee ossen ƒ  35,-
- twee karren ƒ  27,-
- hooi - stro ƒ 165,-

Opbrengst: ƒ 449,-.
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R 100 fol. 108vo 12-03-1778 1/2
Antoni Jan Nelisse verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- achter van zijn hof, naast de hof van Antoni Fransen, van de straat tegenover
  het huis van de drost tot aan den hof van Peter Klomp, ter breedte van vier
  voet, om daarvan door de koper een pad te maken, rechtdoor naar het Markt-
  velt, mits, naast den hof van de verkoper door de koper af te maken met palen 
  en latten.

Koopsom: ƒ 5-5-0.
R 100 fol. 109 12-03-1778 2/2
Pieter Klomp verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- grond voor een pad opzij van zijn huis.

Koopsom: ƒ 5-5-0.
R 124 fol. 178 23-03-1778

Jacobus Losecaat stelt zich borg voor - ƒ 3500,- t.b.v. zijn zoon, Antoni Lose-
caat, te Eyndhoven, welke is aangesteld als collecteur der lands- en dorpslas-
ten te Strijp, over 1778.
R 124 fol. 179 28-03-1778 1/4
- Peeter Driesman, te Lommel, mede voor de verdere erfgenamen van Caharina 
  Driesmans - weduwe Jan Dirx van Hugten, overleden te Lommel - d.d. 25-11-1775 
ter eenre - en
- Mattijs Harings, als armmeester, te Asten, aan wien, bij donatie door de 
  voorn. erfgenamen is geschonken - ter andere zijde.
De nalatenschap bestaat uit ƒ 610-15-0
Na aftrek van kosten, begrafenis, kostgeld etc blijft uit
te betalen ƒ 128-00-0
En alsnog de helft van een hooiveldje ƒ  40-00-0
En een tegoed van Ververs, te Helmond    ƒ  28-00-0
Mattijs Harings verklaart zich accoord.
R 164 fol. 135 28-03-1778 2/4
Taxatie van de onroerende goederen van Catarina Driesmans - overleden te Lom-
mel - 26-11-1775.
Peter Driesmans, te Lommel, is mede-erfgenaam van de overledene.

Waarde
- de helft in een groes of weiveld - het Bultveltje 3 l. ƒ 40,-

 1-3. Joost Kuypers
2. Antoni Geven van Dijk
4. Peter Slaats

Dubbele 20e penning is ƒ 4-0-0.
Marge: De acte van fol. 135 moet hier staan - is daar geboekt doch de erfgenaam
       was niet verschenen - is nu op 28-3-1778 gepasseert.
R 100 fol. 110vo 09-06-1778 3/4 Ook: R 154 - 4-5-1778.
Mattijs Herings, lasthebber van Peter Driesmans, te Lommel, voor zichzelf en 
voor de verdere erven  van Catarina Driesmans - weduwe Jan Dirks van Hugten,
verkoopt aan Jacobus Losecaat de onverdeelde helft in:
- groes het Bultveltje geheel 3 l.

 1-3. Joost Koppens
2. Antoni Geven van Dijk
4. Pieter Slaats  
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Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Koopsom: ƒ 40,-.

R 100 fol. 111 09-06-1778 4/4
Jacobus Losecaat verkoopt aan Jennemie, Hendrik, Meggel, Jenneke en Elisabet,
onm. kn. van Mattijs Aart Wilbers:
- groes het Bultveltje 3 l.

 1-3. Joost Koppens
2. Antoni van Dijk   

4. Pieter Slaats
- het Horsje - met de weg ╜ l.

 1-3. Pieter Slaats
2. Jan Berkers
4. den Dijk

Verkoper aangekomen - het tweede perceel met de helft van het eerste perceel
bij transport - d.d. 19-3-1776. 

Koopsom: ƒ 94,-.
R 100 fol. 109vo 04-04-1778
Willem Hendrik Verberne verkoopt aan Engel Peter Baltus - weduwe Antoni Kuy-
pers:
- weiveld het Ostadesveltje 1 l.

1. Hendrik Verberne
2. Steven Jansen
3. Jan Teunisse
4. de koper

Gereserveerd twee eikenbomen voor de verkoper.
Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn grootmoeder.

Koopsom: ƒ 56,-.
R 124 fol. 180vo 22-04-1778 1/2
Inventaris - opgemaakt door Mattijs Goort Kuypers - g.g.m. Jenneke Francis Lo-
mans, op Heusden - t.b.v. Francis, Jan en Mechel, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Helena Wilhelmus Lomans.

Onroerende goederen
- de helft van huis, hof en aangelag - op Heusden - en door hem bewoond

1 l. 30 r.
1. Willem Daniel Coolen
2. Johannes Lomans

- de helft van een stuk teulland neven de hei 1 l.
1. de straat
2. Willem Coolen

- de helft van den Eyckacker 1╜ l.
1. Jan van de Leensel
2. Willem Coolen

- de helft van Willemkesacker 1 l.
1. Philip van Hugten
2. Jan Bruysten

- de helft van het Beuske 1╜ l.
1. Willem Coolen
2. Jan van de Leensel

- de helft van den Hapacker 1 l.
1. Hendrik Eysbouts
2. de straat

- de helft in een acker bij Dirk Driessen 1╜ l.
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1. Dirk Peter Martens
2. Hendrik Eysbouts

- de helft van de Reybeemt 2╜ l.
1. Losecaat
2. Dirk Claus

- de helft van het A-veltje 2 l.
1. Dirk Peter Martens
2. Antoni van Bussel

- de helft van de Schilmeer 4 l.
1. de Heren van Asten
2. Mattijs Goort Kuypers

- de helft van een groesvelt aan den Eekelhoff ╜ l.
1. Jan Verreyt
2. Mattijs Kuypers

- de helft in het Eeuzel 1╜ l.
1. Philip van Hugten
2. Pieter van Loon

- de helft in een teulland aan den Eekelhoff 1╜ l.
1. Peter van Bussel
2. Willem Daandel Coolen

- de helft van de Nieuwencamp 2 l.
1. Willem Coolen
2. Peter van Bussel

- de helft van den Hoogendries 2 l.
1. Philips van Hugten
2. Willem Coolen

- de helft van de Schilmeer off Heytvelt 6 l.
1. Eysbouts Hendriks
2. de Heren van Asten

Roerende goederen o.a.
- twee driekantige stoelen, een tafel, een kist,
- een bed, 
- vuurgereedschap, 
- diverse ketels,
- landbouwgereedschap,
- een os, drie melkkoeien.

Schulden
- Lands- en dorpslasten ƒ 60,-.
 
R 124 fol. 183vo 22-04-1778 2/2
Mattijs Goort Kuypers - g.g.m. Jenneke Francis Lomans gaat hertrouwen met Hele-
na Wilhelmus Lomans.
Mattijs is, namens zijn kinderen, geassisteerd met zijn zwager, Johannes Fran-
cis Lomans.
Helena is geassisteerd met haar schoonvader, Peter Hoeben, op Heusden.
Zij maken huwelijkvoorwaarden.
Opmerking: de normale voorwaarden.  
R 100 fol. 110 28-04-1778
Mattijs Bruystens verkoopt aan Jan van Riet:
- groes den Aa-beemt 2 l.

1. weduwe Aart Wilbers
2. de verkoper
3. Jan van den Boomen
4. de Loop

Verponding: ƒ 0-13-4/jr.
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In het quohier staande voor 2 l. doch is ca. 3 l. dus blijft voor de verkoper
ca. 1 l.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 26-2-1776.
R 124 fol. 185 05-05-1778
- Jan Francis Timmermans, schepen en zijn zusters, Helena, Elisabet en Peternel
  Timermans - ter eenre - en
- Andries Francis Timmermans, hun broeder - ter andere zijde.
Zij bezitten te samen de boedel van hun ouders.
Andries gaat trouwen, wil voor 1/5e deel delen, en heeft recht op:
- 1/5e deel van de helft van - den Heesacker geheel 4╜ l.
  deze zijde, naast de zijde van de Wolfsberg

1. erven Johannes Jansen
2. kn Francis Timmermans (4 kn.)
3. weduwe Jan Verberne
4. de weg

- groes int Root 3 l.
1. Willem Verberne
2. Lambert Cornelis
3. Antoni Fransen c.s.
4. Jan Slaats c.s.

Verder is hij voldaan in obligaties en geld.
R 25 fol. 25 10-05-1778
Philip de Rooy, collecteur van 's landslasten, aanlegger.
contra
Tomas Hendriks, gedaagde.
Gedaagde is ƒ 11-18-4 schuldig over de lasten van 1774.
R 25 fol.vo 10-05-1778
Hendrik van Hugten, te Deurne, aanlegger 
contra
Johannes Martens, te Ommel, gedaagde.
Gedaagde is nog ƒ 3,- schuldig, zijnde een rest van een gekocht paard, nu ca.
4 jaar geleden.
R 25 fol. 26 29-06-1778
Den drost, aanlegger - contra - Willem van Hugten, op Heusden, gedaagde.
Gedaagde is borg geweest voor Jan Hendrik Keyzers, te Someren - voor gekocht
gras - koopdag - d.d. 1-7-1777 - somma ƒ 4-18-0.
Idem, aanlegger - contra - Jan Verreyt, bij de capel, te Ommel, gedaagde.
Gedaagde heeft nog ƒ 6-13-0 te betalen wegens gekocht gras op de koopdag -
18-7-1774.
Idem, aanlegger - contra - Jan van den Eynde, aan den Ommelse Bosch, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig ƒ 11,- wegens gekocht gras.
Idem, aanlegger - contra - Reynder Aarts, op de Leensel en Antoni Lintermans, 
op Voordeldonk - zij zijn borg gebleven voor Arnoldus Aarts op de koopdag van 
Jan Jacobs Verberne - d.d. 13-12-1776. 
E.e.a. wegens een gekochte kar - ƒ 7-8-8.
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R 25 fol. 26vo 13-07-1778
Wilbert Jan Wilberts en Mattijs Herings, aanleggers.
contra
- Antoni Goort van Bussel - g.m. Catarina Lomans,
- Joseph Sauve - g.m. Jennemie Lomans,
- Antoni Lomans,
- Goort Lomans, kinderen en erven van Jan Goort Lomans, gedaagden.
Gedaagden zijn schuldig aan den Armen van Asten - een jaarrente van ƒ 0-16-0
over 1776 t/m '78.
R 25 fol. 28 13-07-1778 1/2
Gerrit Welten, te Vlierden, aanlegger - contra - Evert van Geffen, gedaagde.
Gedaagde is nog ƒ 4-10-0 schuldig van een gekocht en geleverd varken - 
d.d. 29-6-1777.
R 25 fol. 29vo 12-10-1778 2/2
Gerrit Welten, te Vlierden, aanlegger - contra - weduwe Antoni Kemps, gedaagde.
De weduwe is nog ƒ 4,- schuldig wegens geleend geld sinds juli l.l.
R 100 fol. 112 13-07-1778 1/2
Marcelis Koppens is schuldig aan Jan Willem Coolen, in het Dorp:
- ƒ 100,- α 3%.
Marge: 4-1-1782 gelost.
R 100 fol. 113 15-07-1778 2/2
Mattijs van Dijk is schuldig aan Jan Willem Coolen - ƒ 80,- α 3%.
Marge: 3-11-1784 gelost.
R 124 fol. 186vo 18-07-1778
Marten Aart Zeegers - g.g.m. Alegonda Costers - geass. met zijn broer, Willem,
dit t.b.v. zijn drie minderj. kinderen m.n. Andries, Willem en Jan.
Hij wil hertrouwen met Catarina Hendrik Martens - geass. met haar broer, Eymert
Hendrik Jacob Martens.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Marten Zeegers is "in den voorleede jaaren" afgebrand en bezit geen goederen. 
  Reden waarom er geen inventaris is.
Verder de normale voorwaarden.
R 124 fol. 187 24-07-1778
Jacobus Kuypers, te Meyl, heeft, op 23-7-1778, van Christiaan van Beresteyn
gepacht:
- de tienden van de Heydrik, Moosdijk en Schelm, onder Deurne.
Pachtprijs: ƒ 180,-/jr. + de lands- en dorpslasten.
Pachttermijn: 10 jaar.
De condities staan vermeld in - schepenacte - d.d. 12-7-1769 - Asten.
Enz. enz.
R 151 25-07-1778
Jan Martens, voor zijn moeder, Geertruy Leysten - weduwe Marten Vermeulen 
verkoopt "de oogst te velde" op Voordeldonk.

Opbrengst: ƒ 133,-.
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R 33 - 52 11-08-1778 1/
Dielis Verhooysen, te Someren, "daagt" Johannes van den Eynde, te Asten, ter
zake van huurachterstand van:
- huis en erve, te Asten.
Het betreft over 1776 - ter somme van ƒ 12-14-0 en drie vat rogge - alsmede 
"het costgelt" tijdens het onderhouden en "oprepareeren" van het huis - e.e.a.
volgens contract.
R 33 - 52 17-08-1778 1/2
Alexander Verbeeck, procureur, te Helmond, schrijft namens Johannes van den 
Eynde o.m.:
"Het is met uyterste bevreemding dat kennis genome wordt, dat den insinuant
durft spreken en gewag maken van het kostgeld van den timmerman, die hij ge-
employeert heeft, tot reparatie van den huyzinge, drie dagen voor hij, huurder,
die huyzinge zoude verlaten".
Het is iedereen in Asten bekend, wat voor schade en ongerief de huurder heeft
geleden en gehad ter oorzake, ondanks continuele belofte van reparatie, dat de-
ze in het huis, "genoegzaam ontbloot van muuren, wanden, deuren en vengsteren"
heeft gezeten, tot den dag van zijn vertrek toe.
"Dat ondergetekende zijn beesten door de ope wande en deure daaruytliepen, de
honden door de doorluchtige muuren inquamen en zijn brood ontvoerden en opaten"
Enz. enz.
Insinuant weet wel dat de granen hem door ondergetekende, via Antony Verouden,
ten volle voldaan zijn.
De ƒ 12-14-0 zijn bewust ingehouden, dit vanwege het ongerief en schade die on-
getekende heeft geleden.
Hij wil dit desnoods, op zijn tijd en plaats, met eede affimeren.
Volgen nog enige stukken.
R 16 fol. 222 26-10-1778 2/2
Dielis Verhoysen, te Someren, aanlegger - contra - Johannes van den Eynde, ged.
R 182 06-09-1778
- Joost Jacobus Baassen, woont te Sterksel, oud 25 jaar, te Lichtmis 1778. 
- Catarina, dr. Jacobus Baassen, woont te Mierlo, bij het kasteel, 22 jaar.
Joost geeft toestemming om het "huiske" van zijn ouders te verhuren of te ver-
kopen.      
 
R 16 fol. 220 07-09-1778
Antoni Losecaat, te Eyndhoven, collecteur der verponding en bede, aanlegger.
contra
Peter Lomans, gedaagde.
R 25 fol. 28vo 07-09-1778
Joseph Sauve, aanlegger - contra - Peter van de Loverbosch, gedaagde.
Aanlegger verzoekt de gedaagde, als eigenaar van de goederen aan de Ommelse-
bosch, te "condemneren" om aan hem, aanlegger, te restitueren de ƒ 5-3-12
aan de armmeesters betaald ingevolge vonnis - d.d. 13-7-1778.
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R 28 fol. 98vo 07-09-1778
Gezien het request van Jacobus Losecaat waarin hij verzoekt om zijn zoon,
Balthazar Willem Losecaat, hier of elders in bewaring te mogen nemen - gezien
de verklaring van C. J. Daals, med. dr. die voorn. zoon heeft onderzocht en 
bevonden - "laboreerende aan slappigheyd van hersenen en te oordeelen dat des-
selfs toestand zodanig is dat er ten allen tijde ongelukken van te wagten zijn,
zo hij niet verseekerde plaatse in bewaaringe werde gestelt".
Naschrift: Toestemming wordt verleend.
           Er moet jaarlijks verslag worden uitgebracht over de toestand - of

 verzekering nog nodig is.
R 32 fol. 54vo 07-09-1778     1/4
Francis Coolen en Jan Peters van Maarheese zijn aangesteld als voogden over 
Jan, Anneke en  Hendrik (= Hendrien - * 16-9-1759 G. S.), onm. kinderen van 
wijlen Hendrik Hendriks Coolen - en Jenneke van Maarheese, zijn tweede vrouw.
R 124 fol. 189 24-09-1778 2/4
Inventaris - opgemaakt door Francis Coolen en Jan Peters van Maarheese, als
voogden over Jan, Anneke en Hendrien (* 16-9-1759 G. S.), onmondig en Goort, 
die meerderjarig is - kinderen van wijlen Hendrik Hendriks Coolen - en zijn 
tweede vrouw, Jenneke van Maarheese - getrouwd: november 1749.
Hendrik Hendriks Coolen is onlangs overleden en heeft nagelaten zijn derde
vrouw, Willemyn Antoni Franse van Bussel, waarbij geen kinderen
Er is nog Joost, een zoon uit het eerste huwelijk - met Anneke Benders Vervoor-
deldonk.

Onroerende goederen
- huis, schuur en stal met hof en aangelag - op Voordeldonk 5 l.

1. Mattijs Bollen c.s.  
2. weduwe Willem van Hugten

- den Benedenacker 2 l.
1. Philips van Hout
2. Antoni Leenen

- land het Nieuwvelt 1╜ l.
1. Antoni Leenen
2. Peter Roymans

- land den Hoek 1╜ l.
1. de gemeente
2. Antoni Leenen

- groes den Brant 1╜ l.
1. Antoni Leenen
2. Peter Canters

- groes in den Brand 3 copse.
1. Antoni Leenen
2. Peter Canters

- het hoog Eeuzel 2╜ l.
1. weduwe Joost Kerkers
2. Gerrit Zeegers

Roerende goederen o.a.
- een trek-os, drie melkkoeien, drie lege of jonge beesten,
- twee karren,
- landbouwgreedschap,
- vuurgerei,
- diverse ketels, pannen, potten, teilen,
- een tafel, vier stoelen, drie kisten,
- een beddekoets, een kinderbed.
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Geld
ƒ 5-0-0

Schulden
- Hendrik Hendrik Coolen heeft voorn. vaste goederen, voor de helft, verkregen 
van zijn eerste vrouw-ouders - deling - d.d. 25-3-1749.
  En voor de andere helft, bij koop, van Wilbert van Helmont - transport -
  d.d. 25-3-1749.    
  Aan Joost voornoemd zou dus ╝e deel toebehoren - 
  en Joost moet v≤≤r-uit hebben tot bewijs van zijn 
  moeders goed - ƒ 50,- - zie huwelijksvoorwaarden -
  d.d. 10-11-1749.  ƒ  50-00-00
- Hendrik Hendriks Coolen is, in januari 1766, getrouwd met 
  Willemyn Antoni Fransen van Bussel - huw. voorwaarden 
  - d.d. 28-12-1765 - dat deze in zou brengen - ƒ 250,- en
  hetgeen zij verder bezat.
  Besproken is toen, dat zij, als zij uit de boedel zou gaan
  als langstlevende, zonder oir na te laten, recht zou hebben 
  op - ƒ 200,- en haar lijfgoederen ƒ 200-00-00
- Willemyn Antoni Fransen van Bussel competeert een zeker
  gedeelte (1/12e deel) uit de boedel. 
  Overeengekomen is dat alles blijft voor de kinderen en zij
  zal ontvangen ƒ  95-00-00
- Hendrik Hendriks Coolen is, bij obligatie - d.d. 10-4-1765,
  schuldig aan Elisabet Berkers - weduwe Laurens Roymans -
  ƒ 150,- α 3% ƒ 150-00-00
  Deze obliagtie is overgegaan op Peter Joosten van Hugten -
  rente ƒ   2-00-00
- Peter Joosten van Hugten krijgt ook nog van twee geldle-
  ningen ƒ  45-00-00
- Antoni Fransen - wegens gehaalde winkelwaren ƒ  34-00-00
- Diversen ƒ    55-10-00        
  ƒ 631-10-00
R 28 fol. 99vo 28-09-1778 3/4 Ook: R 33 - 52 - 29-9-1778.
Gezien het request van Francis Coolen en Jan Peters van Maarheese - voogden
over de drie onm. kinderen van Hendrik Hendriks Coolen - zijn tweede vrouw
Jenneke van Maarheese.
Hendrik is onlangs overleden - nalatende zijn derde vrouw, Willemyn Antoni
Fransen van Bussel - waarbij geen kinderen.
Van zijn tweede vrouw is Goort meerderjarig.
En van zijn eerste vrouw, Anneke Benders Vervoordeldonk - is de zoon, Joost,
nagelaten.
De derde vrouw is uit de boedel gegaan met hetgeen aan haar lijf behoord. 
En volgens huwelijksvoorwaarden heeft zij nog - ƒ 200,-, met intrest, te ont-
vangen - die zij voorlopig zal laten staan als zij - ƒ 95,- ontvangt van het-
geen zij in de boedel ingebracht heeft.
Bij accoord is nu besproken - dat de vaste goederen en de boedel dan in het 
geheel aan de onm. kinderen zal komen.
Zij vragen toestemming om e.e.a. zo te mogen regelen.
Naschrift: "Fiat". Mits vermelding in het decreetboek - fol. 99vo.     
R 100 fol. 118 17-10-1778 4/4
Willemyn Antoni Fransen van Bussel - weduwe Hendrik Hendriks Coolen verkoopt 
aan Joost, Goort, Jan, Anneke en Hendrien, kinderen van wijlen haar man 1/12e
deel, onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag, op Voordeldonk 5 l.

1. Mattijs Bollen
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2. Willem van Hugten
- den Benedenacker 2 l.

1. Philip van Hout
2. Antoni Leenen

- land het Nieuwvelt 1╜ l.
1. Antoni Leenen
2. Peter Roymans

- land den Hoek 1╜ l.
1. de gemeente
2. Antoni Leenen 

- groes den Brant 1╜ l.
1. Antoni Leenen
2. Peter Canters

- groes den Brant 3 cops.
1. Antoni Leenen

2. Peter Canters
- het hoog Euzel 2╜ l.

1. weduwe Joost Kerkers
2. Gerrit Zeegers

Belast met: ƒ 150,- α 3% aan Peter Joosten van Hugten - d.d. 10-4-1765.
- De kopers moeten ook nog ƒ 200,- α 3% betalen aan verkoopster,
  zoals vastgelegd is in de huwelijksvoorwaarden met haar overleden
  man.

Koopsom: ƒ 95,-.
Marge: 2-4-1788 deze ƒ 200,- gelost.
 
R 100 fol. 113vo 23-09-1778
Maria Aart Hendrik Tielen - g.m. Mattijs Laurens Bruysten verkoopt aan Peter 
Berkers:
- groejs het A-beemtje 1 l.

1. de koper
2. Jan van Riet
3. Willem Joosten

4. kn Tomas van der Weerden
Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn schoonouders - d.d. 26-2-1776.

Koopsom: ƒ 50,-.
R 124 fol. 193vo 16-10-1778 1/5
- Pieter Hendrik Jacob Martens,
- Gerrit Hendrik Jacob Martens, te Deurne,
- Mattijs Hendrik Jacob Martens,
- Eimert Hendrik Jacob Martens,
- Jenneke Hendrik Jacobs Martens - g.m. Willem Coolen,
- Catarina Hendrik Jacob Martens - g.m. Marten Zeegers,
- Peternel Hendrik Jacob Martens - g.m. Joost Buckums,
- Jennemie Hendrik Jacob Martens, te Lieszel.
Allen kinderen en erven van Hendrik Jacob Martens - en Catarina Gerart Berkers.
Zij verdelen de goederen, gelegen op Voordeldonk, in twee delen.
1e lot: Peter, Gerrit, Jenneke en Peternel
- het oude huis en den hof - alsmede de helft van het aangelag 

deze helft 2╜ l.
  deze helft naast - Huybert van den Eynde

1. de andere helft
- de helft van een akker - den Agterbosch deze helft 2╜ l.
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  deze helft naast - Aart Hendriks
2. de andere helft

- de helft in de Stappersacker de helft is 1╜ l.
  deze helft naast - Francis van Bussel

2. de andere helft
- de helft in den Hutacker geheel 1 l. 1 cops.

1. weduwe Bendert Verleysdonk e.a. 
2. de andere helft

- de helft van het Rinkvelt de helft is 1 l.
1. Goort Kuypers
2. de andere helft

- de helft van een acker aan het Cloostereynt de helft is 1 l.
1. weduwe Jan Peters van Maris

2. de andere helft
- de helft van een groesveld - de Waterdel de helft is 3 copse.

1. Dirk Bosmans
2. de andere helft

- de helft in een groesveld - den Brant de helft is 1 l.
1. weduwe Bendert Verleysdonk
2. de andere helft

Belast met: ƒ 4-17-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: ƒ 5-12-2/jr.
Bede - ƒ 1-19-0/jr.
2e lot: Eymert, Mattijs, Catarina, Jennemie
De wederhelft van de goederen die naar het eerste lot zijn gegaan t.w.:
- het nieuw huis en de helft van het aangelag deze helft 2╜ l.

1. Mattijs Bollen
2. de andere helft

- nog 1 copse - gelegen aan het einde van de vorige helft
  van het aangelag 1 copse.

1. Joost van Hugten
- land de agterste schop 1╜ l.

1. weduwe Marten Vermeulen
2. het voors. aangelag

- de helft van den Agterboschacker deze helft 2╜ l.
1. Mattijs Bollen
2. de andere helft

- de helft van den Stappart 1╜ l.
1. Philips van Hout 
2. de andere helft

- de helft van den Hutacker 5 l. 1 cops.
  zijnde deze helft naast het groesveld van de verkrijgers.
- de helft van het Rinkvelt 1 l.

1. Mattijs Bollen c.s. 
2. de andere helft

- groes den Binnendries - aan het aangelag 1 l.
- de helft van de Waterdel deze helft 3 copse.

1. Andries Verheyen
2. de andere helft

- het Voordeldonksvelt 3 cops.
1. weduwe Francis Kerkers
2. weduwe Peter van Maaris

- de helft van een acker aan het Cloostereynt deze helft 1 l.
1. Huybert van den Eynde
2. de andere helft

- de helft van den Brant deze helft 1 l.
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1. Antoni Leenen
2. de andere helft

Belast met: ƒ 2-17-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.

Verponding: ƒ 5-11-4/jr.
Bede - ƒ 1-19-2/jr.
R 100 fol. 116 16-10-1778 2/5
- Gerrit Hendrik Jacob Martens, te Deurne,
- Willem Coolen - g.m. Jenneke, dr. Hendrik Jacob Martens,
- Joost Buckums - g.m. Peternel, dr. Hendrik Jacob Martens.
Zij verkopen aan Pieter Hendrik Jacob Martens 3/4e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag 2╜ l.
- den Agterboschacker 2╜ l.
- de helft van de Stappertacker 1╜ l.
- de helft van den Hutacker 5 copse.
- de helft van de Rinkveltacker 1 l.
- de helft van den acker aan het Cloostereynd 1 l.
- de helft van de Waterdel 1 l.  
- de helft van den Brant 1 l.
Belast 9met: 3/4e deel van ƒ 4-3-8/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 300,-.
R 100 fol. 117 16-10-1778 3/5
- Marten Zeegers - g.m. Catarina Hendrik Jacob Martens,
- Jennie Hendrik Jacob Martens, te Liessel.
Zij verkopen aan Eymert en Mattijs Hendrik Jacob Martens de onverdeelde helft
in:
- een nieuw huis en aangelag - aan Voordeldonk 2╜ l.
- land aan het einde van het aangelag 1 copse.
- land den agtersten schop 1╜ l.
- de helft van den Agterboschacker 2╜ l.
- de helft van de Stappert 1╜ l.
- de helft van den Hutacker 5 cops.
- de helft van de Rinkveltacker 1 l.
- de helft van de Waterdel 3 cops.
- het Voordeldonksvelt 3 cops.
- de helft van een acker aan het Cloostereynt 1 l.
- groes den Brant 1 l.  
Hen aangekomen, heden, bij deling.
Belast met: de helft van ƒ 2-17-0/jr. aan het Gemene Land. 

- de helft van ƒ 0-15-0/jr. aan de kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 300,-.  

R 100 fol. 114vo 24-09-1778 4/5
Pieter Hendrik Jacobs Martens, op Voordeldonk, is schuldig aan Hendrien Jaco-
bus van Nouhuys, predikant, te Leende - ƒ 500,- α 4%.
Marge: 9-2-1787 gelost.
R 124 fol. 192vo 24-09-1778 5/5
Hendrik Symon Maas,te Lieszel, geeft te kennen dat Peter Hendrik Jacob Martens, 
zijn schoonzoon, op heden, bij obligatie -  ƒ 500,- schuldig is aan Hendricus 
Jacobus van Nouhuys.
Eerste borg: Antoni Leenen, op Voordeldonk.
Tweede borg: Hendrik Symon Maas. 
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R 100 fol. 115vo 01-10-1778

Peter Boumans is schuldig aan Jan Verreyt, op Heusden - ƒ 80,- α 4%.
R 124 fol. 197 09-11-1778

Willem Verberne zijn huis is, op 9-5-1776, afgebrand en geschat op - ƒ 400,-.
Het is weer "opgetimmert" en in de vorige staat gebracht. 
Hij verzoekt om een bijdrage ter grootte van het ╝e deel.
Hij bezit n.l. geen - ƒ 4000,- en is niet voor zoveel gegoed.
Zie publicatie van Ha. Ho. Mo. - d.d. 15-1-1765.
R 100 fol. 120 11-11-1778
De gemeente verkoopt aan Wilbert Jan Wilberts:
- hooiland in de Bunders - agter Ostappen 2 l. 1 cops.

1. de Aa
2. de Ostappensevelden

  geweest van Hendrik Peter van Coll.
Verponding: ƒ 1-1-0/jr.
- hooiveld te Ostappen 2 l.
  "rijdende" met de kn Francis Konings.

1. de Aa
2. de gemeente

- in den Bunder - neven voors. stuk
  geweest van Peter Doense
Verponding: ƒ 1-1-0/jr.
- de Beemden in de Bunders
  gekomen van Peter Wouters en gestaan t.n.v. Magriet Wouter Kleyns en Aart 
Jansen, te Vlierden.
Verponding: ƒ 0-17-8/jr.
- hooiland 2 l.
  gekomen van Hendrik Smits

1. de Aa
2. de gemeente
3. een perceel gekomen van Gevard van Doorne

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Koopsom: de lasten.

R 100 fol. 121vo 16-12-1778
Magrieta Smits - weduwe Peter Troeyen - geass. met Pieter, haar zoon, is schul-
dig aan Jan Bruystens, op de voorste Heusden - ƒ 100,- α 3%.
R 25 fol. 30 23-11-1778
Den drost, aanlegger - contra - 1. Lambert Sauve,

                      2. Marcelis Verreyt,
         3. Peter Lomans, gedaagden.

1. is schuldig wegens gekocht hout op het kasteel - d.d. 2-4-1778 ƒ 5-06-4
2. is schuldig wegens gekocht hooi van Jan Mutsert - d.d. 2-4-1778 ƒ 2-16-0
3. zal binnen drie weken betalen.
R 151 03-12-1778
Hendrik van Hugten, aan den Diesdonk, verkoopt "havelijke goederen" o.a.:
- een os ƒ 17,-
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- vier koeien ƒ 83,-
Opbrengst: ƒ 127,-.

R 124 fol. 197vo 07-12-1778
Willem Daandel Coolen, op Heusden, zijn huis is, op 9-8-1777, afgebrand en, op
11-8-1777, geschat op - ƒ 400,-.
Het huis is wederom "opgetimmert".
Hij verzoekt om een bijdrage van - ƒ 100,-.
Hij bezit n.l. geen - ƒ 4000,- en is ook niet gegoed voor dat bedrag.
Zie publicatie van Ha. Ho. Mo. - d.d. 15-1-1765.
R 124 fol. 198 22-12-1778
- Jan Aart Zeegers,   
- Marten Aart Zeegers,
- Elisabet Aart Zeegers - g.m. Willem Hoefnagels,
- Willem Aart Zeegers.
Kinderen en erven van van wijlen Aart Driessen de Zeeger - en Maria van den 
Eerenbeemt, gewoond hebbende in de Steegen.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Willem Hoefnagels en Willem Aart Zeegers, bij elkaar wonend.
- het oude huis met de schuur en stal met hof en aangelag - hier wonen zij.

1 l.
1. kn Goort Buckums 
2. Jan Zeegers

- land de Beckers 1╜ l.
1. Goort Lomans
2. Jan Zeegers

- Tonisacker - nu genaamd: Keskesacker 3 l.
1. Piet Hoebergen
2. Peter Driesse van Bussel

- de Meulenpatacker 1 l.
1. kn Goort Buckums

2. de pad
- de helft van de Langenacker de helft is 2╜ l.

1. Marten Zeegers
2. Hendrik Timmermans

- de voorste Speurickacker ╜ l.
1. Jan Berkers
2. Piet Hoebergen

- de helft van den agtersten Speurickacker geheel 2 l.
1. Dirk van de Loverbosch
2. Marten Zeegers

- den Hoogenacker 2 l.
1. kn Goort Buckums
2. Jan Zeegers

- den Logtenacker 1 l.
1. Willem van Dijk
2. Marcelis van Bussel

- den Hoppenacker 1 l.
1. weduwe Francis van den Boomen
2. Francis van de Vorst

- de helft in een dries 6 l.
1. Piet Hoebergen
2. Jan Zeegers
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  op dit perceel staat een schuur, welke mede verdeeld is t.w. aan dit lot en
  aan Jan Zeegers.
- den Hoogendries 2 l.

1. kn Goort Buckums
2. weduwe Mathijs van Bussel

- groes de Karis 1 l.
1. Jan Zeegers
2. Cornelis Peters

- het Swartbroek 1 l.
1. Jan Timmermans
2. kn Goort Buckums

- het Liervelt 3 l.
1. Hendrik Timmermans
2. Willem Goris

- de achterste helft van - het Lankvelt geheel 1 l.
1. Jan Peters
2. Willem van den Eerenbeemt

- de achterste helft van - 't Weyvelt geheel 8 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. Jan Zeegers

Belast met: ƒ 5-0-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente van 
 ƒ 10-0-0/jr. - zie volgende loten.

Verponding: ƒ 14-18-12/jr.
Bede - ƒ  4-01-14/jr.
2e lot: Marten Zeegers
- de schop van het oude huis.
- de Straatacker - tegenover Piet Hoebergen 1 l.

1. de straat
2. Peter Driessen van Bussel

- den Tijsacker 1╜ l.
1. weduwe Hendrik Berkers
2. den Armen

- de achterste helft van - de Langenacker geheel 5 l.
1. Peter Vermeulen
2. het 1e lot

- land Oyevaarsnest 2 l.
1. Wilbert Koppens
2. Peter Hoebergen

- Hensevelt 1 l.
1. Francis van den Eerenbeemt
2. kn Jacobus van de Cruys

- groes het Kempke 1 l.
1. Jan Zeegers
2. Francis van de Vorst

- de helft van een groesveld - Toni-dries geheel 5 l.
1. Piet Hoebergen
2. Wilbert Koppens

- het voorste deel van - het Weyvelt 2 l.
  het Weyvelt is geheel 8 l.

1. Jan Zeegers
2. den Armen, alhier

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente van 
  ƒ 10-0-0/jr. - samen met de andere verkrijgers.

- ƒ 0-6-12/jr. zijnde de helft van de grondcijns uit het Toonevelt  
     nevens de Loop (zie ook volgend lot).
Verponding: ƒ 7-9-6/jr.
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Bede - ƒ 2-1-0/jr.
3e lot: Jan Zeegers
- het nieuwe huis, waarin hij woont, met de stal en de helft van de schuur
  enz., hof en halve dries deze helft is 3 l.

1. het 1e lot
2. Jan Slaats

- de achterste helft van - Toni-dries geheel 5 l.
1. Wilbert Koppens
2. Francis van de Vorst

- vooraan van het Weyvelt 2 l.
1. Marten Zeegers
2. Pieter Hoebergen

- de voorste helft van - het Lankveltje geheel 1 l.
1. Jan Peters
2. Peter Driessen van Bussel

- de voorste helft van - de Krimpacker - nu genaamd: den Bremberg 1 l.
1. de weg
2. Catrien Ceelen c.s.

- land den Hengst 2 l.
 1-2. weduwe Hendrik Berkers

- den Kerkers- of Keskesacker 2 l.
1. kn Goort Buckums

2. Willem Goris    
- den Kampacker 2 l.

1. Wilbert Koppens
2. Jan Zeegers

- den Pasacker ╜ l.
1. Francis van de Vorst
2. kn Jan Ture Lomans

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente van 
  ƒ 10-0-0/jr. - samen met de andere verkrijgers.

- ƒ 0-6-12/jr. zijnde de helft van de grondcijns uit Toone-dries
  aan de Loop.

Verponding: ƒ 7-9-6/jr.
Bede - ƒ 2-1-0/jr.
R 124 fol. 203 23-12-1778
Jan Paulus van Dijk en Hendrik Haasen, procuratie hebbende van Willem Joosten,
te Beek, verhuren aan Dirk Zeegers:
- huis, schuur, stal, hof, aangelag, land en groes - aan Vorselen.
Zoals deze reeds bewonende en gebruikende is.
Huurtermijn: 3 jaar.
Huursom: ƒ 25,-/jr. + 25 vat rogge/jr.
Lasten: lands- en dorpslasten voor de huurder.
Enz. enz.
R 124 fol. 204vo 30-12-1778
Jan Francis Timmermans, schepen, verklaart ter instantie van Jan van der Hoe-
ven, drossard, te Heese en Leende:
- dat hij de "missive", alhier, vertoond - niet heeft geschreven of getekend -
  zijnde de inhoud als volgt:

Asten, 27 december.
Monsieur,

Monsieur Hendrik van Asten gelieft so goet te sijn en stuurt mijt tot een mon-
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ster 10 pont koffyboonen. Ik sal U. Ed. in dank het gelt daarvoor aan U. Ed. 
oversenden 

U. Ed. dienaar - Jan Francis Timmermans. 
En stuurt mij 4 pont beste kandij, gelieft U. Ed. met den tonder deser te 
senden. 
Zijnde de superscriptie Monsr. Hendrik van Asten, koopman, tot Hees bij Leent,
met viδnt.
Verder verklaart hij dat hij tot het schrijven van deze brief geen order heeft
gegeven enz. enz. - en nog veel minder in deze tijd enen boodschap heeft be-
steld aan Jan van den Broek, te Bakel, omdat hij deze in lange tijd niet heeft
gezien.
R 32 fol. 55 31-12-1778
Peter Jelisse en Paulus Aart Wilbers worden aangesteld als borgemeesters over
1779.
Tot setters worden aangesteld: Hendrik Eysbouts en Pieter Canters. 
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R 100 fol. 122vo 04-01-1779
Peter Smits, te Venroy, enige zoon van wijlen Meuwis Smits - g.g.m. Peternel
van Hugten, die eerder is - g.g.m. Antoni Martens van Deursen.
Zij bezitten samen: 
- een huiske of hut - met daarbij zaai-, hei- of weilanden en enige beesten.
Als dit wordt gedeeld blijft er niets voor beiden niets over.
Overeengekomen wordt (Peternel - geass. met haar broeder, Peter) dat deze Pe-
ternel alles overneemt.

Koopsom: ƒ 25,-.
R 32 fol. 56 05-01-1779
Antoni Fransen en Jan Timmermans worden van hun eed als schepen ontslagen.
In hun plaats worden benoemd Tomas Bakers en Goort Jan Lomans.
R 100 fol. 123vo 09-01-1779 1/4
Peter Aart van Bussel, aan Vosselen, verkoopt aan Chorstiaan van der Weerden:
- het voorste ╝e deel in - het voorste velt    6 l.

1. Peter Jelis Vreynsen
2. kn Jan Coolen
3. de Keyserdijk

- de Nieuwenacker 2 l. 1 cops.
1. kn Jan Coolen
2. Antoni Evers

- een hooiveld 1╜ l.
1. kn Jan Coolen
2. weduwe Antoni Jacob Kuypers

- zaailand den Harkesacker 1╜ l.
1. Arnoldus van Geffen
2. kn Tomas van der Weerden

- den Berkacker 1 l.
1. weduwe Antoni Jacobus Kuypers
2. Arnoldus van Geffen

- groes het Startvelt off Kempke 2╜ l.
1. kn Tomas van der Weerden
2. Arnoldus van Geffen

- de Hoffstad 1 cops.
1. weduwe Aart Wilbers
2. Arnoldus van Geffen

- land den Hoolen ╜ l.
1. Willem Joosten
2. kn Jan Coolen

Belast met: ƒ 1-0-0/jr. in een meerdere rente aan de kinderen Tomas van der 
 Weerden.

Verkoper aangekomen bij deling, namens zijn eerste vrouw - d.d. 25-3-1775.
Koopsom: ƒ 500,-.

R 100 fol. 125 16-01-1779 2/4 Ook: R 154 - 14-12-1778.
Hendrik Roymans - g.g.m. Jenneke Koppens, op Voordeldonk, verkoopt aan Peter 
Aart van Bussel, ter betaling van geleende gelden - en mede namens zijn vier 
onm. kinderen, Peternel, Willem, Hendrien en Maria:
- huis, hof en aangelag met den hof en missep - t.w.: 

de hoeve den Brant, aan Voordeldonk 1 l. 30 r.
1. de gemeente en straat
2. de volgende percelen
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- land daarneven of aan den hof 2  l. 40 r.
- land in het aangelag - naast het vorige perceel 2  l. 39 r.
- groes in het aangelag 2  l. 26 r.
- den Dries - daar de schuur op staat 5  l. 38 r.

1. de straat
- het Weyvelt naast Pieter Canters 6  l. 5 r.
- akker agter het Weyvelt - de Horst 3  l. 10 r.
- een weiveld daaragter gelegen 6╜ l.
- het Weyvelt neven het land 6  l.
- groes tussen het land en den Dries            28 r.
- de Camp, zijnde het land tot aan de Nieuwe Erve          14  l. 16 r.
  nevens de gemeente of een zijde de straat of weg
- de voors. Camp - een perceel Nieuwe Erve 4╜ l.

1. de vorige percelen
 2-3. de gemeente

4. de weg
Verponding: ƒ 15-08-10/jr.
Bede - ƒ  3-17-08/jr.
Verkoper aangekomen van den Armen, bij transport - d.d. 7-1-1775.

Koopsom: ƒ 1725,-.
R i0 fol. 127vo 16-01-1779 3/4
Peter Aart van Bussel is schuldig aan Antoni Timmermans - ƒ 800,- α 3╝%.
Marge: 16-1-1786 gelost.
R 151 14-07-1779 4/4
Hendrik Roymans verkoopt "de oogst te velde" staande op de hoeve "den Brand,
op Voordeldonk Opbrengst: ƒ 148,-.
 
R 100 fol. 128vo 19-01-1779 1/4
- Francis Buckums, te Venroy - en
- Helena Buckums.
Zij verkopen aan Joost Buckums ieder het ╝e onverdeelde deel in de door hun 
ouders nagelaten goederen - dus de helft.
De overige helft hoort aan Joost en Bernardus Buckums, dus ieder ╝e deel.
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in de Steegen 2╜ l.

1. de straat
2. Francis van de Vorst

- land den Bremberg 3 l.
1. Hendrik Timmermans
2. weduwe Hendrik Berkers

- land de kleyne Hengst 3 cops.
1. Marcelis Donckers
2. weduwe Hendrik Berkers

- land het Keske 3 cops.
1. Aart Driessen
2. de weg

- land den Hollander 2 l.
1. weduwe Francis van den Boomen
2. Marcelis Donkers

- land aan den Ommelse weg 2 l.
1. weduwe Francis van den Boomen
2. de weg

- den Bergacker 2 l.
1. Peter Hoebergen
2. Jan Zeegers
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- akkerke het eyntje vant Drieske 1 l.
1. Peter Hoebergen
2. weduwe Francis van den Boomen

- land de vijff Copse
1. weduwe Hendrik Berkers
2. weduwe Francis van den Boomen

- het Hoyvelt 2 l.
1. weduwe Francis van den Boomen

2. weduwe Jan Sauve  
- het Swartbroek 1 l.

1. Willem Hoefnagels
2. Goort Lomans

- land bij het Keske 3 l.
1. Peter Hoebergen
2. den Armen

- huis en hof - in het Dorp 1╜ l.
1. Jan Verberne
2. weduwe Jan Tijssen
3. de straat
4. de voetpad

- land op de Logten 4 l. 4 r.
1. weduwe Francis van den Boomen
2. kn Johannes Jansen

- groes in het Linder 1 l.
1. Gerrit Brunas
2. Huybert Joosten

- groes in de Steegen 1╜ l.
1. weduwe Mattijs van Bussel
2. de koper

- groes op den Diesdonk 1╜ l.
1. weduwe Aart Symons
2. weduwe Mattijs Smits

- een weiveld 2 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. Willem van Dijk

- een veltje in de Hekelaarshoek 1 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. Willem Goorts

- hoff 1 cops.
1. Reynder Cornelis
2. Peter Hoebergen

Belast met: ƒ 5-0-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- de helft van ƒ 100,- aan Jan Goort Lomans - schepenbrief -

      d.d. 7-11-1711.
Koopsom: ƒ 400,-

waarvan ƒ 200,- α 3% aan Francis Buckums - en 
Helena Buckums wordt voor haar ƒ 200,- gedurende haar verdere verzorgd worden
door Joost Buckums. Ingeval zij geen genoegen neemt en op zichzelf wil gaan wo-
nen dan moet haar bezorgd worden - een kamertje of woning en jaarlijks nog be-
taald worden - ƒ 15,-.
R 124 fol. 218vo 24-07-1779 2/4
- Joost Buckums, in de Steegen - en
- Bernard Buckums, in het Dorp.
Joost bezit 3/4e deel van de vaste en andere goederen van zijn ouders - t.w.:
- ╝e deel bij "versterf" - en
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- de helft bij transport - d.d. 19-1-1179, van Francis en Helena, zijn broeder
  en zuster.
Bernardus bezit ╝e deel - als voor.
Zij verdelen deze goederen.
1e lot: Bernardus  
- huis en hof - in het Dorp - zoals het voor "meerderdeel" bewoond wordt door
  Christoffel Milter en de verkrijger ╜ l.

1. Jan Verberne  
2. weduwe Jan Tijssen
3. de straat
4. de voetpad

- land op de Logte - aan de Grootenacker 1 l.
1. kn Johannes Jansen
2. Willem Verberne
3. de Schutsacker
4. den Grootacker

- den Hekelaarshoek 1 l.
1. het straatje
2. Peter Driessen van Bussel

4. Pieter van Bussel
Met dit bovenstaande en hetgene hij uit de boedel heeft ontvangen - en mede
omdat Joost alle schulden t.l.v. de nalatenschap op zich neemt is Bernardus
vergenoegd.
2e lot: Joost
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in de Steege 2╜ l.
- den Bremberg 3  l.
- de kleyne Hengst 3  copse.
- het Keske 3  copse.
- den Hollander 2  l.
- een acker a.d. Ommelseweg 2  l.
- den Bergacker 2  l.
- een ackertje aan het eyntje van het Drieske 1  l.
- de vijff copse
- het Hoyvelt 2  l.
- het Swartbroek 1  l.
- een acker bij het Keske 3  l.
- een acker op de Logte 3  l. 4 r.
- groes in het Lindert 1  l.
- groes in de Steege 1╜ l.
- groes op de Diesdonk 1╜ l.
- een Weyvelt 2  l.
- een stukje hof 1  copse.
Belast met: ƒ 5-0-0/jr. aan de Kerk van Asten.

- ƒ 200,- op de boedel staande - obligatie - d.d. 7-1-1711 - nu
   t.b.v. Goort Jan Loomans.

R 100 fol. 138vo 17-08-1779 3/4
Bernardus Buckums verkoopt aan Joseph Adriaan Reyskey:
- een gedeelte van een huis en hof, in het Dorp, zijnde twee vertrekken met de
  schop, naast de zijde van de weduwe Jan Tijssen, scheidende met de brandmuur
  en schoorsteen van de kamer.
  Blijvende de keuken aan de verkoper met de helft van de hof - achter rechtuit
  neven den hof van Jan Verberne - en al het overige aan de transportant, naast
  de zijde van de weduwe Jan Tijssen.

3. de straat
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4. de pad
  Blijvende de brandmuur, schoorsteen en put tot gezamelijk onderhoud en ge-
  bruik.
Bij eventuele verkoop van de keuken krijgt Joseph Adriaan Reyskey de eerste
keuze.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 24-7-1779.

Koopsom: ƒ 230,-.
R 164 fol. 154vo 19-10-1779 4/4
Taxatie van de vaste goederen van Bernardus Buckums - overleden 14-9-1779.
Joost Buckums is broeder en mede-erfgenaam.

Waarde
- een deel van een huis - t.w. de keuken en de hof daarachter ƒ 110,-

1. Joseph Reyskey
2. Jan Verberne  

 3-4. de straat
- land op de Logten 1 l. ƒ  30,-

1. kn Johannes Jansen
2. de Schutsacker

3. de erven
- den Hekelaarshoek 1 l. ƒ  20,-

1. het straatje
2. Peter Driessen van Bussel

3. Pieter van Bussel         
ƒ 160,-

20e penning is ƒ 8,-.
R 100 fol. 132vo 05-02-1779
Dirk Dirks, schepen, is schuldig aan Petrus Moolegraaff, te Oost- West- en Mid-
delbeers - ƒ 400,- α 3╜%.
Marge: 10-11-1785 - gelost door Dirk Dirks en Francis Smits.  
R 25 fol. 30vo 01-03-1779
Pieter Willem Lomans - met Dirk Hoebergen - borgemeester geweest van St. Jan 
1750 - '51, aanlegger.
contra
Jan van den Heuvel, gedaagde.
De "daging" is gedaan omdat in het voorn. boek - t.n.v. Jan Paulus - de verpon-
dingen - ƒ 11-4-10 nog open staan.
Gedaagde wil meewerken aan een behoorlijke rekening op te zetten.
Mits eiser de opdracht krijgt de voortgang niet tegen te werken.
Hij vraagt ook copie van e.e.a.
R 30 fol. 168vo 01-03-1779 1/2
Willem Daandel Coolen, 38 jaar, is, op donderdag, 4 febr. l.l., met zijn paard
en kar gekomen van Someren.
In de buurt van de voorste Velden heeft hij Hendrik Althousen, ondervorster en
schutter en Hendrik Bernard, de bedeljager, ontmoet.
Hendrik Althousen is op hem toegekomen, op de kar tastende, zei hij: "Hout 
stil, dat ik die kar visiteer".
Waarop hij, deponent, heeft gezegd: "Ik laat de kar niet visiteren".
Gezamelijk zijn zij toen richting Dorp gevaren en gekomen op de Cruyskesweg
heeft hij, deponent, weer gezegd: "Laat mij na huys vaaren, ik hebber niet op 
als hetgeen ik nog hebbe".
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Althousen wilde dit niet toestaan.
Gekomen in de Toerenstraat, zei Althuysen: "Ik arresteer U".
Waarop hij, comparant zei: "waarom arresteerde mij, brengt mij in een herre-
bergh op costen van ongelijke" en heeft de kar overgegeven en zijn paard vast-
gebonden bij het huis van Gerrit Verberne.
Altuysen heeft daarop het houweel uit zijn, comparants, handen genomen en hem
slagen toegebracht. Vluchtende in het huis van Gerrit Verberne is hij hier 
weer door Althuysen en Bernard uitgehaald en verscheidene malen met stok en 
sabel geslagen.
Comparant is verder meegerukt en met paard en kar, telkens met de stok op het
hoofd en lijf geslagen wordende, opgebracht naar den Drost.
E.e.a. wordt onder eede bevestigd.             
R 30 fol. 170 01-03-1779 2/2
1. Gerrit Verberne, 55 jaar,
2. Arnoldus Vriens, 50 jaar,
3. Peter Wagemans, 36 jaar, zij verklaren:
1. Gerrit Verberne - dat hij, op 4 febr. l.l., uit zijn huis voor de deur ko-
   mende, Willem Daandel Coolen bij hem in huis kwam, zeggende: "Ik heb met 
   turff buyten geweest, mag ik dat niet doen".
   Hij comparant heeft toen gezegd: "Ja".
   En als hij, Coolen, bij hem in huis zijnde, dan zijn ook Althuysen en Ber-
   nard binnengekomen. En heeft Althuysen,  Willem Coolen met zijn haar gevat 
   en tegen de kin gestoten en hij heeft Bernard met een houtje ΘΘns zien slaan.
   Comparant heeft bezwaar gemaakt tegen de "actie" in zijn huis, waarop zij 
   gedrieδn zijn weggegaan.
2.  Arnoldus Vriens - heeft gezien dat Althuysen, bij de huizen van Gerrit 
Verberne en Jan Tijssen, met een stok op Willem D. Coolen heeft geslagen.
3. Peter Wagemans - als twee.          
Zij bevestigen e.e.a. onder eede.
R 32 fol. 01-03-1779
Antoni Fransen is aangesteld tot vierman i.p.v. de overledene Mattijs van Bus-
sel.
R 124 fol. 205vo 02-03-1779
Petrus Aarts, Rooms pastoor, te Asten, geeft procuratie aan Mr. Hendrik van 
Reysingen, advocaat, te Helmond, present te Eyndhoven, om namens hem, de eed 
als administrerend en deelvoogd over Peter Monen, minderj. zoon van wijlen 
Johan Monen, te Gestel, af te leggen. 
R 124 fol. 206 04-03-1779
- Francis Smits - en
- Maria Hendrik Joosten - g.g.m. Joost van Hugten - geass. met Hendrik Hen-
  driks, haar broeder,
Francis en Joost zijn borgemeesters geweest over 1769 - '70 - Joost is tussen-
tijds overleden.
Francis heeft de boekhouding gevoerd.
De weduwe heeft nog een tegoed op "het boek" wegens een afgelost kapitaal van
- ƒ 400,- door Hendrik Joosten.
Er wordt overeengekomen dat Francis betaald:
- ƒ 100,- binnen drie maanden - en
- ƒ 300,- α 3% binnen twee jaar.
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R 124 fol. 207 08-03-1779
Peter Marcelisse - g.m. Maria Peters van Bussel, aan den Dijk.
Maria Peters van Bussel is g.g.m. met Joost Andriessen - waarvan zij twee kin-
deren heeft die nog in leven zijn t.w.:
- Geertruyt - g.m. Pieter Aart van Bussel - en
- Jenneke - g.m. Goort van de Goor.
Peter en Maria hebben uit hun huwelijk drie kinderen m.n.:
- Joost Peters, 28 jaar,
- Jenneke Peters, 25 jaar - en
- Marcelis Peters, 19 jaar.
Zij hebben bij hun huwelijk geen voorwaarden gemaakt, omdat zij geen goederen
bezaten en nog bij hun ouders woonden.
In de opzet die nu gemaakt wordt, wordt alles gelijkelijk over alle kinderen 
verdeeld, behoudens:
- groes het Kempke 3 l.
gekomen van Joost Andriessen, welk perceel bij deze, Peter Aart van Bussel     
moet aankomen en aan hem door de comparanten en vooral door Goort van de Goor
wordt afgestaan.
Hij aanvaardt dit met 1/3e deel in de verponding - zijnde voor dit deel 
ƒ 1-7-8/jr.
Belast met: 1/3e deel van ƒ 0-19-1 duit aan het Gemene Land. 
Reden is dat Goort voorn. - ƒ 125,- als uitzet heeft gehad.
R 164 fol. 146 09-03-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Tomas van der Weerden - overleden
15-2-1779.

╝e deel in Waarde
- huis, hof en aangelag 1╜ l. ƒ 125,-

1. de gemeente
2. de weg

- land de Strijp 3╜ l. ƒ  20,-
1. Antoni Evers
2. Hendrik Paulus Verberne

- land de Harkhoebe 2╜ l. ƒ  14,-
1. kn Jan Coolen
2. de erfgenamen

- land in den Beemtacker 1╜ . ƒ   8,-
1. de erfgenamen
2. kn Jan Coolen

- land de Hofstad ╜ l. ƒ   4,-
1. kn Aart Wilbers

2. Antoni Kuypers
- de Stootboomacker 1 l. ƒ   4,-

 1-2. kn Jan Coolen
- de Stootboomacker 1╜ l. ƒ   6,-

1. kn Jan Coolen
2. Antoni Evers

- den Hoff 1 cops. ƒ   1,50
1. kn Aart Wilbers
2. kn Jan Coolen

- groes Effersvelt 5 l. ƒ  35,-
1. kn Jan Coolen
2. kn Aart Wilbers

- Jan Leuwenvelt 1 l. ƒ   6,-
1. Peter Berkers
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2. kn Aart Wilbers
- groes Pastoryvelt 2╜ l. ƒ  10,-

1. kn Jan Coolen
2. Peter Berkers

- groes het voorste Velt 6 l. ƒ  25,-
1. kn Jan Coolen
2. Peter Jelisse

- groes de Veldekens 2 l. ƒ  15,-
1. de erven
2. de straat

- Laarbroeksvelt 1╜ l. ƒ   7,50
1. kn Jan Coolen
2. Jan de Laaser

- land de Nieuwenacker 2 l. 1 cops. ƒ  12,50
1. kn Jan Coolen
2. Antoni Evers

- den Heyacker 1 l. ƒ   2,-
1. de gemeente
2. Hendrik Paulus Verberne

- groes den Dries ╜ l. ƒ   3,50
1. kn Jan Coolen
2. de straat

- het Hoyvelt 1╜ l. ƒ   7,50
1. kn Jan Coolen
2. Antoni Kuypers

- de Hoffstad 1 copse. ƒ   1,-
1. kn Aart Wilbers
2. Nol van Geffen

- land de groote Marie-acker 5 l. ƒ  25,-
1. Nol van Geffen
2. kn Aart Wilbers

- land den Coole-acker 1 l. ƒ   5,-
1. Nol van Geffen
2. de erven

- land den Harksacker 1╜ l. ƒ   7,50
1. Nol van Geffen
2. de erven

- den Berkacker 1 l. ƒ   4,-
1. Antoni Kuypers
2. Nol van Geffen

- den Beemtacker 1 l. ƒ   5,-
1. Nol van Geffen
2. de erven

- hei/wei 8 l. ƒ  40,-
1. Nol van Geffen

2. Hendrik Paulus van Verberne
- het Startvelt off Kempke 2╜ l. ƒ  15,-

1. de erven
2. Nol van Geffen

- het Drieske ╜ l. ƒ   3,-
1. kn Aart Wilbers
2. de erven

- een akkerke 1 l. ƒ   5,-
 1-2. de erven

- een beemt 2 l. ƒ  10,-
1. Jan Jansen van den Bomen
2. de erven
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- land te Ostaden 1 l. ƒ   3,-
1. kn Jan Coolen
2. de Loop

- land den Hoole ╜ l. ƒ   2,-
1. Willem Joosten

2. kn Jan Coolen         
     ƒ 475-13-12

20e penning is ƒ 23-15-12.       
Adriaan van der Weerden is broeder en mede-erfgenaam van de overledene.
Opmerking: Adriaan schrijft: Korstajaen Tomas van der Weerden.
R 164 fol. 151 30-03-1779 (fictief)
Taxatie van de onroerende goederen van Peter van de Kerkhof - overleden te 
Zomeren - 17-2-1775.
- 1/24e deel in een hooiland 3 l.

1. Lambert Verheyden
2. Dirk Jan Wilbers
3. de Aa

Acte is niet gepasseert ??
R 124 fol 208vo 01-04-1779
Francis Dijstelblom - g.m. Hendrien Stevens, in het Dorp.
Zij testeren.
Alles aan de langstlevende van hen beiden.
R 164 fol. 152 11-04-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Anna van Hugten - overleden 3-4-1779.
Pieter Jan Berkers is mede-erfgenaam.

1/3e deel in: Waarde 
- land 3/4e l. ƒ  7,-

1. weduwe Francis Berkers
2. de Koeystraat
3. Francis van de Vorst
4. de weg

- land Berkebosch 3/4e l. ƒ  8,-
1. weduwe Francis Berkers
2. Jacobus Losecaat
3. Francis van de Vorst
4. Hendrik Verreyt

- de Loverboschacker 1 l. ƒ  7,-
1. Hendrik Stevens
2. Hendrik Tijs Haasen
3. weduwe Joost Kerkers
4. de straat

- land den Braakwinkel 1╜ l. ƒ 10,-
 1-2. Pieter van Bussel

3. de Koeystraat
4. Peter Roymans

- hei 1 l. ƒ  2,-
1. Huybert van Bussel

 2-3. de gemeente       
ƒ 34,-

20e penning is ƒ 1-14-0.
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R 100 fol. 133vo 21-04-1779
- Luycas van Bussel - g.m. Hendrina van Bree, te Mierlo,
- Cornelis van Gog - g.m. Maria van Bree, te Deurne,
- Joseph van Tilborgh - g.m. Johanna van Bree, te Bakel,
- Dirk Hendrik van de Winkel - g.m. Helena van Bree, op de Heydrik, te Deurne.
Zij verkopen ieder 1/6e deel onverdeeld in:
- twee percelen groes - staande t.n.v. Jan Janse van Bree, hun vader, voor

 2/3e deel en Francis Bogers en Jan Teunis, voor 1/3e
 deel t.w.:

- groes - zijnde hooiland 3 l.
1. Joseph Vlemminx, te Lierop
2. de Aa

  "hooiende" met Francis Amijs en Jan Teunis.   
- groes een Weyvelt 5 l.

1. de Aa
2. Joost van den Heuvel

Koper: Willem van Bree, te Vlierden, welke al 1/6e deel bezit en Mattijs van
       Bree.
       De koop wordt gedaan in een groter transport te Vlierden: 
       - d.d. 22-2-1779. 
R 25 fol. 31 26-04-1779
Elisabet - weduwe Pieter Thielen, te Someren, t.b.v. haar onm. dr. Maria Peter
Thielen, aanlegster - contra - Marcelis Koppens, gedaagde.
De dochter is als dienstmeid bij gedaagde geweest van 22 febr. 1779 - voor de
tijd van ΘΘn jaar.
- voor de som van ƒ 11-00-00
- twee neusdoeken ƒ  1-10-00
- baaten en mutsen ƒ  1-04-00
- lakens en hemden ƒ  5-00-00
- een grove voorschoot ƒ  0-12-00
- blokken ƒ  0-04-00
- sokken ƒ  0-05-08
- kousen ƒ  0-11-00
- schoenen ƒ    1-00-00  
 ƒ 21-06-08
- Op 10 april 1779 is zij "absortelijk" de huur opgezegd.
  Terwijl ook de huur niet naar rato is betaald
  Zij vraagt om moderatie van betaling.
- Gedaagde zegt zijn meid niet te hebben ontslagen - maar haar bevolen groen-
  te voor de beesten in de ketel te snijden, hetgeen ze niet wilde doen.
  Waarop hij gezegd heeft - Als je dat niet wilt doen dan heb ik je niet nodig. 
  Hierbij was aanwezig Philip Peters, welke e.e.a. onder eede wil bevestigen.
- Zij laten de betaling over aan de uitspraak van de Heren.
R 124 fol. 209vo 04-05-1779
Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Gerrit Hampen, collecteur der
landsverponding en beden, 1776 en 1777, in arrest de vaste goederen van:
- weduwe Martinus van Hooff - tot verhaal van ƒ  8-12-12
- Jan van den Eynden ƒ 14-19-00
- Antoni Schepers ƒ  0-14-00
- Jan Maas ƒ 21-01-04
- Peter Bouwmans - g.m. Goverdina Wouter de Groot ƒ  7-08-08
- Jan van de Leensel ƒ 12-02-00
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R 124 fol. 210vo 11-05-1779
Jelis Hendriks van de Leensel, op de Leensel en zijn zoon, Hendrik, komen over-
een - dat Hendrik wegens zijn trouwe dienst gedaan en gedurende zijn vaders 
leven nog zal blijven doen t.b.v. huishouden en "affairen" wegens de hoge 
leeftijd van zijn vader - enz. enz. krijgt:
- paard en kar - dit als hij de verzorging blijft voortzetten.     
Hij zal dit, na overlijden van zijn vader, niet mogen meenemen maar v≤≤raf
uit de erfenis - ƒ 160,- ontvangen.
R 100 fol. 134vo 12-05-1779
- Peternel Benders van Hooff- weduwe Laurens Antoni Verleysdonk,
- Antoni Vreynse Verleysdonk,
- Catarina Verleysdonk - weduwe Jan Haasen - en
- Josyna Verleysdonk, j.d.
Zij zijn schuldig aan Leendert van Riet, president schepen - ƒ 300,- α 4%.
Marge: 3-7-1783 gelost.
R 100 fol. 135vo 15-05-1779
Paulus Verberne verkoopt aan zijn zuster, Hendrien Verberne, te Deurne:
- land de Langenacker 3 l.

1. Francis Verberne
2. weduwe Jan Verberne e.a. 
3. kn Johannes Jansen
4. de straat of weg

Koopsom: ƒ 50,-.
R 100 fol. 136 20-05-1779
Willem Wouter Loomans, op Voordeldonk, is schuldig aan Wijnant Verbaarschot,
te Someren - ƒ 140,- α 3╜%.
R 32 fol. 57 01-06-1779
Gerrit Brunas en Paulus van Bussel zijn voor de tijd van drie jaar aangesteld 
als armmeesters.
R 124 fol. 211vo 03-06-1779 1/3
- Willem Jan Goorts - en
- Lucia Jan Goorts - g.m. Marcelis Donkers.
Kinderen van Jan Goorts - g.g.m. Anneke Willem Smits, in de Steegen.
Zij verdelen, de tot nu toe onverdeelde, goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Willem
- het oude huis, stal, hof en aangelag 1╜ l.

1. Marcelis Donkers
 2-3. Andries Walravens

4. de gemeente
- de helft van de Kraystartacker de helft is 1 l.

1. Marcelis Donkers
 2-3. kn Jacobus van de Cruys

4. Hendrik van Reyt
- de helft van de Vlaas de helft is 1 l.

1. Marcelis Donkers
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2. Jan Peters
3. Hendrik van Reyt
4. de gemeente

- de helft van den Oyevaarsnest de helft is 1 l.
1. Marcelis Donkers

 2-3. Peter Hoebergen
4. Joost Buckums

- land het Keske - horende hierbij een
klein hoekje over de weg. 1╜ l.

1. Willem Hoefnagels       
2. Peter Driessen van Bussel

 3-4. de weg
- het Keske 1 l.

1. weduwe Jan Sauve
2. weduwe Peter Troeyen
3. Wilbert Koppens
4. de weg

- de helft van het Euzel deze helft is 1 l.
1. Marcelis Donkers
2. Jan Peters
3. Peter Lomans
4. het volgende weiveld

- de helft van het Weyvelt deze elft is 2 l.
1. Marcelis Donkers
2. Jan Peters
3. Paulus Verberne
4. het straatje

- de helft van het Hoogvelt deze helft is 2╜ l.
 1-3. Jan Peters

2. Marcelis Donkers
4. Willem Hoebergen

- de helft van het Lindert de helft is 3 copse.
1. Marcelis Donkers
2. Willem Hoefnagels
3. Francis van de Vorst
4. Jan Sauve

Belast met: ƒ 0-10-0/jr. grondcijns aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land - ieder de helft
- ƒ 0-05-0/jr. aan de Kerk van Asten - de laatste twee rente met 

         meer anderen.
2e lot: Lucia
- het nieuwe huis, stal, schop, hof en aangelag 3 copse.

1. Willem Jan Goorts
2. weduwe Mattijs van Bussel
3. Andries Walraven
4. de weg

- de helft van de Kraystartacker de helft is 1 l.
1. Willem Jan Goorts
2. Jan Peters
3. Jendrik Verreyt
4. weduwe Goort Aarts

- de helft van de Vlaas de helft is 1 l.
1. Willem Jan Goorts
2. Peter Driessen van Bussel
3. Hendrik Verreyt
4. de gemeente
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- de helft van de Oyevaarsnest de helft is 1 l.
1. Willem Jan Goorts

 2-3. Joost Buckums
4. weduwe Mattijs van Bussel

- den Hengst 3 copse
 1-4. Joost Buckums

2. Marten Zeegers
3. weduwe Hendrik Berkers

- den Camp 1╜ l.
1. Wilbert Koppens
2. Francis van de Vorst
3. Jan Peters
4. de straat

- den Dorperacker 2 l.
1. weduwe Jan Sauve
2. de pad
3. de straat
4. weduwe Mattijs van Bussel

- de helft van 't Euzel      de helft is 1 l.
 1-3. Willem Jan Goorts

2. Paulus Verberne 
4. Mr. Halbersmit

- de helft van het Weyvelt de helft is 2 l.
1. Willem Jan Goorts
2. Peter Driessen van Bussel
3. Paulus Verberne
4. de Koeystraat

- de helft van het Hoogvelt de helft is 2╜ l.
1. Willem Jan Goorts
2. weduwe Bendert Vervoordeldonk
3. Willem Hoefnagels
4. Hendrik Verreyt

- de helft van een groesveld - int Lindert de helft is 3 copse.
1. Willem Jan Goorts 
2. Wilhelmus Bruynen
3. Francis van de Vorst
4. Willem van Dijk

Belast met: ƒ 0-10-0/jr. aan het Huis van Asten - ieder de helft te betalen.
- ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land - ieder voor de helft.
- ƒ 0-05-0/jr. aan de Kerk van Asten - ieder voor de helft.

R 164 fol. 197 13-12-1779 2/3
Taxatie van de onroerende goederen van Marcelis Donkers - overleden 1-11-1779.
Francis Donkers is erfgenaam van de overledene.

de helft van Waarde 
- huis, hof, schop, hof en aangelag 3 cops. ƒ 40-00-00

1. Willem Jan Goorts
2. weduwe Mattijs van Bussel

- de Kraystartacker 1 l. ƒ 10-00-00
1. Willem Jan Goorts
2. Jan Peters

- land de Vlaas 1 l. ƒ 10-00-00
1. Willem Jan Goorts
2. Peter Driessen van Bussel

- land den Oyevaarsnest 1 l. ƒ 10-00-00
1. Willem Jan Goorts
2. Joost Buckums

188



- land den Hengst 3 cops. ƒ  7-10-00
1. Joost Buckums
2. Marten Zeegers

- de Camp 1╜ l. ƒ 14-00-00
1. Wilbert Koppens
2. weduwe Francis van de Vorst

- den Dorperacker 2 l. ƒ 20-00-00
1. weduwe Jan Sauve
2. de pad

- het Eeuzel 1 l. ƒ 10-00-00
1. Willem Jan Goorts
2. Paulus Verberne

- een weiveld 2 l. ƒ 18-00-00
1. Willem Jan Goorts
2. Peter Driessen van Bussel

- het Hoogveld 2╜ l. ƒ 20-00-00
1. Willem Jan Goorts
2. weduwe Bendert Vervoordeldonk

- groes int Lindert 3 copse. ƒ  7-10-00
1. Willem Jan Goorts

2. Wilhelmus Bruynen           
         ƒ 167-00-00

De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 0-15-8/jr. aan de Kempenaar in kap. ƒ  9-07-08
- ƒ 0-02-8/jr. aan de Kerk van Asten    in kap. ƒ    3-02-08  

        ƒ 12-10-00
De helft is    ƒ              6-05-00     

         ƒ 160-15-00
20e penning is ƒ 8-0-12.
R 164 fol. 199vo 13-12-1779 3/3
Taxatie van de onroerende goederen van Lucia Goorts - overleden 14-11-1779.
Willem Jan Goorts is erfgenaam.
Deze taxatie betreft dezelfde goederen (de wederhelft ??) van de goederen 
genoemd in: R 164 - fol. 197 - 13-12-1779. 
R 30 fol. 171 09-06-1779
Cornelis Josephus Daals, med. dr., heeft vanmiddag, 3 uur, t.h.v. Cornelis Lin-
termans, in het Dorp, het dode lichaam van Annemie Lintermans, 1╜ jaar oud, ge-
visiteerd.
Het kind is, zo verklaarde de moeder, de vrouw van Cornelis Lintermans en Geer-
truy Hoefnagels - g.m. Evert van Geffen, kort te voren uit een kuipje met enig 
water, staande aan de deur, gehaald.
Het lag voorover op het hoofd met de benen omhoog.
Bij visitatie heeft alles gewezen op verdrinking.
R 30 fol. 171vo 14-06-1779 1/3
- Jenneke Hoefnagels - g.g.m. Francis van den Broek, vroedvrouw,
- Maria van Riet - g.m. Wilhelmus Knapen, buren,
- Alegonda Coopmans - g.m. Cornelis Lintermans, buren.
Zij verklaren dat zij, op 18 dec. 1778, 's avonds, zijn geroepen om te assis-
teren bij de bevalling van Maria van Rest - g.m. Mattijs Gerrit van Brussel en 
dat deze verlost is van een zoon.
Maria van Rest heeft tijdens het "verlossen" verklaart dat Marten Gerrit van 
Hugten, een getrouwd man, geboortig van Asten en wonende te Nederweert, de va-
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der van het kind is.
R 30 fol. 173 12-08-1779 2/3
- Jan Slaats, 62 jaar - en
- Evert van Geffen, 45 jaar, verklaren dat zij Maria van Rest - g.m. Mattijs 
Gerrit van Brussel - beiden geboren te Asten, zeer wel kennen.
Maria van Rest heeft veelal in hun buurt gewoond.
Mattijs G. van Brussel is al enige jaren absent en de comparanten menen te heb-
ben dat hij zich in Holland of elders ophoudt.
Van zij overlijden hebben zij met geen zekerheid gehoord.
De tweede comparant verklaart verder dat hij Marten Gerrit van Hugten, te 
Weert, kent en die, voor zover hij weet, een getrouwd man is, beiden in leven
en ze nog geen maand geleden beiden heeft gezien en gesproken.
Onder eede bevestigd.    
R 20 fol. 344 22-11-1779 3/3
Den drossard, aanlegger - contra - Maria van Rest - g.m. Mattijs gerrit van 
Brussel, gedaagde.
Terzake van artikel 79 en 80 van Ha. Ho. Mo. Egtreglement - d.d. 18-3-1656.
Gedaagdesse heeft, op 24-1-1780, vrijwillig beleden dat zij met Mattijs voors.,
nu ca. zes jaar geleden is gtouwd.
Deze heeft haar na enige maanden verlaten, zonder dat zij weet of hij dood of
levend is. Zij heeft nooit enige tijding gehad.
Op 18-12-1778 is zij verlost van een zoon - die zij verkregen heeft van Marten
Gerrit van Hugten, zijnde een getrouwd man en wonende onder Weert.
fol. 350 - Maria van Rest wordt voor altijd uit Asten gebannen.
  
R 30 fol 172 14-06-1779   1/3
- Jenneke Dries Peters - g.m. Hendrik Haasen, vroedvrouw,
- Jenneke Geven - g.m. Jacobus Smits, buren,
Zij verklaren dat zij op, 17 jan. 1779, 's avonds, zijn geroepen om te assiste-
ren bij de bevalling van Hendrina van Leent, j.d., en dat deze verlost is van 
een dochter.
Tijdens de "verlossing" heeft zij als de vader van het kind genoemd Andries
Walraven - g.m. Jenneke van Hugten, wonende in de Steege.
R 30 fol. 172vo 12-08-1779 2/3
- Willem Jan Goorts - en 
- Peter Lomans.
Zij verklaren - dat zij Andries Walraven, zijnde een getrouwd man, zeer wel 
kennen.
Hij heeft lange jaren, zowel v≤≤r als nß zijn trouwen met Johanna van Hugten
en n≤g bij hen in de Steege gewoond.
In het voorjaar van 1778 is Hendrina van Leent, als dienstmeid, bij hem komen
wonen en in het najaar van 1778 is zij vertrokken en heeft zich sindsdien in 
het dorp opgehouden.
Voor zover zij weten is zij ongehuwd. 
R 20 fol. 342 22-11-1779 3/3
Den drossard, aanlegger - contra - (Andries Walraven) - en Hendrien van Leent,
gewoond hebbende, alhier (bedoelt is H. v. Leent G. S.)
Terzake van artikel 79 en 80 van Ha. Ho. Mo. Egt-reglement - d.d. 18-3-1656 -
De zaak tegen Andries Walraven wordt vooralsnog opgehouden.
fol. 348 - Gedaagde heeft, op 24-1-1780, vrijwillig beleden - dat zij nooit 
getrouwd is geweest, dat zij bij Andries Walraven, in febr. 1778, 
           als dienstmaagd is komen wonen en in sept. 1778 daar is vertrokken.
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           Zij heeft met hem "vleesschelijke conversatie gehouden en is van 
denselve bezwangert geworden".    

 Op 17-1-1779 is zij verlost van een dochter - en heeft in "barens-
 nood" de naam van Andries Walraven, als de vader, genoemd. 

           Andries Walraven is een getrouwd man - zij heeft zich dus aan de
 "misdaad" van overspel schuldig gemaakt.
 "Hoedanig ontugtig leven is overspel, want zaake zijn die in een 
 land van goede justitie en goede politie niet konnen worden geto-
 lereerd".
 Zij wordt gestraft met - ΘΘn maand op water en brood.

 
R 32 fol. 57vo 12-07-1779
Leendert van Riet, president, continueert zijn kerkmeesterschap - voor drie 
jaar.
R 124 fol. 124vo 16-07-1779 1/2

Interrogatorium
gedaan t.o.v. Schepenen van Asten, uit naam van Jan Aart Rooyackers, te Vlier-
den om onder eede te horen, te vragen en te examineren:
A. - Anna Maria - g.m. Jan Smits, 38 jaar, te Asten,
B. - Jan Joost van Rest, 34 jaar, boer en arbeidsman, te Asten.

o.m. hieruit:
 3. Aan de eerste deponent te vragen of de requirant in deze, op zondagmiddag,
    6 maart 1774, toen te Vlierden in het Moolenhuys wonende, is geweest om 
    met elkaar af te rekenen.
 A. Weet niet meer de datum, doch wel dat het op een zondag in 1774 is geweest.
 4. Of zij, deponente, weet dat toen zij bezig was om af te rekenen ten hare 
    huize gekomen zijn Pero Verstappen en Antoni Smits, beiden te Vlierden 
wonende.         
   
 A. Ja.
 5. "Off de personen, Pero Verstappen en Antoni Smits, toen onder eyselijk 
    vloeken tegen de requirant sijde: "Gij schoelje en schurk, wij komen naar
    hier om Uw in de calangie te helpen. En daar gaan wij Uw maar op na".
 A. Verklaart als in het artikel - gereserveerd het woord "schurk off om in de
    calangie te brenge en Uw daar op nagaan" niet te weten.
 6. Of zij, deponente, benevens de requirant om van de moeilijkheden af te we-
    zen zijn gegaan uit de keuke in een kamer en of zij, deponente, toen enig
    eten voor Rooyackers op tafel heeft gezet.
 A. Ja.
 7. Of Rooyackers, bezig zijnde om te eten, Pero en Antoni in deze kamer zijn
    komen lopen en hem opnieuw - "met eyselijke vloeken en schelden, als voor,
    hebben bejegent, slaande met hunne vuysten op de tafel, sodanig dat het 
    bord met boter van de taaffel op de grond aan stukken viel en de boter al-
    daar door den hond werd opgegeeten".
 A. Ja. Gereserveerd - niet te weten of de hond de boter heeft opgegeten, of 
    dit wegens de alteratie niet gezien heeft.
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 8. Of de deponente daarop tegen de voorn. personen zei: "Waarom doet gij dat
    en waarom schelde gij die man, want hij doet geen quaad".
    "wij zijn hier samen om aff te reekenen".
    En of gemelde, Pero en Antoni, haar, deponente, daarop met een vuist gewel-
    dig op haar borste en armen stiet, zodanig dat zij tegen het ledikant viel.
    En of Pero daarop niet hevig tegen haar zei: "Zwijgt, carnalje, want gij 
    sijt tegenwoordig niet meester in Uw eygen huys".        
 
 A. Bevestigd e.e.a. - met deze verandering - dat de requirant met de twee per-
    sonen "hevig" tegen elkaar werden. Zij, deponente, tussen beide kwam om te
    scheiden, ter voorkoming van ruzie en toen een stoot aan haar borst en arm
    kreeg, zij meent van Pero voorn.
 9. Of zij, deponente, toen hoogzwanger was, zich over de mishandeling zeer 
ontstelde en uit vrees voor verdere "geweldenarijen" van Pero en Antoni
    tot haar hulp en bijstand heeft geroepen - den toenmaligen knecht van de 
molenaar van Deursen.     
 A. Zij verklaart in die tijd niet zwanger geweest te zijn. En niet te weten 
    of zij de knecht in de kamer geroepen heeft of niet, maar hen verzocht in 
    huis te blijven, uit vrees voor verdere ruzie en haar man niet thuis was.
10. Of de voorn. personen verder zijn gegaan tegen "den Rooyackers" te schel-
    den, lasteren en dreigen van hem in "calangie" te zullen brengen en of     
    "den Rooyackers" dit alles zeer lijdzaam heeft verdragen.
 A. Beaamt dit.
11. Aan de tweede deponent te vragen of hij, nu enige jaren geleden, te Deur-
    ne heeft gewoond en of hij kent, Jan Francis Evers, nu zich ophoudende
    te Vlierden en enige jaren geleden wonende bij zijn vader Frans, te Deurne.
 B. Ja.
12. Of hij, deponent, toen hij te Deurne woonde, verschillende malen in het 
    huis van Francis Evers, te Deurne, is geweest en aldaar diverse malen heeft
    gehoord en gezien dat Jan Frans Evers met een mes in zijn hand, zijn stief-
    moeder, Mechel, dreigde, zodanig dat zij de vlucht nam.
    En of hij verscheidene malen heeft gehoord en gezien dat Jan Frans Evers
    zijn stiefmoeder vreselijk mishandelde door haar te stoten en te slaan en
    eiselijk met vloeken en tieren tegen haar te keer ging.
 B. Ja. Hij heeft echter geen mes gezien.
13. Of hij, deponent, enige jaren geleden, hij passeerde toen het huis van 
    Francis Evers, te Deurne, heeft gezien dat Jan Fr. Evers, zijn voorn. 
    stiefmoeder in of omtrent het huis - de muts afrukte en haar met de haren
    over de grond sleepte en deerlijk mishandelde.    
 B. Weet hier niet van. Wel de stiefmoeder zonder muts het huis hebben zien 
komen lopen, maar niet te weten wie haar mishandelde.
14. Aan de, deponent, gevraagd of hem nog meer bekend is omtrent de mishande-
    lingen door voorn. Jan Francis Evers aan zijn stiefmoeder ooit gedaan.
    Ook of Jan Francis Evers verscheidene jaren terug heeft gestaan - "ter
    quader naam en faam".
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 B. Hij weet niet meer dan het in artikel 12 verklaarde.
R 33 - 52 20-07-1779 2/2    

Aan het College van Asten,
Jan Aart Rooyackers, te Vlierden, verzoekt - in zijn zaak tegen Petrus de Jong,
drossard, te Vlierden, en voor het gerecht, aldaar, om:
- "Letteren Requisitoriaal ad onnes Judices".
Dit omdat verscheidene personen waarvan hij getuigenis nodig heeft te Asten wo-
nen.
Marge: Te verstrekken.
R 100 fol. 137 25-07-1779
Jan Daandel Coolen, op Heusden, verkoopt aan Willem, Daniel en Hendrien, kin-
deren van Jan Daniels:
- een kamer aan het huis van Antoni Jaspers - met den hof daaraan 1 cops.

 1-3. de straat
2. het voors. huis van 

      de weduwe Antoni Jaspers 
4. Paulus van Bussel

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 3-11-1768.
Niet inbegrepen - de schop op de gemeentegrond staande.

Koopsom: ƒ 102-10-0.
R 100 fol. 137vo 07-08-1779
Jan Antonis Driessen, op Ostaden, verkoopt aan Heylke Marten Marcelis - weduwe
Steven Jansen:
- een schuur en de ondergrond - op Ostaden

3. de koper
4. Hendrik Verberne
1. weduwe Antony Kuypers
2. de straat

Koopsom: ƒ 70,-.
Betaald ƒ 40,- en voor de resterende ƒ 30,- heeft haar zoon, Martinus Stevens,
aangenomen om voor Jan Antonis Driessen aan zijn huis een gebont, als schuur,
te zetten met alle werkzaamheden vandien.
R 124 fol. 220 07-08-1779 1/2
Inventaris - opgemaakt door Jenneke Jelisse van de Leeensel - g.g.m. Willem
Haasen - t.b.v. Joost, Maria, Jenneke en Dorothea, haar kinderen.
Zij wil hertrouwen met Cornelis Peters.

Onroerende goederen
- Geen - zij woont op haars vaders "goed" op de Leensel.

  Roerende goederen o.a.
- een paard en getuig
- landbouwgreedschap, 
- vuurgerei,
- diverse pannen, potten, kuipen, ketels, emmers, teilen, tobben enz.
- een tafel, drie stoelen, drie kisten, 
- een wieg, een bed met toebehoren,
- drie koeien, een os van twee jaar, een kalf, een varken, twee schapen.

Geld
- in de boedel ƒ 30,-

Schulden  
ƒ 20,-.
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R 124 fol. 222vo 07-08-1779 2/2
Cornelis Peters - geass. met zijn zijn vader, Peter Cornelis, wil trouwen met:
Jenneke Jelisse van de Leensel - g.g.m. Willem Haasen - zij geass. met haar 
broeder, Hendrik Jelisse van de Leensel en haar zwager, Jan Dirk Haasen.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- De v≤≤r-kinderen zullen uit de boedel ieder ƒ 25,- ontvangen.
- Als de vrouw v≤≤r de man komt te overlijden, zonder kind(eren) na te laten,
  kunnen de v≤≤r-kinderen uit de boedel stappen en alsdan ƒ 200,- ontvangen,
  na aftrek van de schulden.
R 124 fol. 224 26-08-1779
Christiaan Michernich, ca, 8 jaar wonend in Asten, geboren te Ewenheim, in het
land van Gulick - in bezit van een doopbrief - echter geen ontlastbrief.
Hij gaat trouwen met Helena Bertens, ziet, omdat hij geen ontlastbrief heeft en
deze ook niet kan bezorgen, omdat dze niet worden gegeven, af van eventuele ar-
menzorg.
Andries Bertens stelt zich borg.
R 124 fol. 224vo 07-09-1779
Wilhelmus Bruynen - g.m. Allegonda van de Cruys, zij geven te kennen dat hun
zoon, Hendrik Francis Bruynen, theologant, te Leuven, voornemens is de geeste-
lijke staat als werelds-priester te aanvaarden.
Bij gebrek van Titel Ecelesiatiecq verzocht wordt om een Titel Patromonieel van
ƒ 150,-/jr. om daarvan in geval van nood onderhouden te worden.
Zij zullen deze hun zoon bezorgen.
De comparanten verplichten de andere erfgenamen, na hun overlijden, dezelfde
som, in tijd van nood aan hun zoon te bezorgen. Met deze last hebben zij hun 
erfdeel aangenomen.
R 124 fol. 225vo 13-09-1779       
De regenten van Asten verklaren, ingevolge Ha. Ed. Mo. Resolutie - d.d. 
25-3-1779 - dat de Capel, te Ommel, onder de administratie van Danker de Kemp-
penaar, wordt onderhouden.
Aan ons zijn niet bekend "wat fabricq, goederen off inkomsten" daar aan zijn.
In het Dorp is een kerk, welker administratie door de kerkmeesters wordt ge-
voerd en waarvan de inkomsten, na aftrek van de lasten, ca. ƒ 65,-/jr. bedra-
gen.   
De tienden, te Asten worden geheven volgens het quohier - en bedragen:
- Gijsbert van Beresteyn ƒ 42-17-00 - en
  het Gasthuys van den Bosch ƒ   18-08-00  
 ƒ    61-05-00
- Francis Hiacint Baron de Dongelbergen ƒ  61-05-00
  en Gijsbert van Beresteyn ƒ 124-08-08
- het Gemene Land ƒ 124-00-08
- Dirk van de Loverbosch, Antoni Goort van Bussel en 
  Antoni Jan Lomans  ƒ  19-02-08
- Pieter en Jacobus Verhoysen ƒ   9-11-04
- Wilhelmus Geldens ƒ   4-15-10
- Wouter Jan van Asten ƒ   4-15-00
- Cornelis van Hombroek en Cornelis van Nievervaart ƒ 151-15-00
- Willem Joggem Cornelisse, Adriaan Joggem Cornelisse en
  Arnoldus Top ƒ  15-06-04
- Judocus Dankers ƒ  15-06-04
- Anna Vervoore - weduwe Gerrit van Riet ƒ   6-02-08
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- Johannes Moolegraaff en Cazijn van Zelm ƒ   6-02-08
- Johannes Batholomeus Moolemakers ƒ   3-04-04
- Willem Jan van Dijk ƒ   7-13-02
- Wilbert Pieter Coolen ƒ     7-13-02  

ƒ 560-19-00
R 124 fol. 226vo 04-10-1779
Goort Jan Lomans - g.m. Maria Hendrik Driessen, in het Dorp.
Zij testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beide en na overlijden van deze wordt 
  ƒ 200,- gelegateerd aan den Armen van Asten.
R 32 fol. 58 05-10-1779
Hendrik Elberssen Wildeman is i.p.v. de overledene Pieter Zijnen aangesteld als
schepen.
R 124 fol. 227vo 11-10-1779
- Wilbert van Helmond,
- Joost van Hugten,
- Willem Jan Ceelen,
- Jan Lintermans,
- Pieter Slaats,
- Mattijs Slaats - allen aan de Wolfsberg.
Zij verklaren o.v.v. Nicolaas van der Westen - g.m. Maria Jansen van Hugten,
aan de Wolfsberg, dat zij, zaterdag j.l., (9-10-), ca. 10 uur, zijn geweest 
t.h.v. voorn. Nicolaas, alwaar, hij en zijn vrouw, wegens de hier grasserende
besmettelijke ziekte, ziek lagen.
Zij hebben getesteert.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
R 164 fol. 165 15-10-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet Mattijs Wilbers - overleden
19-10-1779.
Paulus Aart Wilbers is voogd over de erfgenamen.        

1/5e deel in Waarde
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 5 l. ƒ 50,-

1. weduwe Martinus van Hooff
2. kn Mattijs Andriessen

- land het Oulant 3╜ l. ƒ 14,-
1. Pieter Slaats
2. weduwe Martinus van Hooff

- land den Bergacker 4╜ l. ƒ 22,-
1. Goort Peter Cornelissen
2. de erven

- de Venacker 2╜ l. ƒ 10,-
1. weduwe Martinus van Hooff

2. Antoni van Dijk
- land het Lankvelt 1 l. ƒ  4,-

1. weduwe Martinus van Hooff
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- land den Teyn 1╜ l. ƒ  6,-
1. kn Jan Tijssen van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk
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- land de Beek 1 l. 3 cops. ƒ  6,-
1. weduwe Martinus van Hooff
2. Hendrik Verleysdonk

- land de kleyne Acker  ╜ l. ƒ  3,-
1. de erven
2. weduwe Willem van Vlockhoven

- land het Grootvelt 8 l. ƒ 40,-
1. Jan Berkers
2. Jan Smits

- groes het Bestevelt 3 l. ƒ 15,-
1. kn Mattijs Andriessen
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- groes de Zeel 2 l. ƒ 12,-
1. weduwe Martinus van Hooff

2. de erven
- groes de Aa 2 l. ƒ 12,-

1. Goort Peters
2. de erven

- land de Vunt 2 l. ƒ 12,-
 1-2. de gemeente

- land aan den Dijk ╜ l. ƒ  3,-
1. de erven
2. het volgend perceel

- een ackerke aan den Dijk ╜ l. ƒ  3,-
1. de erven
2. Jan Berkers

- groes het Bultveltje 3 l. ƒ 15,-
1. Joost Koppens
2. Antoni van Dijk

- een heihorsje ╜ l. ƒ  1,-
1. Pieter Slaats

2. Jan Berkers                    
       ƒ 218-00-00

De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Helmond - in kap. ƒ 112-10-00
- ƒ 5-14-4/jr. aan het Gemene Land       -         ƒ 142-16-04
- ƒ 0-02-8/jr. aan den Armen van Asten   -         ƒ     3-02-08  

                  ƒ 258-13-12
1/5e deel is      ƒ                  51-13-12

       ƒ 166-06-04
20e penning is ƒ 8-6-6.  
R 164 fol. 153vo 18-10-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Marten van Bussel - overleden, 20-8-1779.
Peter van Bussel is mede-erfgenaam.

Waarde
- den Eekelhoff met een dreefje 1 cops. ƒ 10,-

 1-2. Francis Coolen
3. Philip Jelis van Hugten 

- een obligatie van - ƒ 50,- t.l.v. Huybert Metten - d.d. 26-9-1768 ƒ   50,-   
ƒ 60,-

20e penning is ƒ 3,-.
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R 164 fol. 156 05-11-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Francis van Hout - overleden, 14-9-1779.
Jennemie Aarts is weduwe en erfgenaam van de overledene.

de helft in Waarde
- land de Logtenacker 1╜ l. ƒ 22,50

 1-3. weduwe Francis van den Boomen
2. Philip Rijnders
4. kn Nicasius Simonis

- land op de Logten 3 l. ƒ 45,-
1. Willem van Dijk   

2. Antoni Fransen
3. Paulus Verberne
4. de weg

- de Logtenacker 1╜ l. ƒ 22,50
1. Philip Rijnders
2. weduwe Francis van den Boomen

3. het vorig perceel         
ƒ 90,00

20e penning is ƒ 4-10-0.
R 164 fol. 157vo 05-11-1779 1/2
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Andriessen - overleden, 4-10-1779.
Joost Jan Smets is mede-erfgenaam.

de helft in Waarde 
- huis, schuur, schop, hof en aangelag ƒ 110,-

1. kn Mattijs Aarts
 2-3. Goort Peters

4. de straat
- land den Berg 2 l. ƒ  20,-

1. weduwe Peter Marcelisse
2. het Beemtstraatje

3. de straat
- land de Camp 2╜ l. ƒ  25,-

1. Goort Peters
 2-3. kn Mattijs Aarts 

- land den Dijkhoff 1 l. ƒ  12,-
1. den Dijk
2. Antoni van Dijk

- land de Bijl 1 l. ƒ  12,50
1. Antoni van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- land den Dijkeracker 2 l. ƒ  25,-
1. Antoni van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- land de voorste Busselacker 1 l. ƒ  12,50
1. Jan Berkers
2. Goort Peters

 groes/weiveld 4 l. ƒ  55,-
1. Jan Janse Smits
2. kn Jan van Dijk

- groes het Gelintveltje off Heytveltje 1╜ l. ƒ  18,-
1. Jan Smits
2. de Aa

- groes de Kavel- off Quaatvelt 5 l. ƒ  55,-
1. den Dijk
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2. Antoni van Dijk
- den Hoogendries 2 l. ƒ  25,-

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

- een hooiveld 3 l. ƒ  37,50
1. Joost Verheyen

2. kn Mattijs Aarts          
ƒ 408,-

De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 4,-/jr. aan het Gemene Land in kapitaal ƒ 112,50

       de helft is ƒ    56,25  
ƒ 351,75

20e penning is ƒ 17-11-12.
R 164 fol. 181 25-11-1779 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Goort van de Goor - overleden, 
25-10-1779.
Jan van de Goor is mede-erfgenaam.

1/12e deel Waarde
- huis, schuur, schop, hof en aangelag 4 l. ƒ 18-10-00

1. kn Mattijs Aarts
 2-3. Goort Peters

- land den Berg 2 l. ƒ  3-05-00
1. weduwe Peter Marcelisse
2. het Beemtstraatje

- land de Kamp 2╜ l. ƒ  4-00-00
1. Goort Peters
2. kn Mattijs Aarts

- land den Dijkhoff 1 l. ƒ  2-00-00
1. den Dijk  

2. Antoni van Dijk
- land de Bijl 1 l. ƒ  2-00-00

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

- den Dijkeracker 2 l. ƒ  4-00-00
1. Antoni van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- de Busselacker 1 l. ƒ  2-00-00
1. Jan Berkers

- groes/wei 4 l. ƒ  9-00-00
1. Jan Janse Smits
2. kn Jan van Dijk

- groes het Gelintveltje - off heyveltje
1 l. ƒ  3-00-00

1. Jan Smits
2. de Aa

- groes de Kavel 5 l. ƒ  9-00-00
1. den Dijk
2. Antoni van Dijk

- groes den Hoogendries 2 l. ƒ  4-00-00
1. weduwe Jan Paulus van Dijk
2. Antoni van Dijk

- een hooiveld 3 l. ƒ  6-05-00
1. Joost Verheyen

2. kn Mattijs Aarts            
ƒ 67-00-00

De goederen zijn, voor het geheel, belast met:
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- ƒ 4-10-0/jr. aan de Kempenaar - in kap. ƒ 112-10-00
  1/12e deel is ƒ                 ƒ    9-07-08  

ƒ 57-12-08
Nog de helft van:

- het Langackerke - in het drieske
a.d. Berg 2 l. ƒ 20-00-00

1. kn Mattijs Andriessen
2. Mattijs Wilbers

- het Ouwlant 1╜ l. ƒ 12-10-00
1. Jan Smits
2. Pieter Slaats

- den agterste Busselacker 1 l. ƒ 10-00-00
1. Goort Peters
2. weduwe Willem Slaats

- groes het Kempke 3 l. ƒ 35-00-00
2. Jan Peters van Bussel
1. Antoni van Dijk

- het Ven 1 l. ƒ 10-00-00
 1-2. weduwe Peter Marcelisse           

         ƒ 145-02-08
Deze goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 1-7-8/jr. aan de Kempenaar in kap. ƒ 34-07-08

   de helft is ƒ   17-03-12
         ƒ 127-18-12

Nog de helft van:
- huis, schuur, hof en aangelag 2 l.     ƒ  30-00-00

 1-2. kn Adriaan Lintermans
- land in het Kempke 1 l.     ƒ   3-00-00

1. Nicolaas van der Westen
2. Jan van Gog

- land de Peelpat 3 l.     ƒ   8-00-00
1. weduwe Willem van den 

   Eerenbeemt  
2. Hendrik Stevens

- land den Appert 1╜ l.    ƒ   4-00-00
1. weduwe Willem van den 
   Eerenbeemt
2. Hendrik Stevens

- de kleyne Loverboschacker 1 l.     ƒ   2-10-00
1. kn Joost Voermans

   2. weduwe Francis Kerkers
- land den Eyserenman 2 l.     ƒ   4-00-00

1. Lambert Cornelis
2. het volgend perceel

- de Warandacker 1 l.     ƒ   3-00-00
1. het vorig perceel
2. Lambert Cornelis

- den acker a.d. Loverboschweg  2 l.  ƒ   4-00-00
1. Evert van Geffen

2. kn Peter Kerkers
- land aan de Wolfsberg 1╜ l.    ƒ   4-00-00

 1-3. de weg
- groes het Kempke 2╜ l.    ƒ  10-00-00

1. Nicolaas van der Westen
2. Hendrik IJsbouts

- groes de Baltus 1╜ l.    ƒ   6-00-00
1. Hendrik IJsbouts
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2. kn Peter Kerkers
- groes in de Weert 2 l.     ƒ   4-00-00

1. kn Jan Aart Tielen
2. kn Peter Keyzers

- het voorste veltje in de
Haseldonk 1╜ l.    ƒ   5-00-00

1. weduwe Francis Kerkers
2. Hendrik van Helmont

- het Weyvelt 3╜ l.    ƒ  10-00-00
1. weduwe Hendrik Peter Driessen

2. Jan Slaats            
         ƒ 225-08-12

Deze laatste 14 percelen zijn, voor het geheel, belast met:
- ƒ 1-15-0/jr. aan de Kerk van Asten in kap. ƒ 43-15-00
- ƒ 0-12-6/jr. aan den Armen van Asten  in kap. ƒ   15-09-06  

        ƒ 49-04-06
  1/7e deel is ƒ              7-00-10

         ƒ 215-08-02
20e penning is ƒ 10-15-8.  
R 164 fol. 160vo 05-11-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Arnoldus Tielen - overleden, 9-10-1779.
Francis Arnoldus Tielen is mede-erfgenaam.

1/5e deel in Waarde
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 1╜ l. ƒ 30,-

1. Goort Lomans
2. Peter Berkers

- den Braselacker 3 l. ƒ 16,-
1. kn Jan Coolen 
2. Willem Lomans

- land de Camp aant Aangelag 1 l. ƒ  6,-
1. Goort Lomans
2. Peter Berkers

- land den Haverkamp 3 l. ƒ 15,-
1. Tomas Coolen
2. weduwe Antoni Kuypers

- land opt Neutje ƒ 12,-
1. Francis Verberne
2. Mattijs Bruystens

- land het [Wo...velt] 1 l. ƒ  5,-
1. weduwe Steven Jansen 
2. Peter Berkers

- groes het Hofke 1 l. ƒ  6,-
1. kn Jan Verreyt
2. Peter Berkers

- het Weyvelt 4 l. ƒ 22,-
1. Hendrik Verberne
2. Peter Berkers

- het Hoyvelt 4 l. ƒ 24,-
1. weduwe Antoni Kuypers
2. kn Jan Verreyt

- het groot Weyvelt 5 l. ƒ 24,-
1. weduwe Antoni Kuypers
2. Pieter van Dijk

- groes het Haverlant 3 l. ƒ 16,-
1. Peter Berkers
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2. weduwe Antoni Kuypers
- een acker aan de Moolen 2╜ l. ƒ  6,-

1. Goort Loomans
2. Arnoldus van den [H..udert]

- de Aa-beemt 3 l. ƒ 16,-
1. Willem Joosten

2. erfgn. Aart Wilberts        
         ƒ 198,00

De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land in kapitaal: ƒ 62,50

      1/5e deel is  ƒ                  12,50
         ƒ 185,50

De 20e penning is ƒ 9-5-8.
R 164 fol. 163vo 05-11-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Doensen - overleden, 16-10-1779.
Joost Doensen is broeder en mede-erfgenaam van de overledene.

de helft in: Waarde
- huis, stal en hof - aant Martvelt ╜ l. ƒ 80,-

1. de straat
2. Mattijs Herings

- een wortelveltje aan de Pastorye 6 roeden ƒ  4,-
1. de Pastory   
2. Jan van den Heuvel       

ƒ 84,-
De 20e penning is ƒ 4-4-0.
R 164 fol. 169 18-11-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Verreyt - overleden te Mierlo,
8-10-1779.
Jan van den Heuvel is mede erfgenaam.

1/3e deel in: Waarde
- huis, stal en hof - aan de Poel, in het Dorp 1 l. ƒ 80,-

1. de Poel
2. Roedolff Lillie

- den Hoekacker 2╜ l. ƒ 15,-
1. Peter Lomans
2. de weg

- de Willemynacker 1╜ l. ƒ 10,-
1. Jacobus Losecaat
2. Antoni Losecaat

- land de Beckers 1╜ l. ƒ  8,-
1. Wilhelmus Bruynen
2. weduwe Arnoldus Smits

- land den Berg 1╜ l. ƒ  8,-
1. de weg
2. Antoni Verreyt c.s.

- land de Pas 1╜ l. ƒ 12,-
 1-2. Francis van de Vorst

- land de Pastoryacker 1 l. 1 cops. ƒ  8,-
1. Joseph Sauve 
2. Heer Symon van de Loverbosch

- groes het Vrouwkesveltje 1 l. ƒ 10,-
1. Goort Lomans
2. weduwe Antoni Kuypers
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- Jan Eversacker 2 l. ƒ 10,-
1. Antoni Fransen
2. Antoni Timmermans

- land de Beckers 1 l. ƒ  5,-
1. Francis van den Eerenbeemt
2. de erven

- land de Cattestart 5 l. ƒ 44,-
1. Hendrik Verberne
2. den Dijk

- groes aan Nelis Kempwielke 2 l. ƒ 17,-
1. weduwe Mattijs van Bussel
2. Willem Verberne

- groes in de Pas ╜ l. ƒ  5,-
1. Willem van Dijk

2. Antoni Lomans
- land in Fransmansacker ƒ 10,-

1. weduwe Jan Tijssen
2. Marcelis van Bussel

- land in een Aangelag 1 l. ƒ  7,-
1. Marcelis van Bussel
2. de weg

- groes int Root 4╜ l. ƒ 42,-
1. Jacobus Losecaat
2. Ambrosius Bakens

- land aan de voorste Pas ƒ  4,-
1. Antoni Lomans
2. Francis van den Eerenbeemt

- de Romeracker 1╜ l. ƒ  3,50
1. Christoffel Milter

2. weduwe Francis van Hout                   
       ƒ 296-10-00

De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 5-7-8/jr. aan de Kempenaar in kapitaal: ƒ 134-7-8
- ƒ 4-0-0/jr. aan den Armen van Asten   in kapitaal: ƒ   100-0-0  

   ƒ 234-7-8
      1/3e deel is: ƒ           78-02-08

       ƒ 218-07-08
- ƒ 100,- α 3% aan Antoni Kuypers - obligatie -
               d.d. 24-2-1772    ƒ 100-0-0
- ƒ 300,- α 3% aan Antoni Fransen - obligatie -
               d.d. 24-2-1773              ƒ   300-0-0  

   ƒ 400-0-0
Hierin zijn de goederen van de overledene maar voor 
de helft verbonden - dus 1/6e deel    ƒ                66-13-06

       ƒ 153-14-02
De 20e penning is ƒ 7-13-14.
R 164 fol. 173 20-11-1779 1/2
Taxatie van de onroerende goederen van Cornelis Jacobs Verberne - overleden,
14-11-1779.

1/6e deel in Waarde
- huis, stal, hof en aangelag 1 l. ƒ 25,-

1. Jenneke en Maria Kels
2. het straatje

- den Agtersten-acker 4 l. ƒ 14,-
1. Jenneke en Maria Kels

202



2. Willem Hoebergen
- land den Horsick 1 l. ƒ  4,-

 1-3. de erven
- een hooivelje ƒ  4,-

1. Jenneke en Maria Kels
2. Andries Walraven

- hooiveld het Natvelt 2╜ l. ƒ  8,-
1. Willem Hoebergen
2. kn Willem Kels

- huis, schuur, stal en hof 5 l. ƒ 50,-
1. het straatje
2. de gemeente

- land Lijneacker 2 l. ƒ  6,-
 1-2. de erven

- Lottenacker 2 l. ƒ  5,-
 1-2. de erven

- Teuniskesacker 3 cops. ƒ  2,-
 1-3. Willem Hoebergen

- Tony Vreynseacker 1 l. ƒ  3,50
1. Willem Hoebergen
2. Andries Walraven

- land den Bendert 1 l. ƒ  3,50
1. Willem Fransen
2. Willem Hoebergen

- groes den agtersten Del 1 l. ƒ  4,-
1. Willem Hoebergen
2. Hendrik Verreyt

- land/groes Peersvelt 9 l. ƒ 22,-
1. Willem Hoebergen
2. Dirk Verdonschot

- groes Hekelaarshoek 2 l. ƒ  6,-
1. Francis Deenen
2. Willem Hoebergen

- Steegenvelt 1╜ l. ƒ  8,-
1. Hendrik Verreyt
2. Peter Slegers

- den Engelsebeemt 6 l. ƒ 15,-
1. kn Willem Kels
2. Nol Zeegers

- land de vijff Copse 5 lopense ƒ 14,-
1. de erven
2. kn Leendert Lamberts

- den Heckacker 2 l. ƒ  6,-
1. kn Leendert Lamberts
2. de erven

- groes den Pootbeemt 4 l. ƒ 14,-
1. het velt van den Bottel
2. Francis van Bussel

- de Meulendijkseacker 2╜ l. ƒ  8,-
1. weduwe Leendert Lamberts
2. de erven

- land de vijff Copse 1╝e l. ƒ  3,50
1. erven Marcelis Donkers
2. Peter van Bussel

- Stegensveltje 2 l. ƒ  5,-
1. Willem Hoebergen

2. Francis Berkers                   
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         ƒ 230,50
De 20e penning is ƒ 11-10-8.
Marge: De overledene bezit ook nog een stuk land te Woensel.
       Hierdoor moet Gerrit Jacobs Verberne alsnog de eed afleggen.
R 164 fol. 177 20-11-1779 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Helena Verberne - overleden te Hamont,
7-11-1779.

1/5e deel in Waarde
De gelijke goederen als genoemd in: 

R 164 - fol. 173 - 20-11-1779 ƒ 278-16-0
De 20e penning is ƒ 13-18-14.
Marge: De overledene bezit ook nog een perceel in Woensel.
R 100 fol. 139vo 24-11-1779
- Antonis Goorts van Calis, te Meyl - en
- Antoni Manders - g.m. Maria Goorts van Calis, te Meyl.
Kinderen en erven van wijlen Goort Hendriks van Calis.
Zij zijn schuldig aan Jan Peters Claessen, te Deurne - ƒ 100,- α 3% wegens aan-
koop van:
- Nieuw Erve 2 l.
Aangekocht van Antoni Fransen in 1768.
R 32 fol. 558vo 25-11-1779
Willem van Oosterhout is aangesteld als toeziende voogd over, Jan, Cornelia,
Willem en Leonardus, onm. kinderen van Antoni Schepers - en Mechel van Ooster-
hout.  
Mechel is overleden.
De grootmoeder van de kinderen, Maria - weduwe Hendrik van Oosterhout is on-
langs te Someren overleden.
R 32 fol. 59 25-11-1779 1/2
Joost Janse Smits en Pieter Marten van Dijk zijn tot voogd aangesteld over,
Jenneke, Martinus, Joost en Geertruy, onm. kinderen van Mattijs Andriessen - en
Dora Martens van Dijk, aan den Dijk.
R 149 10-12-1779 2/2
Joost Smits en Pieter Marten van Dijk - als voogden over Jenneke, Martinus,
Joost en Geertruy, onm. kinderen van wijlen Mattijs Andriessen - en Dora Mar-
tens van Dijk, gewoond hebbende aan den Dijk.
Zij verkopen "de gereede haaffelijke ende erffhaaffelijke goederen" die nage-
laten zijn o.a.:
- vijf koeien ƒ 100,-
- twee karren ƒ  18,-
- veel kleinigheden
- rogge ƒ  35,-
- hooi - stro ƒ  70,-

Opbrengst: ƒ 401,-.
 
R 32 fol. 59vo 25-11-1779 1/2
Tomas Bakers en Jan van de Goor zijn aangesteld als voogden over de onm. kn.
van Hendrik van de Goor - en Annemie Goort Bakers, aan den Diesdonk - beiden
overleden. De kinderen zijn genaamd Catarien, Maria en Tomas.

204



R 149 06-12-1779 2/2
- Tomas Bakers en Jan van de Goor, als voogden over Catarina, Maria en Tomas,
  onm. kn van Hendrik van de Goor - en Annemie Baker, gewoond hebbende op de
  Diesdonk - alsmede
- Jan, Arnoldus en Antoni, de meerderj. kinderen.
Zij verkopen "eenige gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen" o.a.:
- vier koeien ƒ 76,-
- een os ƒ 20,-
- hooi- stro ƒ 50,-  
Opbrengst: ƒ 215,-.   
R 124 fol. 228vo 25-11-1779
- Mattijs Smits - g.m. Elske Verreyt,
- Jan Verreyt,
- Mattijs Verreyt,
- Jan Daandel Coolen - g.m. Jenneke Verreyt,
- Willem Hoebergen - g.m. Maria Verreyt,
- Peter Verreyt.
Kinderen en erven van wijlen Jan Verreyt - en Maria Joost van Bussel, gewoond
hebbende op de voorste Heusden.
Zij hebben goederen op Heusden en Ommel nagelaten, deze worden nu verdeeld.
1e lot: Jan Daandel Coolen
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - op de voorste Heusden 1 l.

1. de straat
2. Hendrik Eysbouts    

- land de voorste Zeylkens 3╜ l.
1. Peter van Bussel
2. Jan van de Leensel

- Jan Willemsacker 1 l.
1. Peter van Bussel
2. Philip van Hugten

- een acker in de Loverbosch 3 copse.
1. Jan Slaats
2. kn Joost Voermans

- een Weyvelt 9 l.
1. Peter van Bussel
2. Jan van de Leensel

- Nieuwe Erve, zijnde het voorste perceel 2 l.
1. Francis Walraven
2. Peter Verreyt

Alsmede het recht, als van ouds het gebruik aan het huis is geweest, naar het
Weyvelt, door en over de Dreeff achter het huis van Pieter van Loon.
Belast met: ƒ 0-1-14/jr. cijns aan het Huis van Asten.
Marge: De cijns in het cijnsboek staat op 0-1-12/jr. deze is goed.
Verponding: ƒ 3-9-02/jr.
Bede - ƒ 1-3-12/jr.
De ontvanger van dit lot moet aan de twee volgende loten betalen - ieder ƒ 60,-.
2e lot: Peter Verreyt, op de voorste Heusden
- een acker bij Jan Fransen 2╜ l.

1. weduwe Francis Coolen
2. Jan van de Leensel

- land het Heytvelt 2 l.
1. Peter van Bussel

2. Peter Verreyt
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- het Hoyvelt 5╜ l.
1. Peter van Bussel
2. Jan van de Leensel

- het Wortelvelt ╜ l.
1. Peter van Bussel
2. weduwe Francis Coolen

- de helft van een stukje land aan het huyske 1 copse.
1. Peter van Bussel
2. Mattijs Verreyt

- het 2e perceel Nieuwe Erve 2 l.
1. Jan Coolen
2. Mattijs Verreyt

- de helft van een Dreefje - gekomen van Marten van Bussel -
  de andere helft is van Peter van Bussel.
Verponding: ƒ 3-9-02/jr.
Bede - ƒ 1-3-12/jr.
Van het eerste lot te ontvangen - ƒ 60,-.
3e lot: Mattijs Verreyt, op de voorste Heusden
- land Woutersacker 1╜ l.

1. de straat
2. Marten Berkers

- land den Hoydries 3 l.
 1-2. Jan Coolen

- land de drie Copse 3 copse.
1. Jan Coolen 
2. Peter Canters

- de helft van 1 copse land aan het huyske 1 copse.
1. Peter Verreyt 
2. Dirk Peter Martens

- groes de Meulenschouw 2 l.
1. Philip van Hugten
2. de Loop

- de helft van den enge Heusden 1╜ l.
1. Peter van Bussel
2. Hendrik van den Eynde

-  het derde perceel Nieuwe Erve - het achterste 2 l.
1. Peter Verreyt
2. Hendrik IJsbouts

- het A-veltje 1╜ l.
1. Jan Coolen
2. Willem Coolen

- het Weyvelt 2 l.
1. Willem Coolen
2. Goort Willem Slaats

Verponding: ƒ 3-9-02/jr.
Bede - ƒ 1-3-12/jr.
Van het eerste lot te ontvangen - ƒ 60,-.
4e lot: Willem Hoebergen, in de Steegen
- huis, stal, hof en aangelag - te Ommel 2 l.

1. Antoni Lomans
2. weduwe Jan Keysers

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

- de Looacker 1 l. 3 cops.
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 1-2. Willem Goris 
- een zeylke van de Grootenacker aan de drie

Eyke - van achter af ╜ l.
1. Tomas Coolen
2. Mattijs Smits

- 1/3e deel van den Ossenkamp - hei-en weiveld -
zijnde het achtertse weiveld 7 l.

 1-3. Mattijs Smits
2. Antoni van Bussel e.a. 
4. de Aa

- het Swartbroek 2 l.
1. kn Jan Maas

2. Arnoldus Zeegers 
Belast met: 1/3e deel van 6 vat rogge/jr. aan de kinderen Jan van Eerzel.
Verponding: ƒ 5-11-14/jr.
Bede - ƒ 1-08-14/jr.
5e lot: Jan Verreyt, te Ommel
- de hele schuur met de grond, aangelag en halve dries daaraan 1 l.

1. weduwe Jan Keysers
2. Mattijs Smits

- den Grootenacker 6 l.
1. Mattijs Smits
2. weduwe Jan Keysers

- het achterste 1/3e deel van - 't Binnevelt 2 l.
1. Willem Goris
2. Jan Verreyt

- het voorste Weyvelt met het kleyn veltje 5 l.
1. Mattijs Smits
2. Jan Verreyt

- het voorste perceel in - den Ossenkamp  2 l.
1. erven Martinus Peter Martens
2. Willem Hoebergen
3. de Aa

Belast met: 1/3e deel van 6╜ vat rogge/jr. aan de kinderen Jan van Eerzel.
Verponding: ƒ 5-11-14/jr.
Bede - ƒ 1-09-00/jr.
6e lot: Mattijs Smits, te Ommel
- de schop, staande op de gemeente, de helft van den dries aan de schuur

1 l.
1. Willem Goris
2. Jan Verreyt

- land de corte Espe 1╜ l.
1. Willem Goris
2. Mattijs Smits

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

- het kleyn Venackerke 1 l.
1. Leendert van Gerwen
2. weduwe Jan Keyzers

- het middelste cort zijle in - den Grootenacker ╜ l.
1. Jan Verreyt

2. Willem Hoebergen    
- 1/3e deel in het Binnegroesvelt 3 l.
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1. Huybert van der Laak
2.  Willem Hoebergen

- het groot Weyvelt 3 l.
1. Jan Verreyt
2. Arnoldus Zeegers

- het Hoyvelt en Ossekamp 4 l.
1. Mattijs Smits
2. Willem Hoebergen

Belast met: 1/3e deel van 6╜ vat rogge/jr. aan de kinderen Jan van Eerzel.
Verponding: ƒ 5-11-14/jr.
Bede - ƒ 1-08-14/jr.
R 164 fol. 187 25-11-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Willemyn Bruystens - overleden, 
19-10-1779. 
Dirk Lambers van de Mortel, te Deurne, is mede-erfgenaam van de overledene.

Waarde 
- 1/6e deel in een huisje en hof - in het Dorp 1╜ l. ƒ 20-00-00

1. Tomas Bakers
2. den Armen

Belast met: ƒ 1-17-8/jr. aan het Huis van Asten
in kap. ƒ 46-17-08

  1/6e deel is ƒ    7-16-04
ƒ 12-03-12

De 20e penning is ƒ 0-12-4.
R 32 fol. 60 27-11-1779 1/2
Jan Kerkhoff, te Lierop en Willem Lomans worden aangesteld als voogden over
Willem, onm. kind van Antoni Lomans - en Peternella van Bree.
R 149 30-11-1779 2/2
Wilhelmus Lomans, alhier en Jan Kerkhoff, te Lierop, als voogden over Willem, 
onm. zoon van Antoni Willem Lomans - en Peternella van Bree, beiden overleden,
zullen verkopen - meubilaire goederen met de beesten en hooi, stro, rogge en 
boekweit - o.a.:
- een os,
- 5 diverse koeien,
- een kalf,
- een varken.

Bruto opbrengst: ƒ 183,-.
R 32 fol. 62 01-12-1779 1/2
Pieter Willem Slaats en Joost van Hugten zijn aangesteld als voogden over 
Jenne-Maria  en  Jan,  onm.  kinderen  van  wijlen  Francis  Plenders  -  en  Maria 
Slaats, gewoond hebbende in de Wolfsberg.    
R 154 11-12-1779 2/2
Pieter Willem Slaats en Joost van Hugten, als voogden over Jennemaria en Jan,
onm. kn van wijlen Francis Plenders - en Maria Slaats, beiden overleden, ge-
woond hebbende in de Wolfsberg, verkopen enige roerende goederen o.a.:
- een os ƒ 15,-
- twee koeien ƒ 53,-
- een varken ƒ  9,-
- twee karren ƒ  7,-
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- een ploeg ƒ  3,-
- klein landbouwgereedschap
enz. enz.

Opbrengst: ƒ 152,-.
R 32 fol. 60vo 29-11-1779 1/3
Antoni Ramaar, te Vlierden, en Johannes Zijnen, te Rotterdam - "van de naaste
vrienden van wijlen Pieter Zijnen, schoolmeester, alhier, van de zijde van de
vrouw, Agnees Rastack, is geen occasie" - zijn aangesteld tot voogden over,
Pieter, Johanna, Johannes en Jacoba, onm. kinderen van wijlen Pieter Zijnen -
en Agnees Rastack.
Er is procuratie - d.d. 23-11-1779 - gegeven aan Leendert van Riet, president,
om de nalatenschap af te wikkelen.
R 32 fol. 61vo 29-11-1779 2/3
Johannes Zijnen, castelijn van het wijnkopers-gildehuys, te Rotterdam - geeft
procuratie aan Leendert van Riet, te Asten, om de nagelaten boedel van Pieter 
Zijnen - en Agnees Rastaak af te wikkelen - enz. enz.
Marten Reyndert van der Loeff, notaris, te Rotterdam.   
R 151 09-12-1779 3/3
Antoni Ramaer, substituut secretaris, te Vlierden en Leendert van Riet, presi-
dent, alhier - de eerste als voogd, de tweede als gemachtigde van de tweede
voogd m.n. Johannes Zijnen, te Rotterdam - procuratie - d.d. 29-11-1779 - Rot-
terdam - notaris Marten Reyndert van der Loeff.
Zij verkopen voor Pieter, Johanna, Johannes en Jacoba, onm. kinderen van wijlen
Pieter Zijnen, schoolmeester - en Agnees Rastack - den inboedel - een zeer gro-
te inventaris o.a.:
- de kachel ƒ   9,-
- een koperen wasketel ƒ  16,-
- vijf bedden met toebehoren ƒ 110,-  
- een tin-glazenkast ƒ  13,-
- een kleerkast ƒ  11,-
- een kabinet ƒ  42,-
- een huis-horloge ƒ  25,-

Opbrengst: ƒ 745,-.
R 164 fol. 188 07-12-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Timmermans - overleden,
28-10-1779.
Gerrit Kerkers is voogd over de erfgenamen van de overledene.

╝e deel in Waarde
- land de Loverbosch 2 l. ƒ  7,50

1. Jan Timmermans
2. Paulus van Bussel

- land in de Loverbosch 1╜ cops. ƒ  1,50
1. weduwe Jan Verberne
2. kn Antoni Boumans

- land een dries int Lindert 1╜ l. ƒ 10,-
1. Hendrik Stevens
2. kn Joost Voermans

Nog 1/8e deel in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 4 l. ƒ 25,-

1. de straat
2. Hurkmans
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- land den Dungen 2 l. ƒ  5,-
1. weduwe Francis Kerkers
2. Joost van Hugten

- land den Apart 1╜ l. ƒ  3,-
 1-2. Nicolaas van der Westen

- land de Waterman 3 l. ƒ  7,50
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Adriaan Hurkmans

- land het Ven 3 l. ƒ  7,50
1. weduwe Nicolaas Voermans
2. Paulus van Bussel

- land den Loverboschacker 3 l. ƒ  5,-
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. kn Nicasius Simonis

- land in de Loverbosch 3 cops. ƒ  1,25
1. Nicolaas van der Westen
2. kn Hendrik van de Goor

- land den Doorenboschacker 3 copse. ƒ  1,50
1. Nicolaas van der Westen
2. Hendrik Haase

- het Busvelt 6 l. ƒ 15,-
1. de Heer van Asten
2. Adriaan Hurkmans

- groes de Haseldonk 2 l. 25 r. ƒ  8,75
1. Jan van Gog
2. Joost van Hugten

- groes den Baltus 3 l. ƒ  8,-
1. Jan van Gog
2. Hendrik Haase

- groes het Lindert 1╜ l. ƒ  5,-
1. Hendrik Eysbouts
2. het volgende perceel

- groes de Weert 1 l. ƒ  1,25
1. de Heer van Asten
2. kn Hendrik van de Goor

- land de Loverbosch 3 copse ƒ  1,25
1. kn Antoni Jaspers
2. weduwe Jan Verberne

- groes in het Lindert 1╜ l. ƒ  5,-
1. het vorig perceel
2. weduwe Francis van den Boomen

- groes de Weert 1 l. ƒ  1,25
1. de Heer van Asten

2. kn Hendrik van de Goor        
         ƒ 120,25

De goederen zijn, voor het geheel, belast met:
- ƒ 250,- aan Engel Smits - d.d. 24-3-1760 - 1/8e deel is          ƒ    31,25   
          ƒ  89,--
De 20e penning is ƒ 4-9-0.
R 164 fol. 191vo 07-12-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet Jan Wilbers - overleden,
12-11-1779.
Dirk Jan Wilbers is mede-erfgenaam.

Waarde 
- huis en hof - in het Dorp ╜ l. ƒ 250,-
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1. Joseph Sauve
2. Mattijs Muyen

De 20e penning is ƒ 12-10-0 
R 164 fol. 192vo 13-12-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Lintermans - overleden, 
14-10-1779.
Jan Lintermans is mede erfgenaam.

1/5e deel in: Waarde
- huis, stal, hof en aangelag 1 l. ƒ 50,-

1. de straat
2. kn Hendrik van de Goor   

- land de Warande 2 l. ƒ  6,-
1. kn Francis Plenders
2. Lambert Cornelis

- land den IJsereman 1╜ l. ƒ  5,-
1. kn Hendrik van de Goor
2. Adriaan Hurkmans

- land den Berg 1 l. ƒ  4,-
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt

2. kn Hendrik van de Goor
- groes de Meulenschouw 2 l. ƒ 10,-

1. Lambert Cornelisse
2. Paulus van Bussel

- groes het Kleynvelt 1 l. ƒ  6,-
1. kn Francis Plenders
2. weduwe Francis Kerkers

- een huisplaats en aangelag 3 l. ƒ 10,-
1. weduwe Peter van Maarheese
2. de gemeente

- groes int Lindert 1 l. ƒ  5,-
1. Willem Aart Smits
2. Evert van Geffen

- de Loverboschacker 2 l. ƒ  6,-
1. Evert van Geffen
2. Hendrik Stevens

- de Loverbosscheacker 3 copse. ƒ  2,-
1. weduwe Jan Verberne
2. het straatje

- den Hoogendries 3 copse. ƒ  3,-
1. Hendrik Stevens
2. de weg

- groes den Boetsert 3 l. ƒ 15,-
1. Lambert Cornelis 
2. kn Joost Voermans                  

       ƒ 122-00-00
Deze goederen zijn belast met: 
- 1/3e deel van ƒ 5-15-0/jr. aan den Armen van Asten - 
  in kapitaal ƒ 143-15-00 - 

     1/3e deel is ƒ 47-18-06
- de helft van ƒ 2-05-0/jr. aan den Armen
  van Asten -                            in kapitaal ƒ   26-17-08   

   ƒ 74-15-14
1/5e deel is ƒ                14-19-04

       ƒ 107-00-12
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Nog 1/12e deel in:
- huis, schop, hof en aangelag ╜ l.        ƒ  10-00-00

1. Reynier van der Linden
2. kn Antony Jaspers

- den Bergacker 7 l. ƒ   7-00-00
1. het Huis van Asten
2. de gemeente

- Joost Kooleacker 2 l. ƒ   3-00-00
1. Hendrik Haasen
2. Jan Timmermans

- land het Berglinder 1 l. 1 cops. ƒ   2-10-00
1. Jan Timmermans 
2. kn Johannes Jansen

- groes het Bergslinder 3 l. ƒ   5-00-00
1. kn Johannes Jansen
2. Jan Brunas

- Aart Oomeveltje 1 l. 1 cops. ƒ   2-10-00
1. de erven
2. Jan Meulendijks

- groes/hei de Meuleschouw 5 l. ƒ   7-00-00
1. Lambert Cornelis
2. de gemeente

- de groote Weert ƒ   1-05-00
1. Peter Bouwmans
2. de groote Aa

- de kleyne Weert ╜ l. ƒ   0-12-08
1. Hendrik van Helmond
2. weduwe Jan Verberne

- land het halff Loopense ƒ   1-00-00
1. Antoni Fransen

2. Jan Verberne            
ƒ 146-18-04

De voors. tien percelen zijn belast met:
- ƒ 0-17-08/jr. aan den Armen van Asten - in kap. ƒ  21-17-08
- ƒ 0-04-12/jr. cijns aan het Huis van Asten

- in kap. ƒ   2-18-12
- ƒ 2-05-00/jr. aan de Kempenaar        - in kap. ƒ  56-05-00
- 3 vat rogge/jr. aan de Kempenaar - in kap. ƒ    66-19-05  

ƒ 151-00-09
   1/12e deel is ƒ      12-11-11

ƒ 134-06-09
De 20e penning is ƒ 6-14-6. 
R 149 14-12-1779
Peter Jooste van Bussel, aan de voorste Heusden, verkoopt een partij "gereede
meubilaire goederen" enz. - o.a.:
- drie koeien ƒ 73,-
- drie ossen ƒ 60,-
- drie kalveren ƒ 20,-
- een koperen koeketel ƒ 22,-
- huishoudgerei
- schoppen, rieken enz.

Opbrengst: ƒ 266,-.
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R 32 fol. 63 16-12-1779 1/2
Adriaan van Duuren is aangesteld als voogd over Willemyna en Catarina, onm. kn
van wijlen Joost van Wetten - en Maria Roefs, te Ommel.
Van vaderszijde was geen voogd te vinden of bekend. Daarom heeft Adriaan van 
Duuren - "als naaste en bequaamste van moederssijde sulx aangenomen en is hier
mede gecompareert. Tomas Coolen als ook nog van de vrienden zijnde belooft den
voorn. Adriaan van Duuren te sullen helpen".
R 151 21-12-1779 2/2
Adriaan van Duuren, als voogd over de onm. kinderen van wijlen Joost van Wetten
- en Maria Roefs, m.n. Willemyna en Catarina.
Tomas Coolen is toeziend voogd.
Hij verkoopt "gereede goederen" - o.a.:
- twee koeien ƒ 48,-
- een os ƒ 20,-
- een varken ƒ 16,-
- twee karren ƒ  9,-
- landbouwgereedschap
- huishoudgerei

Opbrengst: ƒ 190,-.
R 154 16-12-1779   
 
Gerrit Kerkers, alhier en Peter Timmermans, te Hees, als voogden over de onm.
kinderen van wijlen Peter Kerkers verkopen "gereede haaffelijke en erffhaaffe-
lijke goederen" o.a.:
- het paard ƒ  35,-
- zes koeien ƒ 137,-
- drie ossen ƒ  52,-
- twee karren ƒ  17,-
- hooi ƒ  29,-
- stro - rogge enz. ƒ  15,-

Opbrengst: ƒ 358,-.
R 32 fol. 63vo 20-12-1779
Dirk Delis van Helmond en Francis Roymans zijn aangesteld als voogden over
Jennemaria en Jan de twee onm. kinderen van Jan Maas - en Margrieta Verhees, te
Ommel.
fol. 62vo - Hendrik Maas, was onwillig om te compareren, daarom is een ander 
            tot voogd genomen.
R 164 fol. 202 20-12-1779
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrien Jan Maas - overleden,
29-10-1779.
Peter Jan Maas is mede-erfgenaam van de overledene.   

1/6e deel in: Waarde
- huis, hof en aangelag - te Ommel 2 l. ƒ  25,-

1. Goort Loomans
2. het straatje

- huis en hof ╜ l. ƒ  12,50
  1. de gemeente

2. weduwe Francis van de Vorst
- land de Nieuw Erff 1 l. ƒ   3,50

1. weduwe Jan Keysers
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2. Leendert van Gerwen
- de Conijnsacker 1 l. ƒ   3,-

1. de gemeente
2. Hendrik Verreyt

- het hoog Eeusel 1╝ l. ƒ   4,-
1. de erven
2. Antonis Lomans

- land/groes de Camp 2╜ l. ƒ   7,-
1. de mistweg
2. weduwe Wilbert Wilbers

- land den Bogt 1╝ l. ƒ   3,-
1. Tomas Coolen
2. Antoni van Bussel

- groes het Swartbroek 2 l. ƒ   6,-
1. weduwe Francis van den Broek
2. kn Martinus Martens

- het Hoyvelt 5 l. ƒ  20,-
1. Mattijs Wilbers
2. weduwe Francis van de Vorst

- het Eeuzel 1╜ l. ƒ   4,-
1. Goort Lomans
2. Jan van Dijk

- het Weyvelt 7 l. ƒ  20,-
1. Antonis Lomans
2. den Hoogendries

- een hooiveld 3 l. ƒ  10,-
1. weduwe Francis van de Vorst
2. Willem Hoebergen

- land de Cortenacker 4 l. ƒ  11,-
1. Antoni van bussel
2. Goort Lomans

- de logte Venacker 1╝ l. ƒ   4,-
1. Jan Verreyt
2. Goort Lomans

- den Hoogendries ƒ   2,50
1. de gemeente
2. Willem Hoebergen

- land den Horst ƒ   7,-
1. Johan de Rooy
2. de mistweg

- de Leegenacker 1╜ l. ƒ   5,-
1. Mattijs Wilberts
2. de straat

- den Halsacker 4 l. ƒ  14,-
1. Mattijs Wilberts

2. Antoni van Bussel           
ƒ 161-10-00

De goederen zijn, voor het geheel, belast met:
- ƒ 2-10-0/jr. aan de Kempenaar in kap. ƒ  62-10-00
- ƒ 0-03-0/jr. aan de Heer van Helmond  in kap. ƒ   3-15-00
- ƒ 0-05-0/jr. aan den Armen van Asten  in kap. ƒ   6-05-00
- de helft van ƒ 700,- α 4% aan Helena Walkart 
  obligatie - Asten - d.d. 2-10-1776         ƒ   350-00-00  

        ƒ 422-10-00
         1/6e deel is ƒ    70-08-06  

ƒ  91-01-10  
De 20e penning is ƒ 4-11-2.

214



R 32 fol. 64 23-12-1779
Jan van de Moosdijk - g.m. Willemyn van Hugten - weduwe Antoni van Lierop -
waarbij zes kinderen, waarvan nog vijf in leven zijn t.w.: drie meerderjarige
en twee m.n. Francis en Anneke, minderjarig.
De grootvader van de kinderen, Francis van Lierop, is te Someren overleden.
De moeder van de onm. kinderen heeft verzocht om haar man en Philip van Hugten
aan te stellen als voogden over de twee kinderen om de nalatenschap van hun 
grootvader "gade te slaan en het intrest der voorn. kinderen te sullen waarne-
men".
R 124 fol. 224 24-12-1779
- Maria Wilbers - g.g.m. Aalbert Verheyen, wonende op ΘΘn der neerhuizinge van
  het kasteel - geass. met Jan Daandel Coolen, op Heusden - ter eenre zijde - 
  en
- Jelis van Lierop, wonende op het andere neerhuis van het kasteel en welke in
  huwelijk heeft gehad Agnees Verheyen, dr. van de weduwe - ter andere zijde.
Agnees is onlangs overleden, zonder kinderen na te laten en geen testament heb-
bende, waardoor de helft van de boedel zou verstorven zin op haar moeder.
De tweede comparant zou daarentegen uit hoofde van zijn overleden vrouw kunnen
vragen ╝e deel in de nalatenschap van haar vader enz. enz. 
De voorn. weduwe heeft nog e.e.a. aan haar dochter meegegeven bij haar huwelijk
en aan Jelis voorn. ƒ 200,- geleend.
Zij "schikken" e.e.a. mede om "de liefde en vriendschap" te onderhouden.
Jelis betaald ƒ 250,- α 3%, bij prompte betaling 2╜%.
Marge: 10-1-1788 - Jan Verheyen, op de neerhuizing van het kasteel,

       - Jennemie Verheyen - g.m. Jan Slaats, te Vlierden,    
       - Anneke Verheyen - g.m. Marcelis Berkers.
       Kinderen van Aalbert Verheyen.
       Zij stemmen toe in cassatie wegens voldoening.

R 151 29-12-1779
Mattijs Muyen, te Ommel, verkoopt zijn "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke
goederen" o.a.:
- een paard ƒ  53,-
- tien koeien ƒ 230,-
- twee osjes ƒ  12,-
- een vet varken ƒ  13,-
- twee karren ƒ  23,-
- huishoudgerei ƒ  10,-
- hooi - stro ƒ  40,-
- turf ƒ  17,-

Opbrengst: ƒ 438,-.
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