
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1794-1800
R 128 fol. 16 08-01-1794 1/2
Jenneke Roymans - weduwe Joost Leenders van Hugten, ziet af van 
het "togtregt"
dat haar toekomt uit alle vaste goederen, gelegen op Voordeldonk 
- die zij te-
samen met haar man heeft bezeten.
Dit t.b.v. Leendert en Peeter van Hugten, haar kinderen, om deze 
samen te ver-
delen - waarbij Leendert alle goederen krijgt en Peeter - ƒ 700,-.
Terwijl Leendert gehouden blijft om haar, comparante, gedurende 
haar verdere 
leven te onderhouden in kost en drank, kleding en "reeding" zowel 
in ziekte als
gezondheid. En dat - "so en in dier voegen als een kind aan zijne 
moeder en 
voornamentlijk aan een oud mensch verpligt is te doen".       
R 128 fol. 17 08-01-1794 2/2
- Leendert van Hugten - en 
- Peeter van Hugten - kinderen van wijlen Joost van Hugten - en 
Jenneke Roymans
geven te kennen dat door het overlijden van hun vader - de helft 
der vast goe-
deren, op Voordeldonk gelegen, op hen "ten erfregte" en op hun 
moeder "ter tog-
te" zijn verstorven.
Hun moeder heeft, heden, van "het togtregt" afstand gedaan.
Zij maken een deling der goederen.
1e lot: Leendert.
- land het Nieuwvelt - 1364 1 l. 49 r.
- land/groes den Brand - 1394 3  l. 
4 r.
- land/groes land de Stappert - en groes daar-

neven - 1433 3  l. 
26 r.
-                      Groesdries - 1437                27 
r.
- land Langenakker - 1457 1  l. 
39 r.       - huis en schop, hof en aangelag met het 
Hooyvelt 

      1473-1474-1476  
14 l. 23 r.
- land en groes land aant Aangelag - 1477 2  l. 
19 r.
- groes den Dries aan de Loop - 1480  
49 r.
- groes het Heytvelt - 3858           1 l. 11 
r.
- groes den Brand - 3861 1  l. 
29 r.
Belast  met:  ƒ 0-15-0/jr.  aan  rentmeester  de  Kempenaar,  te  's 
Bosch.
De ontvanger van dit lot is gehouden om zijn moeder, Jenneke 
Rooymans, geduren-
de haar verdere leven te alimenteren en te onderhouden.
2e lot: Peeter
- ƒ 700,-.
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R 103 fol. 24 13-01-1794 1/2
Mattijs Dirk Wilbers verkoopt aan Jan Hendrik van Helmond:
- het oud huis - te Ommel - met een deel van het aangelag  ╜ l.
- land Venakker - 925 1  l. 
- land land aan de Heyde - 944  
31 r.
- land de Nieuwe Erve - 962 1  l. 
20 r.
- land de Kamp - 977

3  l.  1 r.
- groes den Dries - 3586

1  l.  4 r.
- groes het Weytvelt - 3595 6  l. 
30 r.
            hiervan twee veldjes neven erve
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Antony Loomans 3  l. 40 r.
Belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koops
om: ƒ 450,-.
 
R 103 fol. 25vo 13-01-1794 2/2
Jan Hendriks van Helmond is schuldig aan Jan Francis Timmermans - 
ƒ 450,- α 3╜%
Wegens  aan  hem  getransporteerde  goederen  door  Mattijs  Dirk 
Wilbers - uit een 
"scabinale gelofte" door Mattijs Dirk Wilbers aan de crediteur in 
deze uitge-
loofd - t.w.v. - ƒ 1200,- d.d. 3-1-1788.
R 103 fol. 27 15-01-1794 1/3
- Willem Lintermans - namens 
- Servaas Kuypers - g.m. Johanna Lintermans, te Haarlem,
- Willem Lintermans en Hendrik Dielisse als voogden over de twee 
minderj. kin-
  deren  van  Antony  Lintermans  -  en  Elisabeth  Dielisse  m.n. 
Geertruy en Jacobus,
- Maria Lintermans, te Veldhoven,
- Anneke Lintermans,
- Philip Lintermans.
Allen  kinderen  en  erven  van  Antony  Lintermans  -  en  Elisabeth 
Dielisse, beiden 
overleden.
Zij  verkopen  aan  Philip  Lintermans  9/10e  deel in  de  aan  hen 
toebehorende goede-
ren.
Het overig 1/10e deel is van Dirk van der Sande N.U., te Mierlo.
- huis en schop - aan Voordeldonk
- land de Kamp en land bij 't Huys - 1422

     42 r.
- land/groes land en groes aan het Aangelag 

1423-1424 6  l. 
29 r.   
- groes groes  aan  het  Cloostereynd  -  1425 
13 r.
- land de Biehal - 1572

     40 r.
- groes den Dries - 3849

4 l. 11 r.
Koops

om: ƒ 250,-.
R 103 fol. 29vo 30-12-1793 2/3
Servaas  Kuypers  -  g.m.  Johanna  Lintermans,  te  Haarlem,  geven 
procuratie aan hun neef, Willem Lintermans, te Asten, tot het 
afwikkelen van het transport - d.d. 
15-1-1794 - hun aandeel wordt - ƒ 42-10-0.
R 103 fol. 43 24-02-1794 3/3
Dirk  van  der  Sande  -  g.m.  Geertruy  Lintermans,  te  Mierlo, 
verkoopt aan Philip
Lintermans zodanig aandeel als hem, comparant N.U., toebehoort in:
- huis, schop en aangelag - te Voordeldonk - 1423-1424 6  l. 
20 r.
- land/groes de Kamp en land aan het huis - 1422 
42 r.
- groes (Groesdries aan het Cloostereynt)

1425      13 r.



- land de Biehal - 1572
     40 r.

- groes den Dries - 3849
4 l. 11 r.

Koopsom:  ƒ 46,-.  
  

R 128 fol. 25 25-01-1794 1/3
Lambert Verheyen - weduwnaar Anthonet Frans Roymans, te Someren, 
verklaart te 
renuntiδren en af te "gaan" van "het togtregt" dat hem competeert 
in alle vaste goederen - gelegen te Ostappen - waarvan de ene 
helft op hem, comparant, "ter
togte" en de andere helft op hem "ten erfregte" is verstorven.
Hij consenteert dat deze goederen tussen hem en zijn kinderen 
m.n. Lambert, Jan
en Jenneke worden verdeeld.



Hij stemt toe in een betaling van -  ƒ 200,- i.p.v. enige vaste 
goederen.
R 128 fol. 19vo 25-01-1794 2/3
-  Lambert  Verheyen  -  weduwnaar  Anthoneth  Frans  Rooymans,  te 
Someren, en zijn 
  kinderen m.n. Lambert en Jan Verheyen - alsmede 
- Johannis Houts - g.m. Jenneke Verheyen.
Zij geven te kennen dat door het overlijden van Anthoneth Frans 
Roymans, op de
eerste comparant - voor de ene helft "het erfregt" en voor de 
andere helft "de
togte" is verstorven in:
- een huis, hof en aangelag, land en groes - te Ostappen.
En op zijn drie kinderen het erfrecht in deze voors. en hierna te 
noemen goede-
ren. En waarvan hij, eerste comparant, bij het passeren van deze 
acte van re-
nuntiatie afstand van "het togtregt" doet.
Dit t.b.v. zijn kinderen.
Zij verdelen de goederen.
1e lot: Lambert Verheyen - weduwnaar Antoneth Frans Roymans
- ƒ 200,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
Marge: 6-2-1794 - voldaan.
2e lot: Lambert Lamberts Verheyden
- land de  Vonderakker  -  te  Ostappen  -  633

1 l.  2 r.
- land de Kamp - 654

1 l. 10 r.
- ╝e deel van Voorstevelt - 3100 - 3101     geheel 7 
l. 32 r.
- de helft van de Nieuwe Erve - 3169  
geheel 2 l. 13 r.
- ╝e deel van groes aan de Heyde - 3175  
geheel 2 l. 40 r.
- ╝e deel van het Aangelag - 3179    geheel      47 
r.
- groes de Dagmaat - 3189    geheel      39 
r.
- groes het voorste Weyvelt - met het

land daarin gelegen - 3172 4 l. 19 r. 
Belast met: ╝e deel van de cijnsen, renten en pachten.
3e lot: Jan Lambert Verheyen
- ƒ 200,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot.
Marge: 6-2-1794 - voldaan.
4e lot: Johannis Houts
- een huis en hof - te Ostappen - waar woont Jan Verheyen.
- land/groes Leegakker - 625

3 l.  9 r.
- land/groes den Baatdries - 637 - 638

5 l.  8 r.
- land Braakakker - 643

4 l. 26 r.
- 3/4e deel van Voorstevelt - 3100 - 3101  
geheel 7 l. 32 r.
- groes groes in de Beembden - 3125 2  l. 
5 r.
- groes/hei het Weyvelt - 3159 3 l.  2 r.
- groes het Hooyvelt - 3160 3  l. 
11 r.



- groes de Fruyt - 3163
3 l. 20 r.

- groes Palleveltje - 3167 2  l. 
4 r.
- groes/land de Nieuwe Erve - 3169

2 l. 13 r.
- 3/4e deel van groes aan de Heyde - 3175  
geheel 2 l. 44 r.
- 3/4e deel van het Aangelag - 3179    geheel      47 
r.
- groes agterste Braak - 3199

2 l. 18 r.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 1e en 3e lot elk - ƒ 
200,-. 
Belast met: 3/4e deel van de cijnsen, renten en pachten.  

 
R 103 fol. 30vo 06-02-1794 3/3
Johannis  Houts  -  eerder  weduwnaar  van  Elisabeth  Swinkels  en 
daarbij ΘΘn kind
m.n.  Johanna  -  dat  op  hen  "ter  togte"  en  op  Johanna  "ten 
erfregte" is gekomen:



- groes te Aarle Rixtel
- land te Aarle Rixtel

Koops
om: ƒ 400,-.
Deze som wordt belegd α 3╜%.
R 103 fol. 32 08-02-1794 1/2
- Pieter Verberne, te Eyndhoven - en   
- Catharina Hendrik Vrinds, te Asten, verkopen aan Nicolaas van 
Stiphout:
- land Hoogenakker - 2401 1  l. 
1 r.

Koops
om: ƒ 34,-.
R 103 fol. 44vo 20-03-1794 2/2
Jan Arnoldus Smits verklaart nader in den bloede te zijn aan 
Peter Verberne,
te  Eyndhoven  en  Catharina  Hendrik  Vriens  dan  Nicolaas  van 
Stiphout - en koopt
terug:
- land Hoogenakker - 2401 1  l. 
1 r.

Koops
om: ƒ 34,-.
R 128 fol. 26 08-02-1794
Staat  en  inventaris  -  opgemaakt  door  Josyna  Kerkers  -  weduwe 
Willem Verberne -
t.b.v. hun twee kinderen m.n. Francis en Jennemie.
Zij wil hertrouwen met Hendrik Peter Verrijt.

Onroerende goederen
- land Rootsakker - 1

     29 r.
- land Heesakker - 2322

1 l.  3 r. 
- land Heesakker - 2333

2 l.  4 r.
- land Hoekakker - 2345

2 l. 13 r.
- land het Reemerke - 2347  
28 r.
- groes het Voorstevelt - 2352

2 l. 18 r.
- land land aan de Pastorye - 2377 3  l. 
1 r.
- land Logtakker - 2482

3 l.
- land Logtakker - 2513

1 l. 41 r.
- land Eyndepoel - 2551

2 l.  4 r.
- land het Bergske - 2641  
5 r.
- land Muldersdries - 2642  
45 r.
- groes het Hooyvelt - 2681 4  l. 
45 r.
- groes Vrouwkesveltje - 2706

     49 r.
- groes het agterste Veldt - 4347

3 l. 11 r.



- groes Rootsvelt - 4366
2 l.  5 r.

- groes Rootsvelt - 4377-4378
7 l. 42 r.

- huis en hof, met een klein huisje, stal en hof - in het Dorp
1. weduwe Francis van de Vorst
   en Pieter van Bussel.

Roerende goederen
- een "veere" bed met toebehoren,
- een paar zilveren schoengespen,
- een kast, een kist, 
- divers tin,
- een theemoor,
- een spinnewiel,
- een roomtob.



R 165 fol. 112vo 10-02-1794
Taxatie  van  de  onroerende  goederen  van  Laurens  van  Geemert  - 
overleden en be-
graven op de Kling in Vlaanderen op 31-12-1793.

W
aarde
- land land in 't aangelag 1 l. ƒ  40-
00-00

1. Rijnder Verlijsdonk   
- land het Broekvelt 48  r.

ƒ  40-00-00
1. Rijnder Verlijsdonk

- land 't  Eynde  Roest  of  Loverboschakker
ƒ  20-00-00

1. Rijnder Verlijsdonk
- groes den Brand 1  l.

ƒ  30-00-00
1. Antony Berkers  

ƒ
 130-00-00
Belast met: 
- ƒ 0-13-10/jr. aan den Armen van Asten - in kap. ƒ 17-00-10
- ƒ 0-01-11/jr. aan het Huis van Asten  -         ƒ  2-02-03
- ƒ 0-00-14 2/3/jr. a. h. Huis v. Asten -         ƒ    1-02-14 2/3  

ƒ 
20-05-11 2/3

ƒ
 109-14-04 2/3
20e penning is ƒ 5-9-12.
R 103 fol. 33 11-02-1794 1/2
Rijnder Muyen verkoopt aan Peter van de Laak:
- land Grootenakker - 697-698 9  l. 
37 r.

Koops
om: ƒ 169,-
- land Meerakker - 835 1  l. 
17 r.

Koops
om: ƒ  48,-
Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes (de Del of Blukker)- 3282 2  l. 
30 r.
- groes (hooiveld  de  Del  en  weiveld  de 
Blukker)

1  l. 
27 r.

Koops
om: ƒ 90,-.
- groes (den Ossenkamp) - 3301 6  l. 
47 r.

Koops
om: ƒ 59,-.
Hij verkoopt aan Goort Rooyakkers, te Vlierden:
- groes Bosveltje of Huypkesveltje neven den 

Busserdijk en Peter van de Laak
3536 1 l. 13 r.



Koops
om: ƒ 44,-.
Hij verkoopt aan Johannis Meulendijk:
- groes het voorste Veltje - 3321 1  l. 
31 r.

1. weduwe SauvΘ
2. Antony Ramaer c.s.

Koops
om: ƒ 46,-.
- groes Busserveltje - 3547 1 l. 11 r.

Koops
om: ƒ 33-10-0.
Hij verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- groes Rietjesveltje - 3543      39 r.

Koops
om: ƒ 24,-.
- groes de hoog- en leeg Kolk 1  l. 
41 r.

3539



Koopsom:  ƒ 70,-.  

R 103 fol. 38vo 11-02-1794 2/2
Rijnder Muyen is schuldig aan Abraham van Nouhuys - ƒ 100,- α 4%.
Gecasseert - 7-11-1804.
R 103 fol. 39vo 11-02-1794

Willem Swinkels is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 100,- α 4%.
R 103 fol. 40vo 17-02-1794
Jennemaria Houbraken verkoopt aan haar broer, Jan Houbraken,  de 
onverdeelde
helft in:
- huisje, hof en aangelag - Laarbroek 1╜ l.
- huisplaats  
3 copse.
- Nieuw Erve 2  l.
De wederhelft is van Jan Houbraken.

Koops
om: ƒ 200,- α 3%.
R 128 fol. 29 17-02-1794
Leendert van der Sande, te Mierlo, geeft te kennen dat hij, op 
donderdag,
13 febr. l.l., 's middags, komende van de z.g. Houtse Moolen, 
gelegen onder 
Helmond, met twee vaten gemalen boekweit. En dat toen bij hem is 
gekomen Theo-
dorus Smits, molenaar op de windmolen te Mierlo, die hem met zijn 
boekweitmeel 
heeft aangehouden en "becalangeert".
En  verklaart  de  comparant,  ter  requisitie  van  Abraham  van 
Nouhuys, drossard van
Mierlo - dat op woensdag, 12 febr. l.l., des voormiddags (volgens 
zeggen  van  zijn  zoon  Francis)  ca.  half  twaalf,  wanneer  hij, 
comparant, juist niet in huis
was, ten zijne huize is gekomen, Simon van der Laak, zijn buurman 
en eigenaar 
van het huis waarin hij, comparant, woont.
Dat van der Laak over de zoldertrap in zijn, comparants, huis 
naar boven is ge-
gaan, alwaar hij, van der Laak, boekweit heeft liggen en aldaar de 
zak met twee
vaten  boekweit  heeft  gevuld  en  naar  beneden  gebracht  en  toen 
tegen zijn compa-
rants, zoon, welke alleen thuis was, gezegd zou hebben: "Sie daar 
Sis, nu moet gij maken dat ik meel heb, dat ik dees middag struyf 
kan bakken".          
Dat  comparants zoon,  Francis, dan  die boekweit  gebracht heeft 
naar de Houtse Moolen, om aldaar te laten malen - dat hij dan de 
boekweit daar heeft laten 
liggen omdat deze niet meteen gemalen kon worden.
Dat Simon van der Laak, ten dage voors. t.h.v. Johannes van de 
Kruys aan hem, 
comparant, gevraagd heeft of hij naar de molen was geweest en dat 
hij, compa-
rant, aan hem gezegd heeft: "Ja, dog dat zij aldaar bezig waren 
om terw te 
maalen"



Dat hij, comparant, de volgende dag naar de Houtse Moolen is 
gegaan en de ge-
malen  boekweit  heeft  opgehaald  -  met  het  voornemen  deze  te 
brengen t.h.v. Simon
van der Laak, aan wie het toebehoorde.
Onderweg is hij echter aangehouden door Theodorus Smits en dat 
hij toen de zak
met boekweit "verlaten" heeft. Hij heeft daarvan van der Laak op 
de hoogte ge-
steld, vragende wat hem te doen stond - doch deze wist het niet.
Hij verklaart e.e.a. onder eede.
R 103 fol. 42 19-02-1794
Jacomyna van den Boomen, te Vlierden, verkoopt aan haar broeder, 
Francis, sche-
pen, te Vlierden, de helft van:    
- groes de Wolschut - te Ostappen - 3192



1. Jelis van Hugten c.s.
- groes Luttelhees - 3273

1. Jelis van Hugten 
Koops

om: ƒ 624-1-4.
R 128 fol. 30vo 24-02-1794
Arnoldus  van  Geemert  verklaart  ter  requisitie  van  Jacobus 
Losecaat - dat tussen afgelopen zaterdag en zondag, 22 en 23 
febr., in zijn huis, terzijde van de 
voordeur,  een  gat  gebroken  is  -  en  waardoor  de  deur  is 
opengemaakt.
Dat dan in zijn huis gekomen zijn, drie personen, waarvan de eene 
een brandende
lantaarn in zijn hand had.
Dat ΘΘn van die personen voor het bed, waarop hij, comparant en 
zijn vrouw la-
gen kwam staan en hem gevraagd heeft om geld, met bedreiging - 
"dat zij anders
steeke soude, dat den damp de keel uytkwam".
Dat hij, comparant - "een buyltje, waarin omtrent ses schellingen 
was, alsdoen 
afgegeven heeft".
En die personen vervolgens de kleren van hem, comparant, zijn 
vrouw en kinderen
behorende - en vooral een blauwe laken rok en swarte broek van 
zijn, compa-
rants, overledene zoon m.n. Laurens - alsmede garen en verdere 
kleinigheden
meegenomen hebben en vertrokken zijn.
Zonder aan hem, comparant, zijn vrouw of  kind enig hinder of 
belet is geschiedt.
Hij verklaart e.e.a. onder eede.   
R 128 fol. 31vo 27-02-1794
- Hendrik van den Eynde - weduwnaar Maria Jan Loomans,
- Hendrik van Exel - weduwnaar Willemina Jan Loomans,
- Willem Jan Loomans - mede voor:
- Bonaventura Jan Loomans, te Bergeyk - en voor:  
- Antonie Jan Loomans, te Heese - alsmede voor zijn zwager:
- Wouter van Gerwen - g.m. Johanna Loomans, te Heese.
Allen kinderen van wijlen Jan Bonaventura Loomans - en Maria van 
Geffen - ter 
eenre - alsmede
- Arnoldus van Geffen - als wettig voogd over Pieter, onm. zoon 
wijlen Antony 
  Sluyters - en Maria van Geffen - alsmede voor 
- Johanna, meerderj. dochter van Antony Sluyters - en Maria van 
Geffen - ter
  andere zijde.
Zij verdelen:
- een perceel groes - in 't Rood - het Voorsteveltje - 2349 2 l. 
44 r.  
- land Molenakker - 2625           1 l. 21 
r.
Ingevolge deze loting is ten deel gevallen aan:
1e lot: Hendrik van den Eynde
      - Hendrik van Exel
      - Willem, Bonaventura, Antonie znn. Jan Loomans
      - Wouter van Gerwen
- ƒ 102,- aan ieder dus ƒ 13,- - uit te keren door de ontvangers 



van het 2e lot.
2e lot: Pieter en Johanna Sluyters
- land Moolenakker - 2625 1 l. 21 r.
- groes in 't Rood - het Voorsteveltje - 2349

2  l. 
44 r.
En zullen de ontvangers van dit lot uitkeren -  ƒ 102,- aan de 
ontvangers van 
het 1e lot.
Belast  met:  ƒ 1-10-0/jr.  aan  rentmeester  de  Kempenaar,  te  's 
Bosch. 



R 103 fol. 46 05-04-1794
Francis Johannis Martens verkoopt aan Goort Hoeben, te Liessel:
- huis, hof en aangelag - op Heusden - 2191 1 l. 41 r.

Koops
om: ƒ 156,-.
Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- land/groes het Heytveld - 1781 2 l. 39 r.

Koops
om: ƒ 117,-.
- land/groes/hei Nieuw Erve - 2180 4 l.

Koops
om: ƒ  86,-.
R 103 fol. 49vo 22-04-1794

Marcelis van Bussel is schuldig aan Hendrik Eysbouds - ƒ 850,- α 
3%.
R 128 fol. 33 21-04-1794
Alzo Coenraat Staal, op 10 oct. 1791, door drost en schepenen is 
aangesteld tot
dienaar van de justitie en bedeljager - op een tractement van - ƒ 
80,-/jr.
Hij heeft vanaf die tijd tot heden met zijn vrouw, Anna Elisabeth 
Schloeser en 
kind  m.n.  Philippina,  nu  omtrent  3╜  jaar  oud  zijnde,  alhier 
gewoond.
Hij heeft zich in die kwaliteit van zijn taak "wel en loffelijk 
gequeeten".
Hij heeft ontslag uit zijn bediening gevraagd - om te Michiels 
Gestel in de gelijke kwaliteit te gaan werken.
Wij verlenen hem gaarne deze attestatie en ontslaan hem van zijn 
eed.
R 128 fol. 34 02-05-1794
-  Johanna  Knapen  -  weduwnaar  Johanna  Voermans  -  waarbij  twee 
kinderen m.n. 
  Francis en Joost - bruidegom - ter eenre - en
- Anna Elisabeth Roefs, j.d. - geass. met Mattheus Roefs, haar 
vader, te Hel-
  mond - bruid - ter andere zijde.  
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
-  Zij  brengen  beiden  alle  goederen  in  die  zij  hebben  en 
verkrijgen.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) worden geboren zullen de 
v≤≤r- en nß-kin-
  deren egaal behandeld worden - enz. enz.
  Uitgezonderd  worden  de  vaste  goederen,  gekomen  van  wijlen 
Johanna Voermans,
  welke zijn en blijven voor de v≤≤r-kinderen - testament - d.d. 
11-12-1792.
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden, zonder 
kind(eren) uit
  dit  huwelijk  na  te  laten  -  dan  zal  de  helft  der  gehele 
nalatenschap gaan naar
  de bruid - en de andere helft naar de v≤≤r-kinderen.
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom, zonder 
kind(eren) uit
  dit huwelijk na te laten, dan zal haar nalatenschap gaan naar 



de bruidegom,
  voor de helft en naar de erfgenamen van de bruid, voor de 
andere helft.
R 128 fol. 36 06-05-1794 1/3
Thomas Hendriks - en Gerrit van Hugten verklaren ter requisitie 
van Dirk Joos-
ten van Hugten, op het Zand, dat diens broeder, Willem, 28 jaar, 
en bij de re-
quirant wonende - "laboreert aan slappigheid van hersenen" en dat 
zij, compa-
ranten, voor vast oordelen en zeker weten - "dat hij geensints in 
staat is om
sijn eygen persoon, veel min sijn goederen te kunnen regeeren en 
administree-
ren" en dat het dienvolgens nodig is dat hij onder toezicht van 
voogden of cu-
ratele gesteld wordt.



R 32 fol. 108vo 08-05-1794    2/3
Jan Lintermans en Willem Marcelis Jansen worden aangesteld als 
momboiren over 
Willem, meerderj. doch innocente zoon van Joost van Hugten - en 
Maria Hendriks,
beiden overleden.
R 128 fol. 37vo 10-06-1794 3/3
Staat en inventaris - opgemaakt door Jan Lintermans en Willem 
Marcelis Jansen -
op 8 mei l.l. aangesteld als voogden over Willem, meerderj. zoon, 
doch inno-
cent, van Joost van Hugten - en Maria Hendriks, beiden overleden, 
gewoond heb-
bende  op  het  Sandt  -  en  waarin  de  innocente  voor  1/3e  deel 
gerechtigd is.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag met nog een klein huisje daarbij 28 l.
- groes en hei - aaneen 60 l.
- groes de Haag

 2 l.
- 1/8e deel in de kleyne Haag

      3 cops.
- het Aaveltje       1 cops.

Roerende goederen o.a.:
- een paard en getuig, vier melkkoeien, vier "lege" beesten, een 
kalf, 
  29 oude schapen, 21 lammeren,
- een hoge kar en een slagkar, een ploeg, een eg,
- een kast, drie kisten, een baktrog, zeven stoelen, twee tafels,
-  een  bed  gevuld  met  veren  met  zijn  toebehoren,  twee  linnen 
bedden,
- diverse ketels, potten, pannen en "mooren",
- 21 tinnen lepels, 12 "forchetten", vier tinnen schotels, een 
tinnen kom,
- melk- en botergereedschap,
- twee spinnewielen,
- klein landbouwgereedschap,
- diverse bakken, twee emmers, een ladder.

Schulden
- aan Christiaan Mechernich ƒ 73-06-00
- aan mulder Loomans ƒ 30-
18-08
- aan Gerrit Goossen, te Liessel ƒ  6-
06-00
- aan Helena Goossens, te Liessel ƒ 43-00-00  
R 103 fol. 51vo 17-05-1794
Dirk Jan Thielen verkoopt aan Elisabeth Thiele - weduwe Peeter 
Berkers:
- land het Neutje 1╜ l.

1. Jacobus Michiels
2. Francis Thielen

- groes den Dries 1╜ l.
1. Arnoldus Verhees

Verkoper aangekomen bij vernadering - d.d. 10-2-1792.
Koops

om: ƒ 190,-.
R 32 fol. 109 26-05-1794
Jan Mattijs van Bussel en Thomas Timmermans worden voor de tijd 



van drie jaar 
aangesteld als armmeester.
R 103 fol. 52 28-05-1794
Nijs Peter Nijssen, te Meyel, als lasthebber van Jenneke Peter 
Nijssen, zijn 
zuster, verkoopt aan Andries en Peternel Nijssen, te Meyel:
- groes gelegen  onder  de  Schuurbeemt  -  4389

6 l. 13 r.
Koopsom:  ƒ 60,-.

 



R 145 04-06-1794 1/2
Aan het College,

Jan van Baakel - "geeft te kennen hoedat het den Heemel behaagt 
heeft sijne 
huysvrouw met naame Francyn Willem Jacobs met eene ijlhoofdigheid 
en slappig-
heid van hersenen te besoeken. So dat desselfs toestand soodanig 
is dat er on-
gelukken van te wagten sijn so sij niet op een verseekerde plaads 
in bewaaring 
gestelt word".
Suppliant is na overleg met Jan Joost Smits en Anna Maria van 
Vlokhoven - wedu-
we  Antonie  Aart  van  Bussel,  als  naaste  bloedverwanten,  nu  in 
"hoogste noodsake-
lijkheid" om e.e.a. ter Uwer kennis te brengen.
Hij  verzoekt  om  hem  te  permitteren,  ter  voorkoming  van 
ongelukken, - "deese
sijne  ongelukkige huysvrouw  hetsij te  mogen  binden,  boeyen of 
opsluyten binnen
sijn wooninge oftewel elders".
Of  te  "secureeren  of  in  bewaaring  te  stellen"  en  daartoe  de 
nodige adsistentie
te mogen gebruiken.
    
R 128 fol. 37 04-06-1794 2/2
Jan Joost Smits en Anna Maria van Vlokhoven - weduwe Antonie Aart 
van Bussel 
verklaren ter requisitie van Jan van Baakel, hier wonende, dat 
requirants vrouw,
Francyn  Willem  Jacobs  -  "laboreert  aan  ijlhoofdigheyd  en 
kranksinnigheyd van 
hersenen",  haar  toestand  is  zodanig  dat  er  ongelukken  te 
verwachten zijn indien 
zij  niet  op  een  verzekerde  plaats  in  secure  bewaring  wordt 
gesteld.   
R 103 fol. 53 10-06-1794
- Goort Martens, te Zeelst,
- Joost Waarenberg - g.m. Maria Martens,
- Jan van de Cruys - weduwenaar Antonetta Martens - als vader en 
voogd van zijn   dochter, Anna Maria.
Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys:   
- een huis - te Ommel - 802-803 5  l. 
3 r.
- land Looakker - 772

1 l. 21 r.
- groes aan de Diesdonk - 3058

1 l. 23 r.
- groes Engelschenbeemt - 3372

     49 r.
Belast met: ƒ 0-3-12/jr. aan het Huis van Asten.

Koops
om: ƒ 200,-.
R 165 fol. 114 14-07-1794
Taxatie van de onroerende goederen van Jacobus van Ravesteyn - 
overleden en 
begraven op 19-5-1794.

W
aarde



- huis en hof ╜  l.
ƒ 150,-

1. Lambert Sauve
2. Adriaan van Duuren

- een obligatie van 
ƒ 125,-

  t.l.v. Jan slaats - d.d. 1-12-1773
       

ƒ
 275,-
20e penning is ƒ 13-15-0.
R 103 fol. 54vo 21-07-1794
Jacobus Losecaat verkoopt aan Theodorus Johannis Sengers:
- brouwerij en schuur met alle ap- en dependentiδn - met de pad 
zoals die daar-
  achter uit is in het gemeen met Hendrik Loomans c.s.

         vv. en 1. de straat



2. H. Loomans c.s.
De verdere tekst is gelijk aan vroeger transport - d.d. .....

Koops
om: ƒ 503,-.
R 128 fol. 41vo 21-07-1794
Jan  Hendriks,  ziek  -  eerder  weduwnaar  van  Jennemarie  Jan 
Vermeulen - en Wille-
myn Goris, zijn vrouw, zij testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
  Verwezen wordt naar de inventaris welke de eerste comparant 
v≤≤r het aangaan 
  van zijn tweede huwelijk heeft gepasseert - voor zoverre  de 
kinderen van het
  eerste huwelijk daartoe gerechtigd zijn.
- Na overlijden van de langstlevende van hen beiden hebben de 
testateuren be-
  paald - dat de gehele nalatenschap die dan bevonden zal worden 
- zal worden 
  verkregen door de erfgenamen van de eerste comparant - voor de 
helft en bij 
  de erfgenamen van de tweede comparante - voor de andere helft.
  Indien de kinderen uit het eerste huwelijk - "sig hiertegen 
willen opponeeren
  sal  men  kunnen  volstaan  om  aan  deselve  uyt  te  keeren  de 
legitieme portie - 
  hen na scherpheid van regte competeerende".  
R 128 fol. 43vo 26-07-1794
Staat en inventaris - opgemaakt door Willem Jan Daandel Ceelen - 
weduwnaar van 
Elisabeth Lambert Cornelis - t.b.v. zijn twee kinderen m.n. Maria 
en Jan.
Hij wil hertrouwen met Willemina van Tilburg.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - de Wolfsberg 1  l.
- land Tijs Franseakker 1  l. 
3 cops.
- land het Copse  ╝ l.
- land Gijsbertakkers 1  l.
- land de Loverbosch 1╜ l.
- groes de Haaseldonk 1  l. 
3 cops.
- het Lindersvelt 1  l.
- het kleyn Linder 1╜ l.
- land de Kerseboom 1╝ l.
Deze goederen behoren aan de inventarisant en zijn kinderen - 
ieder voor de
helft.
De  inventarisant  bezit  nog  in  gemeenschap  met  Daandel,  zijn 
broeder en Maria 
Willem van Hugten, zijn nicht - en waarin hij, inventarisant, met 
zijn kinde-
ren voor 1/3e deel gerechtigd zijn:
- land Witteman 2╜ l.
- land Hoogenakker 1╜ l.
- land Calverakker 1╝ l.
- land land in 't Linder 1  l.
- groes het Linder 1  l.
- een kamer aan het huis  ╝ l.

Roerende goederen o.a.



- twee karren, een ploeg, een eg,
- klein landbouwgereedschap,
- diverse bakken en kuipen, emmers,
- diverse ketels, zes flessen,
- diverse schotels, zowel aardewerk als tin,
- 18 lepels, 12 "forchetten",
- vuurgerei,
- twee tafels, een kast, drie kisten, acht stoelen,
- 22 bedlakens, 8 tafellakens,



- vier bedden met toebehoren,
- twee spinnewielen,
-  timmermans- of wagemakersgereedschap - twee schaafbanken, een 
draaibank,
  vijftien effers, vier kettingen, zestien "beutels", vijftien 
schaven, drie 
  aksen, twee bokrepen, een bankhaak, een bok, een "trekschey", 
twee "wijnen"
  zes boren, drie banken, acht zagen, drie ijzeren spieδn, drie 
ijzeren hamers,
  11000 voet planken, 200 voet velligen, acht burries, twintig 
bomen, 
  300 "speeken".
- vier melkkoeien, twee jonge of "lege" beesten, twee varkens, 
een paard.
Opmerking: Aan  het  einde  is  vermeld  dat  de  inventaris  is 
opgemaakt door
           Willem Marcelis Janse Daniels.
           Zijn handtekening is: Willem Jan Ceelen.
R 128 fol. 49 09-08-1794
Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrik van Exel - weduwnaar 
Willemina 
Jan Loomans - t.b.v. Geertruy, Johanna, Gerrard en Jan.
Hij wil hertrouwen met Francyna Antony Verlijsdonk.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - de Wolfsberg ╜ l.

Roerende goederen o.a.
- een bed met toebehoren, vier paar slaaplakens, twee tafelakens, 
twee handdoe-
  ken,
- een kast, zes stoelen, twee tafels, 
- diverse potten, pannen, ketels,
- klein landbouwgereedschap,
- divers aardewerk, 
- diverse bakken, 
-  Timmermansgereedschap - een ladder, vijf zagen, tien effers, 
zestien beudels,
  twintig schaven, een aks, een deestel, drie snijmessen, een 
draaibank, een 
  schaafbank, een wind, een ketting, een slijpsteen,
- een spinnewiel.
R 156 25-08-1794
Margareta  Roymans -  weduwe Hendrik  van Helmond  verkoopt enige 
roerende goederen
o.a.
- een paard ƒ 41,-
- drie koeien ƒ 89,-
- enige jonge beesten ƒ 51,-
- hooi - stro ƒ 46,-

Opbre
ngst: ƒ 262,-
Mede ondertekenen: + Abraham van der Velde.

       - + Frans Daniels.
R 128 fol. 49vo 30-08-1794 1/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Jan Verheyen - weduwnaar 
Jennemaria Slaats
- t.b.v. zijn drie kinderen, Maria, Jan en Catharina.



Hij wil hertrouwen.
Roerende goederen o.a.

- een paard en getuig,
- twee hoogkarren, een slagkar, een ploeg, drie eggen,
- klein landbouwgereedschap,
- zeven melkkoeien, een trekos, elf jonge beesten,
- melk- en karngereedschap,
- vier lopense boekweit, 3000 pond hooi,



- diverse ketels, potten, pannen,
- vuurgerei,
- diverse bakken en kuipen,
- een bed met toebehoren,
- een kast, een kist, twee "schaapkens of eetenskaskes", vier 
biezen stoelen,
  zeven houten stoelen, twee tafels,
- divers tin, divers aardewerk,
- twee spinnewielen,
- een boek met zilverbeslag.

Vorderingen
- ƒ 250,- van twee particulieren.
R 128 fol. 57vo 30-08-1794 2/2 
- Jan Verheyen - weduwnaar Jennemaria Slaats - bruidegom - ter 
eenre - en
- Jennemie Pieter van Bussel, j.d. - bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden de goederen in die zij bezitten.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) worden geboren zullen deze 
ΘΘn zijn met 
  de  v≤≤r-kinderen  -  en  tot  staat  gekomen  zijnde  ieder  een 
behoorlijke uitzet,
  naar vermogen, ontvangen.
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid, zonder kind(eren) uit dit 
huwelijk na te 
  laten,  komt  te  overlijden  dan  zal  de  ene  helft  van  de 
nalatenschap van de     bruidegom - gaan naar de bruid - en de 
andere helft naar de v≤≤r-kinderen.  
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom, zonder 
kind(eren) uit
  dit huwelijk na te laten - dan zal de ene helft van haar 
goederen gaan naar 
  de bruidegom - en de andere helft naar de erfgenamen van haar, 
bruid.
R 103 fol. 56 01-09-1794
Abraham van Nouhuys verkoopt aan Jan Willem Coolen:
-groes op Diesdonk - 3058 1 l. 23 r.
Belast met: ƒ 0-3-12/jr. aan het Huis van Asten.

Koops
om: ƒ 18,-.
R 128 fol. 59vo 01-09-1794
Jacobus van Riet, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Zijn enige erfgename wordt Maria Broens, thans bij hem wonende.
R 128 fol. 60vo 06-09-1794
Willem  en  Catharina  Loomans  geven  procuratie  aan  hun  zuster, 
Engel Loomans, te 
's Bosch, om namens hen na te zien en in te vorderen - het 
aandeel dat hen toe-
komt uit de boedel en nalatenschap van Hendrikus Boom - en Maria 
Loomans, te 
's Bosch, beiden overleden.
Alsmede  van  de  verdere  erfgenamen  te  vorderen  een  staat  en 
inventaris. 
Enz. enz.
R 128 fol. 61vo 10-09-1794



Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenrode, op 8 sept. j.l., te 
Helmond,
bij  publieke  aanbesteding,  aldaar,  heeft  aangenomen  -  het 
collecteren der Geme-
ne  Lands  Middelen  van  consumptiδn  -  ingaande  17-9-a.s.  en  de 
Landsverponding zullende ingaan 1-1-1795.
Jacobus Losecaat stelt zich borg.



R 103 fol. 57 25-09-1794
Josyna  Verlijsdonk  verkoopt  aan  Laurens,  Maria,  Mattijs  en 
Bendert, kn Jan Tijs
Haasen de onverdeelde helft in:
- huis, schuur, hof en aangelag - te Voordeldonk

2  l.    
- land in 't Aangelag 2  l.
- land Warandakker 2  l.
- land Nieuwland

1  l.
- land akker in de Loverbosch

1  l.
- land Keunisakker 2  l.
- land Venakker

1  l.
- land Bergakker

1  l.
- land Berkeboomakker

1  l.
- groes den agtersten Brand 1  l.
- groes de Bleek

1╜ l.
- groes de Roetert 1  l.
- groes het Binneveltje

2  l.
- groes het Biesvelt

1╜ l.
- groes het agterste Binnevelt

      3 cops.
- groes de Vorck

1  l.
Koops

om: ƒ 400,-.
Mede compareerde Mattijs Jan Tijs Haasen welke beloofde om voor 
deze - ƒ 400,-
de verkoopster gedurende haar verdere leven te onderhouden.
R 103 fol. 59 29-09-1794

Het Corpus van Asten is schuldig aan Hendrik Eysbouds - ƒ 200,- α 
3%.
R 103 fol. 60 29-09-1794
Het Corpus van Asten is schuldig aan:
- weduwe Bruysten van Someren ƒ 100,- α 3%.
- Jan Bruystens ƒ 
750,- α 3%.
- Catharina Loomans - weduwe Antony van Bussel ƒ 350,- α 3%.
- Hendrik Vinken ƒ 
300,- α 3%.
- Allegonda van de Cruys - wed. Wilhelmus Bruynen ƒ 500,- α 3%.
- kn Hendrik Berkers ƒ 
500,- α 3%.
- Jenneke Thiele Coolen - weduwe Goort van Bussel ƒ 400,- α 3%.
- Hendrik van Helmond ƒ 
200,- α 3%.
- Paulus, Willemina en Maria kn. Jan Paulus van 
  Dijk ƒ 
300,- α 3%



R 103 fol. 65 16-10-1794
Francis Kerkers, namens Jan Peter Haasen (onpasselijk) verkoopt 
aan Mattijs 
Peter Haasen zijn 1/8e aandeel in:
- huis, schuur enz. land en groes - in de Wolfsberg - en het 
klein huisje

1╜ l.
- land de Loverbosch 2  l.
- land Hoogenakker  ╜ l.
- land Groesweg 2  l.
- land Warandakker 2  l.
- land Eyserman  2  l.
- land Toornakker 1╜ l.
- land Willigenakker  
3 cops.
- land Liendersekamp  
3 cops.



- land agter Jan Steevens  ╜ l.
- land Hoogenakker 1  l. 3 cops.
- land Wittenakker 2  l.
- land den Hof 1  l.
- land den Dungen 1  l.
- land het Broxke  ╜ l.
- land Groenakker 1  l.
- land den Berg 2  l.
- land den Berg  ╜ l.
- groes groes bij de Straat       3 roeden
- groes Binneveldekens 4╜ l.
- groes het Eeusel 2  l.
- groes de Weerdt 1  l. 
3 cops.
- groes de Haaseldonk 1  l. 
3 cops.
- groes het Lankvelt 1  l. 
3 cops.
- groes het Eeusel in 't Linder 1╝ l.
- groes het kleyn Linderke  ╜ l.
- groes het Linder  ╜ l.
- groes het Weyvelt in 't Linder  ╜ l.
- land Venakker 2  l.
- land JanHuybersakker 2  l. 
22 r.
- land den Dungensendries 1╜ l.
- 3 akkerkes en dries aaneen 3  l.
- groes het Weyvelt 4  l.
- groes het Linder 3  l.

Koosp
om: ƒ 200,-.
R 128 fol. 62vo 13-11-1794
Peeter Thiele Coolen, ziek - en Catharina Janse van Dijk, zijn 
vrouw, testeren 
- "en dat wel om reeden dat de comparanten soon met naame Pieter, 
van den hee-
mel is besogt geworden met blindheid en ook hardhoorig is".
- De gehele nalatenschap zal gaan naar hun twee dochters m.n.:
  - Jennemaria Peter Coolen - g.m. Pieter Eysbouds, alhier - en
  - Maria Peter Coolen - g.m. Jan Marcelis Verhoysen, te Someren.
  Zij  zullen  gehouden  zijn  om  jaarlijks  aan  hun  ongelukkige 
broeder, Pieter,
  - ƒ 60,- uit te keren, dit gedurende zijn verdere leven - "en 
daarenboven de 
  kleederen tot sijn lighaam behoorende door de dag of daaglijks 
maar niet des
  sondags te gebruyken".
R 32 fol. 109vo 18-11-1794
Arnoldus  Seegers en  Jan Jooste  Verheyen worden  aangesteld als 
voogden over Jan 
en Wilhelmina, minderj. kinderen van Dirk Seegers - en Goverdina 
Verheyen, bei-
den overleden.
R 32 fol. 110 21-11-1794     
Antony  Peter  Smits  en  Marcelis  Peters  worden  aangesteld  als 
voogden over Peeter
onm. zoon van wijlen Joost Peters - en Jenneke Peeter Smits.



R 32 03-12-1794
Jelis van Lierop en Jacobus van Hugten, als naaste bloedverwanten 
van Ida, dr. 
Jan  van  Lierop  -  en  Jenneke  Claus,  beiden  overleden,  worden 
aangesteld als haar
voogden.



R 128 fol. 64 13-01-1795 1/5
Gerrit Brunas, laatst weduwnaar Geertruy Aarts, ziek, geeft te 
kennen dat hij, 
comparant, met wijlen zijn vrouw, op 13 dec. 1792, een wettig 
testament heeft
gepasseert - en waarbij was bepaald dat, na overlijden van de 
langstlevende, de
vaste en alle andere goederen zouden moeten gaan naar de naaste 
vrienden van 
hem, testateur, nu comparant.
Zij  hebben  verder  verklaart  te  legateren  aan  de  broeders  en 
zusters van de tes-
tatrice  -  ƒ 600,-  te  voldoen  door  de  erfgenamen  van  de 
langstlevende.
Dan wil de comparant nog, dat na zijn dood - door de erfgenamen 
zal worden uitgereikt aan: 
-  de  Eerw.  Heer  Willem  van  Asten,  pastoir,  alhier  -  ƒ 150,- 
alsmede aan:
- de armmeesters - ƒ 250,- dit t.b.v. de arme ingezetenen.
Zij zullen dit in hun rekeningen moeten verantwoorden.
De twee voors. sommen zullen binnen drie maanden na overlijden 
van de comparant moeten worden uitgereikt.
R 103 fol. 67 21-01-1795 2/5
Gerrit Brunas verkoopt aan Tomas Timmermans:
- land den Heemel - 2526 40 roeden

1. de koper
Koops

om: ƒ 75,-.
R 165 fol. 118 01-04-1795 3/5
Taxatie van de onroerende goederen van Gerrit Brunas - overleden 
en begraven
op 3-2-1795.

W
aarde
- huis en hof met het klein huiske - in het Dorp

ƒ  450-00-00
3. de straat
1. Jan van Hoek
2. het volgende perceel

- een klein huisje of boerewoning met schuur, stalling
  en hof

ƒ  250-00-00
3. de straat
1. het voorgaande perceel
2. Francis van den Eerenbeemt

- land Rootsakker - 2 1  l. 
10 r.ƒ   50-00-00
- land Loverbosch - 1731 1 l. 31 r.ƒ   30-
00-00
- land land bij den Heemel - 1747 1 l. 19 r.ƒ 
25-00-00
- land Liendersekamp - 2459   1  l. 
42 r.ƒ   65-00-00
- groes het Linder - 2459 2 l. 38 r.ƒ   90-
00-00
- land Molenakker - 2563-2564 7  l. 
42 r.ƒ   75-00-00
- land Langenakker - 2586 1 l. 35 r.ƒ   25-
00-00
- land het Delleke - 2593 1 l. 36 r.ƒ   25-



00-00
- groes het Bosveltje - 2662 2 l. 24 r.ƒ   60-
00-00
- groes het Biesvelt - 2664 2 l. 47 r.ƒ   60-
00-00
- groes Ostadensvelt - 2702 2 l.  2 r.ƒ   50-
00-00
- groes de Bleek - 3804 1  l. 
26 r.ƒ   40-00-00
- groes Liendersveltje - 3880 1  l. 
33 r.ƒ   60-00-00
- groes het Hooyvelt - 3897      19 r.ƒ     10-  
00-00
        

ƒ 1365-00-00
De goederen zijn belast met:
- ƒ 7-10-0/jr. aan het Gemene Land in kap. ƒ 187-10-00
- ƒ 7-00-0/jr. aan den Armen van Asten          ƒ 175-00-00
- ƒ 0-19-4/jr. cijns aan het Huis van Asten     ƒ    24-01-04  

        ƒ 
386-11-04

ƒ
  978-08-12
20e penning is ƒ 48-18-8.



R 103 fol. 78vo 04-11-1795 4/5
- Elisabet Brunas - weduwe Hendrik Vervoordeldonk, te Vlierden,
- Jan J. Brunas en Pieter J. Brunas,
- Johannis van Brussel - g.m. Jennemaria J. Brunas,
- Francyn J. Brunas - en
- Bonaventura J. Brunas, te Lierop.
Allen erven van wijlen Gerrit Brunas.
Zij verkopen aan Dirk, Hendrikus, Pieter, Jennemaria en Allegonda 
kn. wijlen 
Anthony Leenen:
- huis en klein huisje - het hoekhuis, 1 l., is afgeplankt en 
gesepareerd - van 
  de volgende koop of huis in huur en gebruik bij Marcelis Jansen.
  En met het aanhorende peelveld.
- de helft van den Berg - 1747 1  l. 
19 r.

Koops
om: ƒ 460,-.
  Belast met: ƒ 7-00-00/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 0-19-04/jr. aan het Huis van Asten.   
  Het huis is tot Pasen 1798 verhuurd voor  ƒ 26-10-00/jr. aan 
Bonaventura     Slaats.
- huis of boerenwoning, stal, schop en hof neven het voorstaande

╜ l.
  Huurder: Marcelis Jansen.
- de helft van den Berg - 1747 1  l. 
19 r.
- land Moolenakker - 2563 4 l. 46 r.
- groes Busveltje in 't Rood - 

26661 2 l. 24 r.
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land.

- de helft van ƒ 0-19-04/jr. aan het Huis van Asten.
- een schepengelofte aan Johanna Maria Wilbert Aarts 

- d.d. 5-3-1795.
Koops

om: ƒ 460,-.
- groes het Grootveld int Root - 2663

2  l. 
47 r.

Koops
om: ƒ 220,-.
Zij verkopen aan Godefridus Sauve:
- land Rootsakker - 2 1  l. 
13 r.

Koops
om: ƒ 98,-.
Zij verkopen aan Francis Berkers: 
- land land in de Loverbosch 1  l. 
31 r.

1731 Koopsom: ƒ 84,-.
Zij verkopen aan Francis Fransen:
- land/groes Liendersekamp - 2559 4 l. 30 r.

Koops
om: ƒ 360,-.
Zij verkopen aan Andries Timmermans:
- land Pasakker - 2564 2  l. 
46 r.

Koops



om: ƒ 140,-.
Zij verkopen aan Jan SauvΘ:
- land Langenakker - 2586 1 l. 35 r.

Koops
om: ƒ 86,-.
Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys:
- land het Delleke - 2593 1 l. 36 r.

Koops
om: ƒ 50,-.
Zij verkopen aan Jan Steven Jansen:



- groes Ostayensveltje - 2702 2  l. 
2 r.

Koops
om: ƒ 170,-.
Zij verkopen aan Willem Marcelis Jansen:
- groes de Bleek - 3804 1  l. 
26 r.

Koops
om: ƒ 91,-.
Zij verkopen aan Adriaan van Duuren:
- groes Steegensveltje - 3886 1  l. 
33 r.

Koops
om: ƒ 156,-.
Zij verkopen aan Philip Peter van Bussel:
- groes in 't Linder - 3898      29 r.

Koopsom:  ƒ 250,-.

R 128 fol. 73vo 30-03-1795 5/5
- Hendrik Canters - g.m. Jennemaria (Francis) Aarts, te Liessel,
- Gerrit Francis Aarts, te Liessel - voor zichzelf en mede voor:
- Johannes Francis Aarts, te Roermond,
- Hendrik Francis Aarts, te Deurne,
- Peeter Vriends - g.m. Petronella Francis Aarts, te Deurne - en
- Mattijs Heerings - weduwnaar Johanna Francis Aarts - namens 
zijn kinderen.
Allen erfgenamen van wijlen Geertruy Francis Aarts, te Asten.
Zij bekennen van de erven van wijlen Gerrit Brunas ontvangen te 
hebben:
 - ƒ 600,-, zijnde het legaat door Geertruy Aarts, ingevolge haar 
testamentaire
dispositie - d.d. 13-12-1792 - dat door de erfgenamen van wijlen 
Gerrit Brunas aan de ondergetekende moest worden uitgereikt.   
R 147 14-01-1795
Verkoop van roerende goederen door weduwe Joost Peeters - en haar 
v≤≤r-zoon.

Opbre
ngst: ƒ 394,-.   

R 165 fol. 115 23-02-1795
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Loomans - overleden en begraven
te 's Bosch op 28-8-1794.

W
aarde
- huis en hof - in het Dorp ƒ  300,-

1. Goort Loomans
- land/groes Jan Aartsakker - 13-14-15 12 l. 29 r. ƒ  550,-
- land Langenakker - 23  2 l.  3 r. ƒ 
70,-
- land kleyn Akkerke - 34       29 r. ƒ   15,-
- land den Driehoek - 44  3 l. 30 r. ƒ   80,-
- land het Neutje - 67  1 l.  7 r. ƒ 
20,-
- land/groes het Aangelag - 2637 3 l. 18 r. ƒ  150,-



- groes het Weyvelt - 2647 - 2647   6 l. 13 r. ƒ 
200,-
- groes Ostadensveltje - 2710  1 l. 49 r. ƒ 
80,-
- groes Slootjesvelt - 2784  2 l. 33 r. ƒ    110,-  

 1575,-
Deze goederen zijn belast met:
- ƒ 8,-/jr. aan de Kempenaar - in kapitaal ƒ 200,-  
- een obligatie aan W. Bruynen - d.d. 17-1-1756   ƒ 100,-
- een obligatie aan Cazijn van Zelm - d.d. 

     30-11-1756  ƒ 225,-
- aan Johannes Loomans - d.d. 22-6-1773 ƒ 300,-
- aan Jacobus Losecaat - d.d. 27-9-1784 ƒ    75,-   



ƒ 
900,-

ƒ
  675,-
Waarvan 1/7e deel aan de overledene competeerde: ƒ 96-8-9╜.
20e penning is ƒ 4-16-8.
R 128 fol. 65vo 24-02-1795 1/2
Mattijs Pieter Haasen - g.m. Antonetta Francis van Hugten, geeft procuratie aan 
Hendrik van Helmond, om namens hem te transporteren aan Francyna Jacobs van 
Hugten, dr. van wijlen Francyn Francis van Hugten, te Vlierden:
- de helft, of zodanig aandeel, als hem, comparant N.U. competeert in:
  - huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag, land en groes - te Vlierden -
    alsmede:
  - hun aandeel in de percelen te Deurne, Lierop en Asten.
Alles tesamen voor een som van - ƒ 600,-.     
  
R 103 fol. 68 26-02-1795 2/2
Mattijs Peter Haasen - g.m. Antonetta van Hugten verkoopt aan Francyna Jacobus
van Hugten, te Vlierden hun deel in:
- groes de Wolfschut - 3192 1 l. 37 r.

1. Hendrik Sleegers
- groes de Luttelhees - 3273 3 l. 19 r.

1. Willem Swinkels 
Koopsom: ƒ 605,-.

Met meer andere goederen te Vlierden, Lierop en Deurne.
R 32 fol. 111 05-03-1795
Andries Timmermans en Jan Janse Timmermans zijn aangesteld als borgemeesters,
1795.
Tot setters zijn benoemd: Willem Hoebergen en Jan Dirk Martens.
R 103 fol. 68vo 05-03-1795
Jan Brunas den ouden is schuldig aan Johanna Maria Wilbert Aarts: 
- ƒ 200,- α 3╜%.
Naschrift: 30-1-1803 - Bonaventura Slaats, als wettige houder N.U., stemt toe 
                       tot cassatie.
R 128 fol. 71vo 05-03-1795
Goort Janse van den Eynden, ziek, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Zijn enige erfgenaam wordt: 
  - Jan van den Eynden, zijn broeder, bij wie hij thans woont - alsmede 
  - zijn zuster, Jennemie van den Eynden - weduwe Dirk Wijnen 
    - ieder voor de helft, in de vaste goederen, gelegen te Someren.     
- Hij legateert aan zijn broeder Jan al zijn kleren, linnen, wollen, bed en
  toebehoren, meubelen.
  De kast in de kleine kamer staande gaat na zijn overlijden naar Jennemaria,
  zijn zuster.
- Hij legateert en bespreekt dat zijn erfgenamen moeten uitkeren aan:
  - J. Koekhof, pastor, te Someren - ƒ 50,- - alsmede aan:
  - Peter Jacobus van Lierop, zijn neef en waarover hij oom is - ƒ 25,- en nog
  - ƒ 25,- aan zijn gewezen meid - in de wandeling genaamd Engelandsche Kaat, 
    te Someren.
- Testateur wil nog "dat uyt de reeds verscheeneen nog te verschijne huurpen-



  ningen der vaste goederen sal worden voldaan en betaalt aan Jan Janse van den
  Eynden, bij wie hij, comparant, inwonende is - ƒ 80,- en dat wel voor en in-
  plaadse van kostgelt beneffens sijn getrouwe dienst en goede oppassing aan 
  hem, comparant, beweesen en nog te bewijsen".
  Nog is Jennemie van den Eynde, zijn zuster, gehouden, om uit de helft der 
vaste goederen, te Someren, uit te keren aan Jan van den Eynde, haar broeder:
  - ƒ 100,-.  
  
R 103 fol. 70 10-03-1795
Jacobus Losecaat verkoopt aan Cornelis Melchior van Nievervaart en Antonia Pa-
pegaay - weduwe Cornelis van Hombroek, te Dordrecht:
- groes Ossekamp - 3301 6 l. 47 r.

Koopsom: ƒ 116,-.
R 128 fol. 66vo 25-03-1795
- Hendrik Jan van Helmond, voor de helft,
- Antonetta van Hugten - weduwe Tijs Peter Haasen, voor ╝e deel,
- Jelis van Hugten - g.m. Jennemaria Pieter Haasen, te Vlierden, voor 1/8e deel
  en 
- Arnoldus van der Linden - g.m. Helena Peeter Haasen, voor 1/8e deel.
Zij verdelen de volgende goederen.
1e lot: Hendrik Jan van Helmond
- het kleyn huisje met de schuur - in de Wolfsberg

1. weduwe Francis Kerkers
- land land in de Loverbosch - 1665      38 r.
- de helft van het Aangelag - 1702         geheel 34 r.

1. weduwe Francis Kerkers
- land land in de Loverbosch - 1712 1 l. 36 r.  
- land Warandakker - 1722 1 l. 48 r.
- land Witteman - 1750 1  l. 
45 r.
- land den Berg - 1697  
45 r.
- land Bukkemsman - 1752 1 l. 38 r.
- een huisplaats - 2213       8 r.
- land Hoekakker - 2216 1  l. 
17 r.
- land Liendersekamp - 2456      43 r.
- groes agterst Liendersvelt - 3900 2 l. 15 r.
- land Hennekras - 2247 1  l. 
21 r.
- land het Bergske - 2249      18 r.
- land het Broekske - 2285 2 l. 20 r.
- groes de Weerte - 4248 1  l. 
13╜ r.
- 2 l. van het Binnevelt - 4267    geheel 4 l. 20 r.
- groes het Weyvelt - 4271 4 l. 13 r.
- groes Haaseldonk - 4326 1 l. 41 r.
- groes Haaseldonk - 4328 1 l. 43 r.
2e lot: Antonetta van Hugten - weduwe Mattijs Peeter Haasen
- het groot huis, stal en schop - aan de Wolfsberg

1. Antony van de Goor
- de helft van het Aangelag - 1702         geheel 34 r.
- land Warandakker - 1725

met daarin 6 r. groes 2 l. 17 r.
- land den Dungen - 2219 1 l.  1 r.
- land het Ven - 2289 2  l. 
15 r.
- groes den Berg - 2421  
37 r.



- land Groenakker - 2427 1 l.  5 r.
- groes het half Lopense - 3911  
16 r.
- land den Dungen - 2221      34 r.
- land/groes de Kamp en de Schaapsdries - 2245 2 l. 30 r.
- land den Bergakker - 2254 2 l.  2 r.
- 1 l. 22 r. van Jan Huybersberg - 2258    geheel 2 l. 20 
r.
- groes voorste Lindersvelt - 3938           1 l.  6 
r.
- 2 l. 20 r. van het Binnevelt - 4267    geheel 4 l. 20 r.
- groes het Weyvelt - 4296    4 l.  9 l.
- groes het Lankveltje - 4337 1  l. 
30 r.
Dit lot zal uitkeren aan het 3e lot - ƒ 300,-, dit ter egalisatie.
3e lot: Jelis van Hugten
- ƒ 300,- te ontvangen van het 2e lot.
4e lot: Arnoldus van der Linden
- land Warandakker - 1687 2 l.  8 r.
- land Willigenakker - 2466      39 r.
- 48 r. van Jan Huybersberg - 2258    geheel 2 l. 20 r.
- groes den Buunder - 4303 3 l. 30 r.
R 30 fol. 207vo 27-03-1795
Godefridus SauvΘ heeft, hedenmiddag, t.h.v. weduwe Jan Willem Slaats, te Bus-
sel, het lichaan onderzocht van een dood kind, oud 5 jaar en genaamd - Goortie 
Jan Willem Slaats.
Alle verschijnselen wezen op dood door verdrinking.
R 103 fol. 71 12-05-1795
Cazijn van Zelm, predikant, te Abbekerk en Lambert Schagen, verkoopt aan Enge-
lina Pieter Loomans, te 's Bosch - ƒ 225-4-0, als rest van een obligatie van
ƒ 500,- d.d. 30-11-1756.
Enz. enz.
30-3-1801 - gecasseert - Jan Kuypers - g.m. Engelina Loomans.
R 103 fol. 72 18-05-1795
Jan Daandel Coolen verkoopt aan Gerrit Bakens:
- land land in de Loverbosch - 1636 42 roeden
Belast met: ƒ 0-1-12/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 45,-.
R 103 fol. 73 01-06-1795
Hendrien Verberne, te Deurne, verkoopt aan Pieter Gerrit Verberne:
- 3 l. groes van het Rood, het Lankvelt - 2666-2667   geheel 5 l. 
48 r.

1. de Loop
Koopsom: ƒ 100,-.

R 30 fol. 208 05-06-1795 1/2
Jelis van Lierop en Dirk van Helmond verklaren, als rotgezellen van de Wolfs-
berg, dat zij deze nacht de wacht hebben gehouden in de straat tussen Wolfsberg
en Heusden en daar ontmoet hebben - een manspersoon, aan wie zij gevraagd heb-
ben zijn pas te vertonen.
Omdat hij dit niet kon hebben ze hem gezegd dat hij opgebracht moets worden.



Na eerst weigerachtig geweest te zijn is hij toch meegegaan doch onderweg weer
weggesprongen in het koren.
Wij zijn hem nagelopen en wederom gevangen genomen en opgebracht.
We hebben in het rot de wacht gehouden met vier personen.
R 30 fol. 208vo 05-06-1795 2/2

Verhoor van:
Andries Klamet, 28 jaar, geboren te Stensen, dorp in Silesien, bij Neus.
2-3. Of hij in militaire dienst is geweest, regiment, compagnie, waar, hoe 
     lang.
2-3. In het regiment van Orange, Vriesland, in de compagnie van capiteyn Lig-
     tervoort en laatst in Geertruydenberg gelegen heeft en daar gedeserteerd.
     Hij heeft voor 6 jaar getekend en is na 6 maanden gedeserteerd.
4-5-6-7. Of hij sindsdien gezworven heeft, met wie, waar - enz. enz.
  
4-5-6-7. Langs de grenzen van Vrankrijk gezworven, met twee kameraden, niet te
         weten hoe die heten, een aantal dagen geleden van hen weggegaan te 
         zijn omdat er Franse troepen passeerden.
R 128 fol. 74vo 05-06-1795  1/4
Jan Willem Feith, declarant, verklaart, ter requisitie van de regenten, dat hij
uit krachte van kwalifikatie van zijn overleden vader, J. P. Feith, als com-
mies collecteur - "die bij resolutie van Hun Ed. Mo. was gelast in cas van vij-
andelijke inval, het comptoir als sijn eygen persoon in veyligheyd te brengen"
de plaats Asten, ter obedientie van gemelde resolutie, heeft moeten verlaten,
alzo hem het comptoir, na het subiet overlijden van zijn voorn. vader, aanver-
trouwd en hij daar voor aansprekelijk was.
Zijnde de verplichting van zijn vertrek te meer gefundeert daar hij door het 
niet "optimceren" van zijn vaders plaats, alhier, geen kostwinning kan "erlan-
gen" en dus om in het onderhoud van zijn moeder en van zichzelf te voorzien el-
ders zijn fortuin moest gaan zoeken.       
R 128 fol. 76 16-06-1795 2/4
Doordien Johannes Pieter Feith, ter requsitie van regenten, alhier, op 
31-12-1793, zich had gesteld als borg - voor ƒ 1000,- - terzake van zijn aan te
stellen zoon, Jan Willem Feith, als borgemeester, alhier, over 1794.
Jan Pieter Feith is in het gepasseerde jaar overleden, nalatende tot zijn erf-
gename testamentair zijn vrouw, J. D. Ruysch.
Zij is voornemens om op woensdag, 17 juni, publiek te verkopen - enige meubi-
len.
Zij heeft verzocht om voor zover die goederen verbonden zouden zijn aan de 
voorn. borgstelling deze hieruit te willen ontslaan.
Aan dit verzoek wordt voldaan - onder conditie - dat zij voor de helft van de 
opbrengst der te verkopen goederen een behoorlijke cautie stelt, dit ten genoe-
ge van de regenten.
R 128 fol. 77vo 18-06-1795 3/4
Jan Willem Feith en Peter van der Laak zijn overeengekomen - dat de eerste bo-
ven en behalve het hefloon, hem voor de helft competerende zal afstaan en over-
geven aan Peter van der Laak - ƒ 40,-.
Waarna Peter van der Laak, als geassumeerde borgemeester, met Jan Laurens 
Jelisse het borgemeesterschap zal bedienen en waarnemen.  



R 128 fol. 76a 18-06-1795 4/4
Jan Willem Feith, samen met Jan Laurens Jelisse, borgemeesters, 1794, stemt toe 
in de aanstelling van een tweede persoon, Peeter van der Laak, om Jan Laurens 
Jelisse, als borgemeester te assisteren.
 
R 128 fol. 75 05-06-1795
Eevert van Geffen verklaart, ter requisitie van de regenten, dat Jan Cortius,
molenaar, te Stiphout, zijn schoonzoon, op 12 mei l.l., zijnde marktdag, al-
hier, te Asten, t.h.v. hem, declarant, heeft horen zeggen - dat hij 28 vat rog-
ge had gekocht van Antoni Timmermans. 
Dat hij. declarant, namens zijn schoonzoon, op 28 mei l.l., is gekomen t.h.v. 
Antonie Timmermans om het voors. koren op te halen.
Antonie Timmermans heeft aan hem toen 24 vat koren uit de schuur "toegemeeten"
en nog 4 vat van de zolder.
Het koren is t.h.v. Timmermans blijven liggen tot 3 juni l.l.
Op 3 juni heeft hij, declarant, zich vervoegd bij de leden der Municipaliteit
van Asten en verzocht om het voors. koren te mogen brengen naar zijn huis - met
het aanbod, namens zijn schoonzoon, om het koren te gebruiken t.b.v. deze ge-
meente, door mulder, bakker als anderszinds.
En verklaren Eevert van Geffen en Philips Peeter van Bussel, dat zij woensdag,
3 juni, 's avonds, rond 10 uur, zijn gekomen t.h.v. Antoni Timmermans, met kar
en paard van de tweede ondergetekende en dat zij aldaar hebben opgeladen de 28 
vat koren en dit gebracht hebben t.h.v. de eerste.
En verklaren wij ondergetekende regenten - dat wij, op dinsdag, 19 mei l.l., 
met de secretaris Nouhuys, de "opschrijving en huysvisitatie" hebben gedaan bij 
Antoni Timmermans en daar alleen hebben gevonden 15 vat rogge. 
   
R 128 fol. 78 27-06-1795
Jan Joost Smets en Francis van Lierop verklaren ter requisitie van onze nabuur,
Jan van Baakel, in onze buurt wonende, dat ons zeer wel bekend is het paard aan
hem toebehorende, oud: 10 α 12 jr., hoog: tussen 15 en 16 hand, Hebbende aan de
rechterzijde: een witte plak op het lijf, ter grootte van omtrent een kroon en 
stellende de rechtervoet terzijde uit, ruw van staart en manen.
Dit paard is reeds vele jaren zijn bezit.
Op de 23e dezer heeft de eerste comparant, tegen de avond, aan het huis van Jan 
van Baakel, zijn buurman, het paard "nog ontuygt en afgehaamt".
En hebben beide comparanten, op de 24 juni l.l., verstaan dat het hiervoor be-
schreven paard vermist was.
En verklaarde Jan van Baakel, inwoner alhier, dat zijn paard tussen 23 en 24 
juni is vermist geworden.
De eerste en derde comparant zijn het voors. paard drie dagen achtereen, tot in
Stralen toe, gaan zoeken.       
R 30 fol. 209vo 03-07-1795
Martinus Martens, 28 jaar, verklaart - dat zijn zuster, Josyna Martens - g.m.
Johannis Francis Slaats en bij hem in de buurt wonende, in de voormiddag bij 
hem gekomen is om te klagen dat zij door haar man geslagen werd.
Comparant is naar het huis van Johannis gegaan en daarin gekomen heeft zijn 
zuster de deur "toegestoten" en hem comparant vastgepakt. Waarop Johannis op 
hem toegekomen is en met een "blood" mes een steek in de linkerzijde toege-
bracht heeft, alsmede een wonde aan zijn hoofd.
Hij is in zijn huis teruggekomen zonder dat iemand anders kan getuigen.
Indien nodig wil hij e.e.a. onder eede bevestigen.



R 103 fol. 74 04-08-1795
Willem Reynders is schuldig aan Maria Slaats - weduwe Willem van Dijk:
- ƒ 50,- α 3%.
14-3-1798 - gecasseert.
R 128 fol. 79 06-08-1795 1/3
- Hendrikus van Lierop - g.m. Maria Voermans, te Eyndhoven,
- Johannes Knapen - weduwnaar Johanna Voermans, te Eyndhoven - namens zijn 
  kinderen, Francis en Joost,
- Jan Voermans, te Eyndhoven,
- Jenneke Voermans, te Eyndhoven - en
- Johannes van Brussel, te Tongelre - procuratie - d.d. 9-5-1795 - secretarie
  Eyndhoven - gemachtigd door Antoni Voermans.
Zij verdelen.
1e lot: Hendrikus van Lierop
- land in de Loverbosch - 1624 2  l. 
9 r.

1. Jan van Gog  
- land in de Loverbosch - 1630 1 l.

1. weduwe Willem van de Loverbosch
- land in de Loverbosch - 1636  
49 r.

1. Jan Francis Timmermans
- groes den Heekelert - 3914 2 l.  3 r.

1. Jan Francis Timmermans
- groes Hoogendries - 3908 1 l. 17 r.

1. Hendrik Steevens 
2e lot: Johannes Knapen
- groes de Wolfsberg - 2413      31 r.

1. Joost van Hugten
- groes de Haaseldonk - 4312 2 l. 20 r.

1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
- land Langenakker - 2268 1 l. 18 r.

1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
3e lot: Jan Voermans
- land land in de Loverbosch - 1726 1 l.  7 r.

1. Cornelis van Bussel en
   Hendrik Tijs Haasen

- 3 l. 10 r. van het Aangelag - 2533 - 2534    geheel 7 l. 26 r.
1. weduwe Willem van Dijk
2. het 5e lot

- groes Nagtegaalsvelt - 3957 1  l. 
43 r.

1. Jan Timmermans
Belast met: ƒ 0-11-0/jr. aan het Huis van Asten.
4e lot: Jenneke Voermans
- huis en hof

3. de straat
4. het 3e lot
1. het 5e lot
2. weduwe Willem van Dijk

- land den Berg - in de Wolfsberg - 2422  
27 r.

1. weduwe Francis Kerkers
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar, te 's Bosch.



5e lot: Antonie Voermans
- "de smis" en hof - met 
- ca. 4 l. 10 r. van het Aangelag - 2533 - 2534 7 l. 20 r.

3. de straat
4. een weg
1. het 3e en 4e lot
2. Jan van der Sanden N.U.

R 103 fol. 75 31-08-1795 2/3
Johannes van Brussel, te Tongelre, verkoopt namens Antonie Voermans aan Johan-
nes Knapen:
- huis en hof - met een gedeelte van het Aangelag 1╜ l.

v.v. de straat
v.a. Jan Janse Timmermans

1. Jenneke Voermans
2. Jan van de Sanden N.U.

De put in gemeen met de eigenaar van het huis. 
De voorste zal de achterste moeten "wegen" 
 Koopsom: ƒ 250,-.
Hij verkoopt aan Jan Janse Timmermans:
- land den Berg - een deel van het Aangelg 2  l. 
23 r.

1. Johannes Knapen
2. een weg
3. Jan Voermans
4. Jan van de Sanden

Koopsom: ƒ 190,-.
R 103 fol. 76vo 31-08-1795 3/3
Hendrik van Lierop, te Eyndhoven - g.m. Maria Voermans verkoopt aan Thomas 
Timmermans:
- groes den Heekelert - 3914 2 l.  3 r.

Koopsom: ƒ 135,-.
Hij verkoopt aan Hendrik Steevens:
- groes den Hoogendries - 3908 1 l. 17 r.

Koopsom: ƒ 105,-.
Hij verkoopt aan Francis Timmermans:
- land land in de Loverbosch - 1635    49 r.

Koopsom: ƒ 55,-.
R 127 fol. 180 23-08-1795
Catharina Ceelen, ziek, testeert.
- Haar enige erfgename wordt Hendrina Ceelen, haar zuster, bij haar inwonende.
R 128 fol. 84 28-08-1795 1/2
Eevert van Geffen, door Leendert van Riet als rentmeester, aangestelde collec-
teur over de "thiendens", alhier, toebehorende aan de Heer en Vrouwe van Asten,
verklaart - dat hij o.v.v. de ingezetenen van Asten is beginnen te "thienden"
de 6e augustus tot 23 augustus. Wanneer Leendert van Riet, als rentmeester, aan
hem gezegd heeft - "om aan de ingesetenen welke bij hem kwamen om te tienden te
antwoorden - dat sij alevenwel de thiendens kwamen op te laden ofschoon deselve 
getient waaren. Dog is den 23e niemand bij hem, comparant, geweest om te ver-
soeken dat [     ]vrugten mogten getient worden".



De comparant verklaart verder dat hem, in kwaliteit als boven, geen kwaad is 
aangedaan door een of andere ingezetene.
Op gisteren, de 27e, is hem door Leendert van Riet gezegd - om niet meer te 
tienden.       
R 128 fol. 85 12-09-1795 2/2
Mattijs Pieter Slaats verklaart - dat hem door Leendert van Riet, als rentmees-
ter van de Heer en Vrouw van Asten, is opgedragen om de klamptiende bij hem, 
comparant, in pacht - den Houterman genaamd - in te gaan zamelen en op te varen 
- zoals vanouds is gedaan.
Pieter Kanters verklaart - dat hij, op de 20e augustus, gekomen is t.h.v. Leen-
dert van Riet en aan hem, als rentmeester van de Heer en Vrouwe van Asten, 
heeft gezegd dat hij, comparant, - "eenig koorn had staan onder de klampen-
thienden van de Heer en Vrouwe van Asten gehorende en dat hij gaarne dat koorn 
soude inhalen, wat hij met de thiende soude aanvangen, of hij, declarant, het 
selfs mogte thiende".
Waarop Leendert van Riet aan hem, declarant, gezegd heeft - dat hij naar Eevert
van Geffen mocht gaan - welke collecteur was.
R 128 fol. 85vo 12-09-1795
Hendrikus Leenen geeft procuratie aan Pieter Verhoysen, te Dulleken, onder 't 
Ampt Bruggen - om zijn "regtenstrijd tegen Joan Lauckenshofer van Luttelbragt
betreffende den klaaversaad bij het overgericht tot Aacken voor te zitten".  
R 128 fol. 86 19-09-1795 1/2
Willemina Jan Aart Thielen - geeft te kennen dat zij met wijlen haar man, Pie-
ter Verhoeven - had gemaakt een besloten testament - d.d. 9-10-1794.
Zij, comparante, als daarbij zeer ge∩nteresseerd zijnde, verzoekt aan schepe-
nen en secretaris, om opening van dit testament.
Zij vertoond een gaaf en ongeschonden, bezegelt met twee lakken, beiden in zijn 
geheel en waarop de volgende superscriptie geschreven stond.
"Op heeden den negenden october 1794, is aan ons onderget. schepenen en secre-
 taris van Asten overgegeven en terhand gesteld door Willem Eysbouds en Anthony 
van Bussel - dit papier versegelt op twee plaedsen en diewelke verklaren te 
 weesen het testament van Pieter Verhoeven - en Willemina Thielen, echtelieden
 en inwoonderen, alhier en hetselve direct ontvangen te hebben uyt handen van 
 de testateuren die dit beneffens sij beyden ook ondertekent hebben, versoeken-
 de dat hetselve gedepecheert werde.
 Asten - op dato als boven - was ondertekent: P. Bakers, P. van Loon, A. van

      Nouhuys, secr."
 Enz. enz.
Een samenvatting van het testament:
Peeter Verhoeven, ziek - en Willemina Thielen, zijn vrouw, stellen tot erfge-
naam van al hun goederen: 
- De langstlevende van hen beiden - om daarmee naar vrije keuze te handelen.
- Na overlijden van de langstlevende van hen beiden zal hetgeen dat dan nog
  resteert worden gedeeld door:
  - voor de ene helft - de naaste vrienden van Peeter Verhoeven - en
  - voor de andere helft - de naaste vrienden van Willemina Thielen. 
  
R 128 fol. 87vo 02-10-1795 2/2
- Antony Hoeben - g.m. Johanna Verhoeven - en
- Anna Peter Verhoeven.
Zij verklaren, na het testament van Peter Verhoeven - en Willemina Thielen -
d.d. 9-10-1794 - te hebben ingezien, dit voor wat hen betreft - de voors. dis-



positie "in alle deelen te approbeeren en volkomentlijk te houden van waarden".
Enz. enz.
Mede compareerde Willemina Thielen - weduwe Peter Verhoeven, geass. met Jelis 
van Hugten, welke verklaarde tot erkentenis, aan de twee eerste comparanten te
zullen voldoen - ƒ 104,- aan elk - ƒ 52,-.
R 128 fol. 88vo 03-10-1795 1/6
Wij, Godefridus Sauve, president, Adriaan van Duuren, schepen en Abraham van 
Nouhuys, secretaris, hebben ons ter requisitie van Christiaan Reynaud, Grave
van Bijland, begeven naar het kasteel van Asten, in huur en gebruik bij Jan
Reynier Buteux, te kennende gevende dat voorn. Jan Reynier Buteux, deze namid-
dag, alhier, overleden was. En vermits niemand van de erfgenamen van de overle-
dene hier present was heeft de requirant ons verzocht of "de voornaamste effec-
ten mogten worden gesecureert en versegelt".
Door ons zijn verzegeld - "een groot en kleyn koffer, een silver buffet, een 
bierkan, waarin sleutels onversegelt, en twee cachettes, staande alnog daarbij 
een korfje met papieren beneffens een oly en asijnstelsel en eyndelijk bijge-
bragt en versegelt - een laaytafel waarin gelt".
Al nog op een bovenkamer - de linnenkast.
Op de knechtskamer, zijnde een benedenkamer - een kabinet.
Staat te weten dat uit het buffet, voor gebruik, uitgenomen zijn zes zilveren 
lepels, vorketten en messen, met groene "hegten".
Blijvende al het overige aan de overledene gecompeteert hebbende onverzegeld -
omdat er geen specifieke opgave van gedaan was en dus ook geen inventaris kon 
worden opgemaakt.        
     
R 128 fol. 89vo 18-10-1795 2/6
Mr. Pieter Buteux, rekenmeester der provincie van Zeeland, te Middelburg, als
mede-ergenaam, ab intestato, van zijn broeder, Reynier Jan Buteux, alhier over-
leden - en mede 
- als voogd over de nagelaten kinderen van zijn broeder, wijlen Isaek Cornelis 
  Buteux - procuratie - d.d. 10-10-1795 - schepenen Borsele - gemachtigd door 
  zijn mede-voogd Abraham Verkouteren.    
- Idem van Abraham Smits, koopman, te Middelburg - als voogd van zijn, compa-
  rants jongste broeder, Cornelis Buteux - mede voor zijn mede-voogd, Nicolaas
  Jacob Buteux, te 's Hage - en nog 
- mede uit kracht van procuratie - d.d. 12-10-1795 - Nolans Stevens Marcus van 
  der Heyden Sinclair - notaris - te Middelburg.
Te kennende gevende dat hij, comparant, van de staat des boedels van wijlen 
zijn voorn. broeder, Reynier Jan Buteux niet behoorlijk is geinformeerd en dus
voor zichzelf als q.q. voors. zwarigheid makende om de voors. boedel vooralsnog
te aanvaarden.
"Weshalve hij, comparant, in prive en qualiteyt voors. verklaart te verkiesen
 het jus deliberandi of regt van beraat tot additie non additie van voors. boe-
 del, nalatenschap en met deen wel expresselijk te protesteeren door geene de-
 marches tot het bekomen van de nodige overtures of eendere verrigtingen eenige
 acten heeriditair te willen opleggen maar daaromtrent te blijven in hun ge-
 heel".
Volgen de inschrijvingen van de diverse procuratie.
R 128 fol. 93 02-11-1795 3/6
Alzo Pieter Buteux, rekenmeester der provincie Zeland, te Middelburg, voor 
zichzelf - en als q.q. erfgenamen, ab intestato, van wijlen Reynier Jan Buteux,
overleden, te Asten, op 3-10-1795, request c.a. aan de Municipaliteit, alhier,
had gepresenteerd en daarin te kennen had gegeven dat hij zo voor zichzelf als
q.q. de boedel en nalatenschap van voorn. Reynier Jan Buteux "ten volle gerepu-



dieert".
"en also teffens daarbij versogt dat er ten spoedigsten een bekwaam persoon tot
 curator mogt worden aangestelt om opgemelde boedel na vereysch te inventarise-
 ren dade te slaan en in bewaring te houden en denselven voorts ad opus haben-
 tium publicq ende voor alle man te verkopen - daartoe voordragende Abraham van
 Nouhuys, secretaris, alhier".
Deze wordt aangesteld.
Als "borgen" stellen zich: Jacobus Losecaat, Theodorus Sengers en Jan Willem

    Colen.       
R 16 fol. 313 02-11-1795 4/6  
Abraham van Nouhuys wordt aangesteld om de nalatenschap van wijlen Reynier Jan 
Buteux, op 3-10-1795, te Asten, overleden, te aanvaarden, inventariseren en pu-
bliek te verkopen. 
Daarna van de opbrengsten rekening, bewijs en reliqua te doen aan Pieter Bu-
teux, rekenmeester van de provincie Zeeland, te Middelburg.   
R 128 fol. 94 06-11-1795 5/6
Inventaris van alle roerende goederen - nagelaten door wijlen Reynier Jan Bu-
teux, alhier, op 3-10-l.l., overleden.
En van welke goederen of nalatenschap Pieter Buteux, rekenmeester der provincie
Zeeland, te Middelburg, voor zichzelf als q.q. erfgenaam, ab intestato, van bo-
vengenoemde overledene, na genomen beraad hadden verklaard, zo voor zichzelf 
als q.q. - "sig niet te kunnen gedragen als erfgenaam, maar den boedel en nala-
tenschapvan desselfs opgem. broeder, Reynier Jan Buteux, ten volle te repudi-
δren om denselven also over te geeven ter directie en dispositie der resp. cre-
diteuren, blijkende bij scabinale acte - secretarie Asten - d.d. 18-10-l.l.
Acte voor notaris - 's Bosch - d.d. 19-10-l.l.
De inventaris is opgemaakt door Abraham van Nouhuys.
Opmerking: Door inkt"vervaging" deels slecht leesbaar.

Aan geld, sieraden etc. o.a.
- in een gouden beurs - zeven dubbelen en twee enkele Louis 'd Or.
- een gouden rijder en een ducaat.
- een goud horloge met ketting en cachet, schijnende goud te zijn.
- een horlogeketting en cachet.          
- twee gebroken oorringen.
- een ring met een wit steentje.
- een koperen cachette.
- een paar zilveren schoengespen.
- aan Hollands geld - ƒ 29-4-8.
- aan vreemd geld - ƒ 2-8-0.
- een verzegelde zak, met het cachet van Th. Sengers, alhier - inhoudende 
  aan Franse en Brabantse kronen - ƒ 400,-.
- zeven dubbele Louis 'd Or.
- 36 enkele Louis 'd Or.
- 2╜ gouden rijer - 12 enkele en een dubbele ducaat.
- 2 gouden Uytrechtse duyten.
- een zilveren doosje.
- een kettinkje - denkelijk van goud.
- een reliek met diamanten.
- messen, lepels, zoutvaatje, peperbus, suikerdoos, een blaker.
- een obligatie van 369 pond, 15 schelling en 10 groten.
- een obligative - ƒ 3000,- d.d. 1-2-1793 - t.n.v. L.C. van de Graaf.
- 24 grote messen.
- 18 kleine messen.
- 24 grote lepels.
- 12 grote desertlepels.



- 24 grote "forchetten".
- 12 kleine "forchetten".
- een zilveren bierkan.

Kleren en meubelen in een benedenkamer.
- 5 rokken, 3 jachtbroeken, 13 broeken, 9 vesten, 25 paar zijden kousen.
- zeer veel kleine kleding, hemden, vestjes, zakdoeken, onderbroeken, slaap-
            mutsen, halsdoeken, kousen, onderkousen, broeken.
- een kabinet, een tafel, een kapstok.

in een latafel o.a.
- enig geld, enige ringen, veel snuisterijen enz. enz.

in een linnenkast o.a.
- handdoeken, tafellakens, servetten, oorfluwijnen, voorschoten, slaaplakens,
  gordijnen.

op een bovenkamer o.a.
- een paviljoen met behangsel.
- een bed.
- twee spiegeltafeltjes.

nog op een bovenkamer
- als voor.

nog op een bovenkamer
- als voor.

op de mangelkamer o.a.
- een mangel, een mangeltafel.
- een bed met toebehoren, een ledikant.
- een kapstok.

in een achterkamer o.a.
- een ijzeren paviljoen met behangsel.
- een nachttafeltje.
- een "raseerkistje".
- een tinnen tabakscomfoortje.
- een wastafeltje en spuit.
- een likeurkeldertje met zes flessen.
- een inktkoker.
- twee landkaarten.
- een speelmachine met vier dobbelstenen.
- een dito met drie dobbelstenen, vier bekers en 39 schijven.
- een zilveren operlaatetrekpot en zeefje.
- een dito melkkannetje.
- een jachtgeweer.
- een hartsvanger.
- een karwats,
- een kwakkelkooi.

in de grote zaal o.a.
- twee speeltafeltjes.
- een ronde kachel.
- twaalf bruine stoelen, twee leunstoelen.
- een theestoof met koperen bak.
- een hoekbuffet met daarin zes koelglazen, 46 egale wijnroemers, 23 kleine.
- nog diverse partijen glazen, karaffen, porcelein enz.

in de kleine eetzaal o.a.
- een grote ronde tafel, een kleine ronde tafel.
- twee spiegeltafeltjes,
- twaalf bruine stoelen, drie dito, twee dito leunstoelen.
- zeven grote schilderijen, zes kleinere en acht kleine.
- vuurgerei.

in de keuken o.a.
- een rek met tien lepels.



- een koffiemolen. 
- een tinnen mosterdpot, peperbus en zoutvat.
- twaalf "galeye"borden.
- een zwarte trekpot en melkkan, een roodkoperen chocoladekan.
- een blikken "sala"emmer, een koperen staartpan, een koperen broederpannetje.
- vuurgerei.
- diverse lampen, snuiters, blakers.
- een koperen  casserol met deksel.

in het vaathok o.a.
- een koperen braadpan, drie koperen ketels met deksel.
- enige houten en blikken emmers.
- twee hakposten en een kapmes.

in de provisiekelder o.a.
- drie houten tonnekes, vier stenen potten, zeven confituurpotjes.
- een doos rozijnen.
- drie botterpotten.

in de meidenkamer o.a.
- twee kisten. 
- een "knakkelkooy".
- twee "steevelsbeenen".

in de provisiekamer o.a.
- eelf soepborden, zestien lange schotels.
- peperbussen, mosterdpotten, zoutvaten, een olie en azijnstel.
- drie lampetten, desert-schaaltjes, mandjes, mesjes.

op de zolder o.a. 
- een vloertapijt.
- een leren mantelzak, 
- twee hoofdstellen, een tuig voor arresleden, een enkel hoofdstel.

in het voorhuis o.a.
- een huishorloge.
- enige landbouwgereedschap.

in het koetshuis o.a.
- een waakhond.

in de stal o.a.
- divers paardegetuig en gereedschap t.b.v. de verzorging van paarden.
- twee zwarte blespaarden.

in de kelder o.a.
- 7 flessen rode wijn, 17 flessen Moezelwijn, 35 flessen rijnwijn, 19 flessen 
  rode wijn, 12 flessen fijne wijnen in soort, 13 flessen Madeirawijn. 
- 2 flessen Engels bier. 
- 29 flessen likeur. 
   
R 128 fol. 112vo 03-12-1795 6/6
Christiaan Brans, 22 jaar, als dienstknecht gewoond hebbende bij wijlen Rey-
nier Jan Buteux, verklaart, ter requisitie van Theodorus Sengers, dat hij, com-
parant, als gebroden dienaar van voorn. Buteux en op het kasteel woonachtig, op
1-10-1795, op order van zijn meester is gezonden geworden naar de requirant 
teneinde van hem te vragen - 400 kronen of 100 duytse rijksdaalders in zilver-
geld - tegen goud te verwisselen.
"Edog" is door Sengers verstaan - ƒ 400,- en welke - ƒ 400,- door Sengers aan 
de comparant voor zijn heer zijn toegezegd geworden.
Na vervolgens nog een andere boodschap te hebben verricht is hij, comparant,
naar Sengers teruggekeerd en heeft, aldaar, van hem een brief met een zakje
geld, beiden verzegeld, ontvangen - en deze aannemende, gevraagd om de condi-
tie.
Waarop hij, comparant, van Sengers te horen kreeg: "Die sal ik selfs met Uw
Heer maken".



Hij comparant is toen met de brief en zakje, beiden verzegeld, naar het kasteel 
teruggekeerd - en heeft e.e.a. aan Buteux overgegeven - en deze heeft gezegd:
"'t is goed".
R 128 fol. 111vo 06-11-1795
Abraham van Nouhuys, als subs. secretaris verklaart dat door hem geen biljet -
inhoudende - de verpachting der Gemene Middelen, op 1-10-1795, ontvangen is.
Enz. enz.
Verder verklaarde hij - gehoord en verstaan te hebben van de leden der Munici-
paliteit, dat de reden waarom niemand van hen is uitgenodigd geworden naar 
's Bosch om, op 15-10-1795, de "verpagting" bij te wonen, eensdeels hierin be-
stond - dat het biljet, inhoudende de voors. verpachting door niemand der re-
presentanten getekend was - anderdeels - omdat getwijfeld werd ofdat het biljet
wel echt was, vermits ingevolge het projectplan de representanten van het Volk
Bataafsch Braband maar tot ultima december 1795 zouden blijven regeren.
En in hetzelfde blijet uitgedrukt werd dat de verpachting zou geschieden voor 
ΘΘn jaar - ingaande 1-10-1795 en eindigende 30-9-1796 enz. enz. 
R 103 fol. 88 07-11-1795

Jan Janse Vrijnsen is schuldig aan Laurens Verheyen - ƒ 570,- α 3%.
R 103 fol. 89 10-11-1795
Jacobus Losecaat verkoopt aan Geertruy Joost Jan Andriessen - weduwe Peter Aart
van Bussel:
- groes den Brand - 3868 1 l. 40 r.

Koopsom: ƒ 90,-.
R 103 fol. 90 28-11-1795
Arnoldus van Geemert verkoopt aan Rijnder Verlijsdonk:
- land land int Aangelag 1 l.

1. de koper
- groes het Broekvelt 48 r.

1. de koper
- land Eynderoest 1 l.

1. de koper
- groes den Brand 1 l.

1. Antony Berkers
Belast met: ƒ 0-13-10/jr. aan den Armen van Asten - in kap. ƒ 17-00-10.

- ƒ 0-01-11/jr. aan het Huis van Asten  -         ƒ  2-02-03.
- ƒ 0-00-14 2/3/jr. in een meerdere cijns

    aan het Huis van Asten        ƒ  1-02-14 
2/3

Koopsom: ƒ 150,-. 
   
R 103 fol. 91vo 03-12-1795
Jacobus Losecaat verkoopt aan Jan van den Heuvel:
- groes het Vondervelt - in 't Rood - 2675 2  l. 
33 r.
    Koopsom: ƒ 100,- α 4%.
19-7-1802 - gecasseert.
R 128 fol. 113vo 03-12-1795
Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenrode, heeft, op 30-11-1795, te Helmond, bij



publieke aanbesteding, aldaar, aangenomen het collecteren:
- der Gemene Middelen van consumptiδn - ingaande - 1-10-1795,
- de koningsbede - ingaande - 17-09-1795 - en
- de landsverponding - ingaande - 1-1-1796.
Alles voor de tijd van ΘΘn jaar.
Borg stelt zich: Jacobus Losecaat.
R 103 fol. 92vo 08-12-1795
- Jan Janse Brunas,
- Pieter Janse Brunas - mede voor:
- Bonaventura Janse Brunas, te Lierop,
- Johannis van Brussel - g.m. Jennemaria Janse Brunas - en
- Francyn Janse Brunas.
Zij verkopen aan Jan Willem Colen:
- land den Dol - 1709      20 r.
- Heesakker - 2324 1 l.  3 r.

Koopsom: ƒ 130,-.



R 103 fol. 93vo 02-01-1796 1/2
Jan Peter Kerkers verkoopt aan Jan Thomas Coolen:
- land den Hoogenakker - 1602 - op de Wolfsberg

     
46 r.
- land het Liender - 1608      41 r.
- land land in de Loverbosch - 1626 1 l. 28 r.
- land land in de Loverbosch - 1633 1 l. 33 r.
- land den Dungen - 2223 1 l. 38 r.
- land den Berg - 2250 1  l. 
19 r.
- land/groes het Aangelag - met huis, stal, schuur

en schop - 2252 2 l. 18 r.
- land den Berg - 2260 1  l. 
4 r.
- land Venakker - 2311 1  l. 
37 r.
- land Venakker - 2313 1  l. 
20 r.
- groes het Liender - 3907 1 l. 21 r.
- groes het Hooyvelt - 3928 1 l.  7 r.
- groes de Weerte - 4264 2  l. 
35 r.
- groes het Busveltje - 4265 4 l. 34 r.
- groes den Baltus - 4307 3 l. 12 r.
met de aanhorende peelvelden - 4242-4243-4249.

Koopsom: ƒ 1200,-.
Belast met:
- 2/3e deel in een schepenobligatie van - ƒ 250,-.
- 2/3e deel van ƒ 1-5-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- 2/3e deel van ƒ 0-7-8/jr. in een Ligtmispagt.
-               ƒ 0-4-0/jr. aan het Huis van Asten.
R 128 fol. 114vo 02-01-1796 2/2
- Adriaan Keysers,
- Jan Thomas Coolen - g.m. Alegonda Keysers,
- Jan Kerkers - g.m. Petronella Keysers.
Zij delen vaste goederen.
1e lot: Adriaan Keysers
- ƒ 400,- te voldoen door de ontvanger van het 3e lot.
2e lot: Jan Thomas Coolen
- ƒ 400,- te voldoen door de ontvanger van het 3e lot.
3e lot: Jan Kerkers
- huis, hof en aangelag - te Ommel - 903 1 l. 10 r.
- land de Witte - 910 4  l. 
7 r.
- land de Venakker - 929 3 l. 47 r.
- land Hurkmansakker - 937 3 l.  9 r.
- land/groes Bosakker - 949 1 l. 28 r.
- land Nieuwe Erve - 963 1 l. 32 r.
- groes het Busservelt - 3325 2  l. 
27 r.
- groes het Busservelt - 3325 2  l. 
30 r.
- groes Ossekamp - 3339 2  l. 
37 r.
- groes het Hooyvelt - 3352 2 l. 18 r.
- groes het Binnevelt - 3355 2 l. 32 r.
- groes het Weyvelt - 3357 5 l. 48 r.



De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan de ontvanger van het 2e lot - ƒ 400,-.
Zij zullen samen, ieder voor de helft, gebruiken - het peelveld op de Rijter-
baan.
Uit te keren aan het 2e lot - ƒ 400,-.



R 32 fol. 112 04-01-1796 1/3
Theodorus Sengers ontvangt uit handen van Abraham van Nouhuys, als curator,
"het sakje gelt, inhoudende 112 fransche en 32 brabandsche kroonen".
Hij verklaart dat dit hetzelfde zakje en inhoud is dat hij, op 1-10-1795, aan
Cristiaan Brans, toen dienstknecht van wijlen R. J. Buteux, verzegeld, ter 
hand heeft gesteld. 
R 32 fol. 112vo 22-02-1796 2/3
Mattijs Heerings, Adriaan Heerings, Andries Timmermans en Leonardus Sauve 
hebben uit de nalatenschap van R. J. Buteux - de hen toekomende specificatie
ontvangen.
R 128 fol. 132vo 12-03-1796 3/3
Theodorus Sengers en Hendrik Elberse Wildeman verklaren ter instantie van Abra-
ham en Johanna de Smith, te Middelburg, dat zij zeer wel gekend hebben, Rey-
nier Jan Buteux, alhier, ongehuwd, overleden - voor zover zij weten.
R 165 fol. 121 21-01-1796
Taxatie van de onroerende goederen van Catharina van de Ven - overleden en be-
graven te Vlierden, op 27-7-1795.

W
aarde
- 1/24e deel in de Beemden - 3116-3117 10 l. 14 r.     ƒ 4-5-00
- ╝e deel in een groesveld - aan den Eyndhovense Buunder

 1 l. 40 r.     ƒ 
5-0-00 

      
ƒ 9-5-00
Deze goederen zijn belast met:
- ƒ 0-3-4/jr. aan het Huis van Asten - in kapitaal      ƒ   4-1-04  

      
ƒ 5-3-12
R 128 fol. 12vo 30-01-1796 1/3
- Antony Verberne - ter eenre - en
- Jan van den Sanden,
- Peeter Mattijs Slaats - g.m. Willemyn van der Sanden, 
- Leonardus van Deursen - g.m. Catharina van der Sanden, te Someren, 
- Maria van der Sanden, te Someren - ter andere zijde.
Zij bezitten een huis en enige percelen land en groes - te Ostaden, hetwelk zij
verdelen.
1e lot: Antony Verberne
- de helft van de Langenakker - 26    geheel 2 l. 49 r.

1. Jan Steevens
- land Duytsenkamp - 83 2  l. 
13 r.
- groes den Driehoek - 114      47 r.
- huis, schuur en stal - met de helft van het aangelag

122-123    geheel 7 l.  4 r.
1. de weg

- groes Vrouwkensveltje - 2707  
49 r.
- de helft van het Eeusel - 2768    geheel 3 l. 35 r.

1. Jan Antonie Driessen
2e lot: Jan van der Sanden
      - Peeter Mattijs Slaats



      - Leonardus van Deursen
      - Maria van der Sanden



- de helft van de Langenakker - 26    geheel 2 l. 49 r.
1. Jan Antonie Driessen

- land land aan 't Aangelag - 28  
45 r.
- de helft van het Aangelag - 122-123    geheel 7 l.  4 
r.

1. Marcelis van Bussel
- land Kruysakker - 151           2 l. 11 
r.
- groes het Smalveltje - 2688 1  l. 
5 r.
- de helft van het Eeusel - 2768    geheel 3 l. 35 r.

1. Peter Jelisse
R 103 fol. 100 15-03-1796 2/3
- Jan van der Sanden,
- Pieter Mattijs Slaats - g.m. Willemyn van der Sanden,
- Leonardus van Deursen - g.m. Catharina van der Sanden, te Someren -
- Maria van der Sanden, te Someren.
Zij verkopen aan Elisabeth Thiele - weduwe Peter Berkers:
- land de Langenakker - 26 2 l. 49 r.

1. Jan Antonie Driessen
Koopsom: ƒ 94,-.

Zij verkopen aan Antony Verberne:
- land het Kleynakkerke - 28                45 
r.

Koopsom: ƒ 45,-
- de helft van het Aangelag - 122-123    geheel 7 l.  4 
r.       

1. Marcelis van Bussel  
Koopsom: ƒ 240,-.

Zij verkopen aan Antonie Peter Smits:
- land Kruysakker - 151 2  l. 
11 r.
 Koopsom: ƒ 189,-.
Zij verkopen aan Arnoldus van Geffen:
- de helft van het Eeusel - 2768             geheel 3 l. 35 r.

1. Peter Jelisse
Koopsom: ƒ 91,-.

Zij verkopen aan Jan Janse Vrijnsen:
- groes Smalveltje - 2688 1 l.  5 r.

Koopsom: ƒ 95,-.
Jan Janse Vrijnse blijft schuldig aan Maria van der Sande - ƒ 50,- α 3╜%.
Op 24-8-1803 - is deze som gecasseert door Laurens van Oosterhout.  
R 103 fol. 162vo 10-09-1796 3/3
Maria Janse van der Sanden, te Someren, verkoopt aan Lambert, Margaretha,
Helena en Jennemaria, kn. Antony Amijs:
- groes het Weyvelt 2 l.

1. de kopers
R 128 fol. 117 01-02-1796
Leendert van Riet, als rentmeester van de Heer en Vrouw van Asten, geeft in 
huur aan Gerrit Joost Kerkers:
- de hoeve - de Polder.
Huurtermijn: 8 jaar - aan te nemen volgens de huurcedulle - d.d. 8-5-1780.
Huursom: ƒ 130,-/jr. 



De verhuurde goederen bestaan uit:



- huis, schuur, hof en aangelag - de Polder  6  l.
- den akker nevens de weg en beemden tot aan de heg of
  Eekelhof 14  l.
- het Drenkveltje - aan de laan van het kasteel  3  l.
- een hooiveld - gekomen van de hoeve - de voorste Heusden -
  gelegen over de Aa - tot aan de nieuwe Laan 10╜ l.
- nog van de hoeve - de voorste Heusden - een wei- of hooi-
  veld - gelegen over de Aa - nevens voors. hooiveld 10  l.
- een weiveld - bij den akker aan de Polder - gekomen van 
  de hoeve - de Wolfsberg
- een weiveld over de laan - nevens de gemeente en nieuwe 
  laan  4  l.
- de groes- en hooilanden - aan de Polder, zijnde voorheen
  geweest hei- en eekelhof en nu - land en groes - nevens 
  de laan tot aan de Dwarslaan en dan vervolgens over de 
  laan - het zaailand, zijnde voorheen ook hei- en eekelhof
  geweest tot aan de Dwarslaan - zoals bij de hoeve - de Pol-
  der in gebruik is

grootte onbekend.
De hoeve moet in dezelfde staat onderhouden worden - zoals hij, huurder, bij
een vorige huring - d.d. 12-8-1756 - heeft aangenomen. 
R 103 fol. 96 26-02-1796 1/2
- Jan Kemps, te Vlierden,
- Goort Kemps, te Mierlo,
- Hendrikus Kemps, te 's Bosch,
- Petronella Kemps, te Helmond,
- Helena Kemps, te Asten,
- Maria Kemps, te Helmond.
Zij verkopen aan Martinus Koolen.
- huis en hof met een hoekje van de schuur ╝ l.

 v.v. de straat
 v.a. Martinus Hoek en Jan Smits
1. Jacobus Hoefnagels  

2. Marcelis van Bussel
Koopsom: ƒ 165,-.

 
R 103 fol. 97 26-02-1796 2/2
Martinus Coolen is schuldig aan Jan van Grootel, te Mierlo - ƒ 125,- α 4%.
R 103 fol. 98 09-03-1796
- Arnoldus Berkers - mede voor zijn moeder:
- Elisabeth Thiele - weduwe Peter Berkers - en
- Marcelis, Jan, Antonet en Maria, zijn broers en zusters, kn. Peter Berkers. 
Hij verkoopt aan Willem, Jan en Maria Vermeulen:
- land den Moolenakker 1╜ l.

1. de koper
2. Hendrik Timmermans

Koopsom: ƒ 105,-.
R 103 fol. 99 10-03-1796 1/5
Jan Antonie Driessen verkoopt aan Jenneke Jelisse:
- land den Kivietshof 1 l.

1. Jan Cornelisse
2. de koper Koopsom: ƒ 105,-.



R 103 fol. 105 21-03-1796 2/5
Jan Antonie Driessen verkoopt aan Antonie Franse Verhees:
- land de Willigenakker - 27 2 l. 17 r.
- groes Engstraatjesveltje - 2691  2 l. 46 r.

Koopsom: ƒ 272,-.
R 103 fol. 107vo 13-04-1796 3/5
Jan Antonie Driessen verkoopt aan Jan Cornelissen:
- groes het Aangelag - te Ostaden - 121 4 l. 21 r.
  "dog waarvan werd afgetogen 21 r. voor het aartappelvelt"
  blijft dus 4 l. 
- groes het Drieske - 126      23 r.

Koopsom: ƒ 402,-.
R 165 fol. 140 16-09-1796 4/5
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Antonie Driessen - overleden en be-
graven op 7-7-1796.

De helft van Waarde
- huis en hof - te Ostaden ╜ l. ƒ 200-00-00

1. Jan Cornelissen
- land de Keyser 1 l. ƒ  30-
00-00

1. Jan Cornelissen
- land het Neutje 1 l. ƒ  25-00-00

1. Adriaan van Duuren
- groes 3 l. ƒ    75-  
00-00

ƒ 330-
00-00
Belast met:
- ƒ 0-14-6/jr. aan het Huis van Asten - in kap. ƒ  17-19-6
- een obligatie aan (NN)         ƒ   100-00-0  

        ƒ             117-19-
06

ƒ 212-
00-10

        De helft is ƒ 106-00-
05
Al nog 1/12e deel in:
- een huis en hof - aan het Dorp ╜ l. ƒ 120-00-00

1. den Armen 
      1/12e deel is ƒ    10-00-00  

ƒ 116-
00-05
20e penning is ƒ 5-16-2.
R 103 fol. 164vo 16-09-1796 5/5
Maria Jan Trouwen - weduwe Jan Antonie Driessen verkoopt aan Aalbert van der
Weerden:
- land den Keyser 1 l.

1. de koper
Koopsom: ƒ 40,-.

R 128 fol. 125 ongedateerde en niet afgeschreven acte.
fol. 126 t/m. 128 zijn blanco.

- Jan Hendrik van Helmond - g.m. Hendrina Arnoldus Hendrik Seegers,
- Pieter A. H. Seegers,
- Francis A. H. Seegers.
Zij bezitten een huis, schuur, schop, hof en aangelag, groes en land -
te Ommel.



R 128 fol. 128vo 07-03-1796
- Jan Marcelis Verhoysen - g.m. Maria Peeter Coolen, te Someren,
- Pieter Hendrik Eysbouds - g.m. Jennemaria Peeter Coolen.
Kinderen en erven van Peeter Thiele Coolen - en Catharina Jan van Dijk, beiden
overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen - testament - d.d. 13-11-1794.
1e lot: Jan Marcelis Verhoysen
- groes het Leegvelt - aan den Dijk - 223 2  l. 
36 r.
- land den Bogt - 225 2  l. 
19 r.
- land Bergakker - 239 2  l. 
16 r.
- land Hegakker - 255 2  l. 
5 r.
- land land aan den Dijk - 408 3  l. 
45 r.
- land de Bekkers - 411 2  l. 
35 r.
- land Lankhout - 414-415 5 l. 31 r.
- land Busselakker - 425 1 l. 31 r.
- land Dijkerakker - 446 3 l.  1 r.
- land Hulsbosch - 452  
20 r.
- groes den Doorenman - 2843 5 l.  6 r.
- groes den Doorenman - 2844 2 l. 33 r.
- groes Gelintvelt - 2857-2858 6  l. 
4 r.
- groes Eypkensvelt - 2863 2 l.
- groes Vondervelt - 2893 2 l. 25 r.
- groes de Vennen - 2902 1  l. 
16 r.
- groes het Heyvelt - 2908 2 l.
- huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag - 29 2 l. 27 r.
  met de bijbehorende peelvelden.
- land Nieuwe Erve - 2922 3 l. 22 r.   
- land Nieuwe Erve - 2925 1 l. 15 r.
- groes de Rietbeemdt - 2953 2 l. 49 r.
Belast met: ƒ 1-17-8/jr. aan rentmeester de Kempenaar, te 's Bosch.
2e lot: Pieter Eysbouds
- huis, hof en aangelag, schuur en stallen - den Diesdonk - 600-601

9  l. 
22 r.
- land Vijkenakker - 606-607 8  l. 
48 r.
- land Startjesakker - 611-612-613         10 l. 24 r.
- land agter de Schuur - 620-621 8  l. 
42 r.
- groes Hooykamp - 3072 4  l. 
17 r.
- groes Wijvelt - 3073-3074 7 l. 40 r.
- groes het Hooyvelt - 3076-3077 5  l. 
22 r.
- groes Koelenbeemt - 3083 3 l. 32 r.
- groes het voorste Wijvelt - 3089-3090     10 l. 23 r.
- groes de Startjes - 3093 3 l.  3 r.
- het Heytvelt - 3094 6 l. 10 r.    
- groes Groenebeemden - 3113 4 l. 25 r.
Belast met: ƒ 0-17-8/jr. aan rentmeester de Kempenaar, te 's Bosch.
          - ƒ 2-10-0/jr. (min of meer) cijns
De comparanten zullen gehouden zijn om jaarlijks, ieder voor de helft, uit te 



keren - "aan hennen ongelukkigen broeder m.n. Pieter, welke met blinheid be-
sogt is" - de som van ƒ 60,-. 



R 30 fol. 210vo 14-03-1796 1/2
Godefridus SauvΘ, chirurgijn, heeft t.h.v. Jan Peter Saase, wonende aan de 
Molen, het dode lichaam gevisiteerd van Johanna Verasdonk, vrouw van voorn.
Jan Peter Saase.
Aan het lichaam zijn geen uitwendige "beledigingen" gevonden.
R 30 fol. 211 14-03-1796 2/2

Verklaringen van:
1. Lambert Sauve,
2. Martinus van Hugten, 
3. Jan van der Westen.
1. Is gisteren, 13 maart, gekomen langs het huis van Jan Peeter Saase, bij de
   Molen wonende en heeft daar gevonden, Johanna Verasdonk, de vrouw van Jan 
   Peeter Saase.
   Zij lag onder de aarde bedolven in een aardappelkuil, alleen haar benen 
   staken boven het zand.
   Samen met haar voorn. man heeft hij het lichaam vrijgemaakt doch het ver-
   toonde geen tekenen van leven meer.
2 en 3. Verklaren dat zij, toen zij langs voorn. huis kwamen, het dode lichaam 
        hebben zien liggen
R 103 fol. 104 15-03-1796
Abraham van Nouhuys verkoopt aan Arnoldus van Geffen:     
- groes Braselvelt - 2796 3 l. 26 r.

Koopsom: ƒ 220,-.
R 165 fol. 122 21-03-1796
Taxatie van de onroerende goederen van Peeter Verhoeven - overleden en begraven
op 2-12-1794.

De helft van: Waarde
- huis, schuur en aangelag - te Heusden 1 l. ƒ 
150,-

1. Peeter Bouwmans
- land den Hooydries ╜ l. ƒ 
15,-

1. Goort Slaats
- land voorste Heykampakker 1 l. ƒ 
20,-

1. Jan D. Coolen
- een sijlken land van - de korte Akkerkens ╜ l. ƒ 
10,-

1. Peeter Bouwmans
- land akkerke aan den ouden Dries ƒ 
20,-

1. Peeter Bouwmans
- groes agtersten Brand 1 l. 3 cops. ƒ 
40,-

1. Peeter Bouwmans
- groes het Kleynveltje 2 l. ƒ 
30,-

1. Peeter Bouwmans
- groes de Schilmeer 3 l. ƒ 
150,-

1. Goort Slaats
- land de Nieuwe Erve 3 l. 10 r. ƒ 
7,50

1. Pieter Loymans (?)



- land de Nieuwe Erve 7 l. ƒ 
17,50

ƒ
 460,-
Deze goederen zijn belast met:
- ƒ 0-5-0/jr. aan het Huis van Asten - in kapitaal ƒ  1-5-0



- ƒ 0-9-0/jr. aan de Kempenaar -             ƒ 11-5-0
- ƒ 2-0-0/jr. aan den Armen van Asten   -     ƒ   50-0-0  

              ƒ 
62,50

ƒ
 397,50

        De helft 
is ƒ 198,75
20e penning is ƒ 9-18-0.
R 165 fol. 124vo 22-03-1796
Taxatie van de onroerende goederen van Antony Aart Vrijnsen - overleden en 
begraven op 26-12-1794.

De helft van: Waarde
- huis, hof en aangelag - 1976 - te Heusden 1 l. 22 r. ƒ 130,-
- land den Heykamp - 1851 1 l. 21 r. ƒ  25,-
- land den Heykamp - 1861 1 l. 39 r. ƒ  30,-
- land Nieuwe Erve - 2201 6 l. ƒ 
135,-
- groes het Aa-veltje - 4190 2 l. 11 r. ƒ  30,-
- groes twee voorste Veldekens 4╜ l. ƒ 
130,-

ƒ
 480,-
Belast met: een obligatie aan Jacobus Losecaat - d.d. 10-9-1774 ƒ 
170,-

ƒ
 310,-

De  helft  is  ƒ 
155,-
20e penning is ƒ 7-15-0.
R 165 fol. 126 22-03-1796 1/2
Taxatie van de onroerende goederen van Antonie van den Boom - overleden en be-
graven op 10-9-1794

De helft van: Waarde
- land het Aangelag - 1291 - aan Voordeldonk

4 l.  6 r. ƒ 130,-
- land/groes Mankesakker - 1296 3 l.  6 r. ƒ  75,-
- land Hoogenakker - 1331 3 l. 30 r. ƒ  60,-
- groes het Broekvelt - 1336 3 l. 42 r. ƒ  75,-
- groes het Drieske - 1341      12 r. ƒ   5,-
- groes het Drieske - 1343      27 r. ƒ  10,-
- land het Leegvelt - 1348 1 l. 30 r. ƒ  25,-
- land het Rinkvelt - 1356 3 l. 34 r. ƒ  40,-
- land het Nieuwvelt - 1368      47 r. ƒ  13,-
- land de Leysdonk - 1370      46 r. ƒ  13,-
- land de Waterdel - 1402 2 l. 11 r. ƒ  25,-
- huis, hof en aangelag - 1440 2 l. 33 r. ƒ 125,-    - land

land in de Loverbosch - 
1651      29 r. ƒ   6,-

- land/hei de Wildekamp - 34282 l. 36 r. ƒ  10,-
- groes/hei het Hooyvelt - 34343 l.  5 r. ƒ  25,-
- groes de Weere - 3447 1 l.  2 r. ƒ 
13,-   



  
ƒ 650-00-00
De goederen zijn belast met:
- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Lierop - in kap. ƒ  37-10-00    
- ƒ 0-06-0/jr. aan den Armen van Asten  - in kap. ƒ   7-10-00
- ƒ 0-12-0/jr. aan de Kempenaar        - in kap. ƒ  15-00-00
- ƒ 0-02-0/jr. aan het Huis van Asten   - in kap. ƒ   2-10-00
- aan de kn. Jan Verberne - d.d. 31-5-1774        ƒ 150-00-00 
- aan de kn. Jan Bex - d.d. 26-6-1784             ƒ    66-13-06  

ƒ 
279-03-06

  
ƒ 370-16-10



 De helft is ƒ 185-8-5.  
20e penning is ƒ 9-5-8.
R 128 fol. 160vo 02-11-1796 2/2
Peeter Antony Martens en Wilbert Verheyen verklaren ter requisitie van Geertruy
Martens Vermeulen - weduwe Antonie van den Boom - dat zij, comparanten, in de 
ziekte van voorn. Antonie van den Boom door deze hebben horen zeggen - "Dat 
sijn wil en begeerte was dat sijne huysvrouwe, Geertruy Vermeulen, hierboven 
genoemt, de meesterschap moest hebben en blijven behouden gedurende haar leven 
lank van al hetgene hij metterdood ontruymen en naarlaten soude. Vermids men 
wel voorsien konde dat hij, Antonie van den Boom van de contagieuse siekte sou-
de komen te overlijden".
Antonie van den Boom is in september 1794 overleden.  
R 165 fol. 129 23-03-1796
Taxatie van de onroerende goederen van Engel Arnold Thielen - overleden en be-
graven op 9-7-1795.

De helft van: Waarde
- een half huis - aan de Kerk ƒ 150,-

1. Francis Vriends
- land het Wortelvelt - 29b.      30 r. ƒ 
25,-
- land Berkenbosch 1 l. 32 r. ƒ  40,-
- groes het Haaverland - 99 1 l. 31 r. ƒ  50,-
- een deel van het Aangelag - 109      25 r. ƒ  25,-
- land Braaselakker - 192b. 1 l. 26 r. ƒ  60,-
- groes Ostadensvelt - 2689 2 l. 10 r. ƒ   105,-    

ƒ
 455,-
Belast met: aan Jan Colen ƒ 
100,-

ƒ
 355,-

De  helft  is  ƒ 
177,50.
20e penning is ƒ 8-17-8.
R 165 fol. 130vo 29-03-1796
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabeth Meulendijk - overleden en be-
graven te Vlierden op 14-1-1795.

W
aarde
- land de Voortakker - in den Ommelse Bosch 3╜  l.

ƒ 120,-
1. Antonie Ramaer c.s.

- een Hooyvelt 5 l. ƒ 120,-
1. Huybert van der Laak  

ƒ
 240,-

De overledene competeerde 5/7e deel = ƒ 171-8-9╜
20e penning is ƒ 8-11-8.
R 128 fol. 133 31-03-1796
Nicolaas van der Westen - en Maria Jansen van Hugten, zijn vrouw, zij ziek,
testeren.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide - om daarmee te handelen naar vrije 
  keuze.



R 165 fol. 131vo 04-04-1796
Taxatie van de onroerende goederen van Catharina Ceelen en Hendrina Ceelen.
Catharina, overleden en begraven op 25-8-1795.
Hendrina,  idem           op 12-1-1796.

    Waarde   
- huis, hof, aangelag, land en groes - aan het Laarbroek  4╜ l. ƒ 180-00-00
- land den Hengst 1╜ l.     ƒ  16-00-00
- land Meulenakker 3 cops.     ƒ  16-00-00
- groes het Broekvelt           1 l.     ƒ 
40-00-00

    ƒ 
252-00-00
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Asten - in kap.      ƒ   112-10-00  

    ƒ 
139-10-00

Voor Catarina: ƒ 34-11-8
Voor Hendrina: ƒ   69-15-0  

         ƒ                 104-12-08
20e penning is ƒ 5-4-12.
Opmerking: Volgt nog een gespecificeerde opgave voor beiden afzonderlijk -
           fol. 133 en 134vo.
R 103 fol. 106 07-04-1796 1/3
Jan Cornelissen verkoopt aan Jan Wilbert van Bussel:
- het oude huis, stal, hof en aangelag 
  met een stukje land - het Haaverstreepje - Laarbroek 3 l. 1 cops.

1. Peter Vermeulen
- groes het Hooyvelt 2 l.

1. Antony Loomans en 
   kn Hendrik Berkers

- land Meulenakker 1╝ l.
1. Peter Vermeulen en

      Antonie Loomans
  met het aanhorende peelveld.
Belast met: ƒ 1-13-5 1/3/jr. in een meerdere rente aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 575,-.
R 128 fol. 138vo 04-06-1796 2/3
- Maria Cornelissen - weduwe Antony Claassen van der Heyden - namens haar min-
  derjarige zoon, Nicolaas Antonie Claassen - geass. met Wilbert Cornelis,
  haar broeder.
- Jan Wilbert van Bussel - g.m. Petronella Antony Claassen van der Heyden - en
- Maria, meerderj. dr. van wijlen Antonie Claassen van der Heyden - geass. met
  haar oom Wilbert Cornelis.
Zij verdelen de navolgende goederen.
1e lot: Jan Wilbert van Bussel  
- huis, hof en aangelag, groes en land - aan het Laarbroek 4 l.

1. Arnoldus Aarts
2. Hendrik Ceelen c.s.

- land den akker aant Aangelag 7╜ l.
1. Arnoldus Aarts

- een huisplaats met het aangelag 5 l.
1. Hendrik Ceelen

- land de Hofstad 5 l.
1. Hendrik Ceelen

Uit te keren aan het 2e lot - ƒ 500,-.



2e lot: Maria en Nicolaas kn. Antonie Claassen van der Heyden
- het nieuwe huis, schuur, schop en aangelag 3╝ l.

1. Willem Vermeulen
2. kn Hendrik Berkers

- land den Hengst 1 l.
1. Willem Vermeulen
2. een weg

- groes de Karis 2╜ l.
1. weduwe Willem Hoefnagels
2. kn Hendrik Berkers

Belast met: de helft van 2/3e deel van ƒ 5,-/jr. aan den Armen van Asten.
Uit te keren aan dit lot door de ontvanger van het 1e lot - ƒ 500,-.
Marge: 12-3-1814 - Antonie Verberne is voldaan van deze ƒ 500,-. 
R 103 fol. 152 18-07-1796 3/3
Jan Wilbert van Bussel verkoopt aan Maria en Nicolaas kn. Antonie Claassen van 
der Heyden: 
- het oud huis, stalling, hof en aangelag - met het aanhorende stukje land -
  het Haaverstreepje - in het Laarbroek 3 l. 1 cops.

1. Peter Vermeulen
Koopsom: ƒ 170,-.

R 128 fol. 134vo 22-04-1796 1/3
- Willem Pieter Loomans,
- Catharina Pieter Loomans,
- Engelina Pieter Loomans,
- Jenneke Pieter Loomans - zij mede namens hun absenten broeder:
- Jan Pieter Loomans.
Hen komt toe ieder 1/7e deel in:
- huis, hof land en groes.
En waarvan het resterende deel toekomt aan:
- Helena P. Loomans, hun absente zuster - en
- de kinderen van wijlen Hendrikus de Boom.
Dat het de laatste twee comparanten, zo voor zichzelf, als namens hun broeder,
Jan, niet convenieerde om deze boedel en nalatenschap, gekomen van Pieter Loo-
mans - en Hendrina Manders, wijlen hun ouders, in zijn geheel te laten en daar-
om met de twee eerste comparanten waren overeengekomen dat aan Engelina Loo-
mans, aan Jenneke Loomans, alsmede aan Engelina (=Helena ?) Loomans - en dat 
voor en t.b.v. Jan Loomans uit het "gereed" aan ieder zal moeten worden uitge-
keerd - ƒ 50,- dit i.p.v. enige vaste goederen.
Marge: 10-3-1801 - Jan Loomans is voldaan.
Dat daarentegen door Engelina en Jenneke Loomans, alsmede door Engelina Loomans
....... in kwaliteit en als ........ voor voorn. Jan Loomans zal worden aange-
deeld 3/7e delen in de navolgende vaste goederen - alsmede gelijke aandelen in 
de gerede en alle andere goederen tot deze boedel behorende t.w. in:
- huis, hof en aangelag - aan het Dorp
- het Aangelag - 2637 3 l. 18 r.
- land/groes Jan Aartsakker en 

het Weyvelt - 13-14-15          12 l. 29 r.
- land Koolenakker - 23 2  l. 
3 r.
- land Kleynakkerke - 34      29 r.
- land den Driehoek - 44 3 l. 38 r.
- land het Neutje - 67 1  l. 
7 r.
- groes het Weyvelt - 2646-2647 6  l. 
13 r.
- groes Vrouwkensveltje - 2718 1  l. 
49 r.
- groes Slootjesvelt - 2784 2 l. 33 r.



De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan: Engelina Loomans,
        - Jenneke Loomans,
        - Jan Loomans - ieder ƒ 50,-.

Opmerking: Er is steeds sprake van twee verschillende Engelina's.
           
R 128 fol. 137 22-04-1796 2/3
- Willem Loomans, voor zichzelf en mede voor zijn absente broeder:
- Jan Loomans - en voor:
- Helena Loomans,
- Engelina Loomans,
- Catharina Loomans.
Zij geven te kennen dat door het overlijden van Hendrikus Boomen - en Maria 
Loomans, gewoond hebbende te 's Bosch - op hen en Jenneke Loomans waren ver-
storven enige onroerende goederen enz. enz.
Dat zij, comparanten, voor zoveel het aandeel van hun zuster, Jenneke Loomans,
betreft een accoord hadden gemaakt t.w.:
- Dat aan Jenneke, eerst en vooral moet worden betaald - ƒ 212,- en wel uit de
  opbrengst van een huis, nog onverkocht, te 's Bosch, aan hen allen te samen 
  voor de helft en aan de kinderen van wijlen Hendrikus Boomen - voor de andere
  helft - toebehorende.   
R 103 fol. 153 22-07-1796 3/3
Willem en Catharina Pieter Lomans verkopen aan Jan Cornelissen:    
- land Joost Kolenakker - 23 2  l. 
3 r.

Koopsom: ƒ 134,-
Zij verkopen aan A. van Nouhuys:
- land het Neutje - 67 1  l. 
7 r.

Koopsom: ƒ 48,-.
- groes Slootjesvelt - 2784 2 l. 33 r.

Koopsom: ƒ 233,-.
Zij verkopen aan Antonie Timmermans:
- groes Ostadensveltje - 2718 1  l. 
49 r.

Koopsom: ƒ 188,-

R 128 fol. 121vo 27-04-1796
Abraham van Nickhoven - en Alberdina Schaafsma, zijn vrouw, wonende alhier, 
geven procuratie aan Antony Dankers, te Bergeyk, om namens hen, voor schepenen 
van Bergeyk, te transporteren aan Pieter Dankers, te Hapert:
- huis en erve - te Weebosch

ten oosten - weduwe Hendriks
  ten westen en noorden - Martinus Wijnen   

ten zuiden - de straat
- land ter plaatse voors. ╜ l.

ten oosten - Gerrit Wels
ten westen - Peeter Bloks
ten zuiden - de straat

Koopsom: ƒ 400,-.



R 16 fol. 314 02-05-1796
Antonie Berkers heeft op 9-7-1794 van de Heer en Vrouwe van Asten gepacht:
- een klamptiende - zijnde de derde verdeling in de Loverbosch - t.w.:
- "Van de Liendersenweg tot agter den Hoolenberg, tot den eynde uyt na Voordel- 
donk tot het Loopke daarnevens, tot voorbij de Koeystraat ten eynde uyt na de 
sijde  van de Steegen en het Liender."
Pachtprijs: 158 vat rogge + 8 slagen.
          - ƒ 14,- verponding/jr.
Tot nu toe is hij, ondanks aanmaningen, in gebreke gebleven te betalen.
Borgen: Dirk Leenen,
      - Marten van Bussel.
R 128 fol. 141 13-06-1796
- Johanna Jan Slaats - weduwe Joost Peter Marcelissen - geass. met haar broe-
  der, Goort Slaats,
- Antony Peeter Smits en Marcelis Peeters - als voogden over Peeter, onm. zoon
  wijlen Joost Peter Marcelissen - en Jenneke Peeter Smits, in eerder huwelijk.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Joost Peter Marcelissen.
1e lot: Johanna Slaats - mede voor haar vier onm. kinderen.
- huis, hof en aangelag - den Dijk - 466-467 5 l. 22 r.   
- land het Lankakkerke - 385 1  l. 
49 r.
- groes/land de Venne - 398 3 l. 42 r.
- land Busselakker - 428      49 r.
- land Busselakker - 433 3 l. 40 r.
- land de Horst - 482 1  l. 
28 r.
- land/hei het Heytvelt - 495 2 l.  3 r.
- land Beekerakker - 512 2 l.
- groes de Venne - 2900 1  l. 
6 r.
- 7 l. 10 r. van het Hooyvelt neven den Dijk - 

2927-2928-2929   geheel 10 l. 39 r.
- groes Busselsvelt - 2967 3 l. 38 r.
- groes het Bosveltje - 2970 5 l. 19 r.
- land het Ouland - 403  
35 r.
- groes het Horstvelt - 2976 1 l. 35 r.
Belast met: ƒ 6-13-12/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere pacht.

- ƒ 0-05-00/jr. aan de Kerk van Asten.
-  ƒ 0-01-04/jr.  aan  den  Armen  van  Mierlo  -  en  waarvan  het 

resterende
  deel, ter somme van  ƒ 1-??-12/jr. door het tweede lot moet 

worden 
  betaald. 

2e lot: Peeter, de onm. zoon
- land de Wittenakker - a.d. Dijk - 246 1 l. 38 r.
- land het Ouland - 405  
38 r.
- 3 l. 30 r. van het Wijvelt of Nijvelt 

2927-2928-2929     geheel 10 l. 39 r. 
  
R 128 fol. 143vo 13-06-1796
Goort, Jennemaria, Johanna en Willemyna - kinderen van Jan Willem Slaats - en 
Maria Goort Kanters, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Goort 



- land Bussel - 423-424 6  l. 
1 r.



1. den Bergakker
- land het Kattegat - 438 4 l.  6 r.
- land/groes Schoutenakker - 441 4 l. 10 r.
- groes/land groes aan Beekerdijk - 472 2 l. 22 r.
- land op Bussel - 478 2  l. 
6 r.
- land den Saathof - 487       8 r.
- land/groes het Heytvelt - 489 4 l. 32 r.
- groes/houtwas het Hoekske - 2941-2942 5  l. 
28 r.
- groes het Wijvelt - 2943-2944 6  l. 
5 r.
- groes het Aa-velt - 2949 3 l. 24 r.
- groes het Loopvelt - 2971 6 l. 25 r.
- groes het Wijvelt - 2974 3 l.  8 r.
- groes het Bosvelt - 2981 3 l. 10 r.
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - zijnde het
  aangelag - 2983 1  l. 
16 r.
- groes Busselsvelt - 2989 3 l. 36 r.
En zal de ontvanger van dit lot aan ieder der overige condividenten uitkeren:
- ƒ 375,-.
2e lot: Jennemaria
- ƒ 375,- te ontvangen van het 1e lot.
3e lot: Johanna
- ƒ 375,- te ontvangen van het 1e lot.
4e lot: Willemyna
- ƒ 375,- te ontvangen van het 1e lot.
R 128 fol. 146vo 17-06-1796 1/3
- Jan Antonie Driessen, alhier, als wettige voogd, samen met Gerrit Verberne, 
  te Helmond, over Pieter, Josyna en Johannes, minderj. kinderen van Francis
  Verberne - en Catharina Troeyen, beiden overleden - en
  Joost van Hugten, als bijstaand momboir over de voorn. minderj. kinderen -
  alsmede:
- Jan, meerderj. zoon van wijlen Francis Verberne - en Catharina Troeyen.
Zij geven te kennen dat het de laatste comparant niet langer gelegen komt om 
de ouderlijke goederen onverdeeld te laten.
1e lot: de minderj. kinderen
- land den Deursenseakker - 4 3  l. 
6 r.
- land Rietakker - 11 1  l. 
21 r.
- land land aan de Weg - 35 1 l. 10 r.
- land het Neutje - 58 1  l. 
1 r.
- land land aan de Weegen - 45 2  l. 
32 r.
- land land in de Snijerskamp - 2362 1 l. 10 r.
- groes/land Snijerskamp - 2369 2 l.  7 r.
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - 2639 1 l. 35 r.
- groes het Biesvelt - 2665 2 l. 44 r.
- groes Slootjesvelt - 2778 2 l.
- groes Slootjesvelt - 2790 1 l. 33 r.
- groes Rootsvelt - 4376 3  l. 
29 r.
Belast met: ƒ 4-2-0/jr. aan het Gemene Land.

- ƒ 500,- aan Gerrit Nooten, te Helmond.



2e lot: Jan Francis Verberne
- land het Bergske - aan Kruyskesweg - 9  
24 r.



- land Olieakker - 2354  
46 r.
- land Lienderakker - 2464 1 l. 15 r.
- land Moolenakker - 2602 1 l. 51 r.
- groes Fransmansvelt - 2684 2 l. 33 r.
R 103 fol. 109vo 17-06-1796 2/3
Jan sone wijlen Francis Verberne verkoopt aan Thomas Timmermans:
- land het Lienderakkerke - 2464 1  l. 
15 r.

Koopsom: ƒ 130,-. 
R 103 fol. 150 19-07-1796 3/3
Jan sone wijlen Francis Verberne verkoopt aan Willem Bukkums:
- groes Fransmansvelt - 2684 2 l. 33 r.

Koopsom: ƒ 220,-.
R 103 fol. 108vo 17-06-1796
Andries Timmermans verkoopt aan Jan Francis Timmermans, zijn broer:
- land den Heesakker - 2337 2 l. 20 r.

Koopsom: ƒ 125,-.
R 103 fol. 110vo 30-06-1796

Het Corpus van Asten is schuldig aan Hendrik van Helmond - ƒ 500,- α 4% -
"sulx uyt kragte en vermogens Resolutie van de representanten van het Volk

van
 Bataafsch Braband - d.d. 10 mey 1796 en dienende tot betaling der oorlogskos-
 ten.
- Idem van - Hendrik Vinken ƒ  500,- α 4% - allen α 4%
-  - Eymert Bollen ƒ  500,- 
-  - Catharina Lomans - wed. Antony van

   Bussel ƒ  700,- 
-  - Martinus Paulus van Dijk ƒ  250,- 
-  - Pieter Eysbouts ƒ  800,- 
-  - Hendrik Mattijs Aarts ƒ  700,-
-  - Jenneke Jan Driessen - weduwe Joost

   Smits ƒ  900,-
-  - Hendrik Eysbouts  ƒ 1000,-
-  - Jenneke Thiele Coolen - weduwe Goort

   van Bussel ƒ  675,-
-  - Helena Verhees - weduwe Peter Smits  ƒ  250,-
-  - Pieter Mathijs Jan Slaats ƒ  200,- 

   Gecasseert - d.d. 24-8-1799.
-  - Hendrik Jan van Bussel ƒ  500,-
-  - Anneke Vervordeldonk - weduwe Francis

   Berkers ƒ  350,-
   Gecasseert - d.d. 31-12-1801.

-  - Mattijs Smits ƒ  250,-
-  - Theodorus van de Loverbosch ƒ  800,-
-  - Thomas Timmermans ƒ  550,-
-  - Antony Eevers ƒ  400,-

   Op 18-10-1822 wordt deze obligatie 
   t.w.v. ƒ 240,- door Jan Lomans, te 
   Asten, met procuratie van Arnoldus 
   Eevers en Jan Goort van Bussel - g.g.m.
   Catharina Eevers verkocht aan Mr. Jan 
   Hendrik Sassen, rechtsgeleerde en ad-
   vocaat, te 's Bosch.  



-  - Johanna Claus - weduwe Laurens Je-
             lisse  ƒ 1000,-
-  - Jelis van Lierop ƒ  400,-

   Gecasseert - d.d. 26-8-1802.
-  - Antony Verhees ƒ  800,-
-  - Gerrit Kerkers ƒ  400,-
-  - Jan Peeter Kanters ƒ  500,-
-  - Peeter van Hugten ƒ 1300,-

 - 25-1-1801 - gelost aan Francis van 
   Hugten - ƒ 500,- restant gelost op
   1-6-1804.

-  - Jan Daandel Coolen ƒ  500,-
-  - Dirk Hendrik van Hugten ƒ  300,-
-  - Elisabeth Janse van Bussel - weduwe

   Dirk Martens, Goort Slaats en Willem
   Eysbouts ƒ  300,-

   Gecasseert - d.d. 24-10-1801.
-  - Paulus, Willemina en Petronella kn.

   van wijlen Jan Paulus van Dijk ƒ  300,-
-  - Marcelis Goort Peeters ƒ  200,-

   Gecasseert - d.d. 24-8-1799.
-  - Geertruy Joost Andriessen - weduwe

   Peter Aart van Bussel ƒ  700,-
   Gecasseert - d.d. 1-4-1803 - ƒ 350,-

                        -      1-6-1804 - ƒ 150,-
-  - Joost Hoebergen ƒ 1000,-

   Laatste termijn gelost - 24-8-1799.
-  - Jennemaria Lomans - weduwe Joseph 

   SauvΘ ƒ  200,-
   Gecasseert - d.d. 24-8-1799.

-  - Jan Goort Canters en Willemyn Jan 
   Slaats ƒ  200,-

   7-8-1797 - gelost aan Jan Manders -
   g.m. Willemyn Jan Slaats - ƒ 100,-
   Het restant is gelost aan Jan Kanters
   en Johannis Knaapen - 24-8-1798.

-  - Pieter Martens van Dijk ƒ  200,-
   Gecasseert - d.d. 24-8-1799.

-  - Goord Lomans ƒ  300,-
   Gecasseert - 1806.

-  - Allegonda van de Cruys - weduwe Wil-
   helmus Bruynen ƒ  200,-

   Gecasseert - d.d. 26-8-1799.
-  - Johanna van Bussel - weduwe Joost van

   de Cruys ƒ  200,-
   Gecasseert - d.d. 24-10-1798.

-  - Hendrien Vervoordeldonk - weduwe Ger-
   rit Seegers ƒ  200,-

   Gecasseert - 24-10-1798.
-  - Elisabeth Deenen - weduwe Francis 

   Kerkers ƒ  200,-
   Gecasseert - d.d. 24-8-1799.

-  - Hendrik Steevens ƒ  200,-
   Gecasseert - d.d. 24-12-1798.

-  - Jan van Asten en Jan Laurens Jelisse ƒ  200,-
   Gecasseert - d.d. 24-12-1798.

-  - Aalbert van der Weerden ƒ  200,-



   Gecasseert - d.d. 26-8-1802.
-  - Leendert van Hugten ƒ  200,-

   Gecasseert - 31-12-1801.
-  - Marcelis Peter Driessen ƒ  525,-
-  - Jan en Willemina kn. Dirk Seegers ƒ  550,-
-  - kn. Hendrik Berkers ƒ  200,-
-  - Jan en Hendrina kn. wijlen Marten 

   Dirks ƒ  200,-
-  - Peeter Berkvens ƒ  200,-

   Gecasseert - 24-8-1799.
-  - Antony, Jan, Goort en Martinus kn.

   Jan Coolen ƒ  200,-
-  - Francis Willem van den Eerenbeemt ƒ  175,-

   Gecasseert - d.d. 24-10-1798.
-  - Peeter Joost Kerkers en Hendrik Die-

   lisse ƒ  200,-
   Gecasseert - d.d. 24-12-1798.    

-  - Philip Pieter Paulus ƒ  175,-
   Gecasseert - d.d. 24-12-1798.

-  - Adriaan Keysers ƒ  200,-
   Gecasseert - d.d. 31-12-1801  

-  - Jan Martinusse, Hendrik Timmermans
   en Marcelis Francis Deenen ƒ  300,-

   Gecasseert - d.d. 24-10-1798.
-  - Jan Aart Zeegers en Jan Eysbouts ƒ  300,-

   Gecasseert - d.d. 24-12-1798.
-  - Jacobus van Hugten ƒ  700,-
-  - Piet Peter Thielen Coolen ƒ  500,-
-  - Francis Wilbert van Bussel ƒ  700,-
-  - Arnoldus Seegers ƒ  150,-

   Gecasseert - d.d. 24-12-1798.
-  - Maria Verhoysen - weduwe Jan Tijssen ƒ 1000,-
R 32 fol. 113 13-07-1796
Willem Jan Loomans en Hendrik Francis Berkers zijn aangesteld als borgemeesters
over 1796.
Tot setters zijn benoemd: Jan Janse Paulus van Dijk - en  

 - Francis Willem van den Eerenbeemt.
R 103 fol. 151 18-07-1796

Jan van Hoek is schuldig aan Jan van Veldhoven, te Someren - ƒ 150,- α 4%. 
Gecasseert - 20-4-1797.
R 103 fol. 155vo 25-07-1796
Marcelis van Bussel verkoopt aan Godefridus Sauve, pres. schepen:
- land het Wortelvelt 20 r.

1. weduwe Jan Jansen
Koopsom: ƒ 85,-.



R 103 fol. 150vo 28-07-1796
Anthony Ramaer, secretaris te Vlierden en wonende te Helmond en Hendrik Elberse
Wildeman, schoolmeester en koster, verkopen aan Marcelis Berkers:
- huis, stal, schuur, hof en aangelag - te Ommelsche Bosch 

- 713-714 8 l. 47 r.
- land de Vlinkert - 692 2 l. 20 r.
- land de Horsakker - 709      40,r.
- land de Kamp - 711 1  l. 
23 r.
- land Voorakker - 718-719 5 l. 17 r.

waarvan 1 l. groes
- land Meerakker - 834 2  l. 
39 r.
- groes Jacobsveltje - 3280 2 l. 34 r.
- groes den Blukker - 3281 4 l. 34 r.
- groes den Blukker - 3283 5 l. 39 r.
- groes het Weyvelt - 3296 6 l. 36 r.
- groes groote en kleyne Weyvelt - 3310 4 l. 49 r.
- groes de Donk - 3311 3  l. 
25 r.
- groes Hoogendries - 3318 4 l.
- land Jacobsakker - 3548 2 l. 19 r.
Belast met: ƒ 0-7-8/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 0-2-0/jr. aan de Heer van Helmond.
- ƒ 0-8-0/jr. aan het huis van Asten.

Koopsom: ƒ 1785,-.
Waarvan ƒ 1000,- α 4%.
Gecasseert - d.d. 19-7-1802.
R 103 fol. 159vo 30-07-1796 1/2

Andries Walravens is schuldig aan Antonie Timmermans - ƒ 200,- α 4%.
R 103 fol. 160vo 30-07-1796 2/2
Antonie Martinus Walraven, te Strijp bij Eyndhoven, verkoopt aan Andries Wal-
raven de helft, of zijn deel in:
- huis, hof en aangelag - in de Steegen 2 l.

1. Willem Goorts
- land Goorakker 3 l.

1. Leendert Bots
- land den Boetsetakker 1 l.

1. Peter Driesse
- land Nieuwveld 1╜ l.

1. Adriaan Keysers
- groes het Wijvelt 2 l.

1. Jan van Bussel
- groes Boessetveltje 2 l.

1. Peter Hendrik Verrijt
- groes het Hooyvelt 2 l.

1. Adriaan Keysers
- groes Busveltje 1 l.

1. Dirk Loverbosch
- land Boessetkamp 1 l.

1. Peter Hendrik Verrijt
Koopsom: ƒ 150,-.



R 165 fol. 138 01-09-1796
Taxatie van de onroerende goederen van Lambert Verduyseldonk - overleden en 
begraven te Vlierden - op 5-8-1796.

1/6e deel in:         Waarde 
- het oude huis van het Clooster met de schuur en het hofke -

te Ommel 1╜ l.         ƒ 500-00-
00  - land de Looakker - 796 2 l. 11 r.        ƒ  50-00-00
- land/groes Patersakker - 867-868-869

    en 870      15 l. 33 r.        ƒ 
460-00-00
- land de Kraystarten - 967 2  l.  23  r. 
ƒ  35-00-00
- land de Horst - 988-989 5 l. 14 r.        ƒ 150-00-00
- land/groes Dorperakker - 991-992 9 l. 30 r.        ƒ 430-00-00
- groes het Weyvelt - 3368 6 l. 41 r.        ƒ  70-00-00
- groes de Kraystarten - 3601-3602

       en 3603. 14 l.  9 r.        ƒ 
210-00-00
- groes de Kruk - 3634           2 l.  5 r.        ƒ 
80-00-00

  
ƒ 1985-00-00
Belast met: ƒ 2-0-0/jr. aan de Domeinen - in kap. ƒ 50-00-00

- ƒ 0-6-4/jr. aan het Huis van Asten.
- in kap. ƒ    7-16-04  

ƒ 
57-16-04

  
ƒ 1927-03-12

1/6e deel is     ƒ  321-04-07 1/3
20e penning is ƒ 16-1-4.
R 165 fol. 165 10-09-1796
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Janse van Hugten - overleden en 
begraven op 30-4-1796.

De helft van  
Waarde
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg 1 l.        ƒ 100-00-00
- land Wijstelberg - 1751 1 l.  9 r.       ƒ  24-00-00
- land land int Liender           1 l. 46 r.       ƒ  50-
00-00
- land de Kamp - 2244 2 l. 22 r.       ƒ 
50-00-00
- land Peerenakker - 2259 2 l. 34 r.       ƒ  40-00-00
- land den Appert - 2294 1 l. 44 r.       ƒ  30-00-00
- land  den Appert - 2296      43 r.       ƒ  20-00-00
- groes 't Lienders tooreveltje 1 l. 41 r.       ƒ 
60-00-00
- groes de Weerte - 4256 1 l.  
ƒ  15-00-00
- groes Peetersvelt - 4288 2 l. 8 r.        ƒ  40-00-00
- groes Peerevelt - 4295 3 l. 40 r.       ƒ 
80-00-00  

  



ƒ 509-00-00
Belast met: 3 duiten/jr. aan het Huis van Asten - in kapitaal      ƒ     0-09-06  

  
ƒ 508-10-10

De helft is ƒ 254-05-05.
20e penning is ƒ 12-14-6.
R 103 fol. 163vo 16-09-1796
Jan Cornelissen verkoopt aan Aalbert van der Weerden:
- land de Keyser 1 l.

1. weduwe Jan Antonie Driessen
Koopsom: ƒ 40,-.



R 103 fol. 165vo 19-09-1796
Antonie Peeters van Bree is schuldig aan Antonie Verhees, in de Nagtegaal:
- ƒ 150,- α 4%.
Gecasseert - 19-7-1802.
R 128 fol. 149vo 24-09-1796
Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenrode, heeft, op 6 sept. 1796, te Helmond, 
bij publieke aanbesteding, aldaar, aangenomen het collecteren:
- der Gemene Landsmiddelen van consumptiδn - ingaande 1-10-1796.
- de koningsbede - ingaande 17-9-1796.
- de landsverponding - ingaande 1-1-1797.
Alles voor de tijd van ΘΘn jaar.
Borg: Jacobus Losecaat.
R 128 fol. 150vo 12-10-1796
Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrikus Thomas Koolen - weduwnaar Anna
Maria Vinken - t.b.v. zijn zoon Thomas.

Onroerende goederen
- de kamer met de schop en grote hof, alsmede ca. 2 l. van het aangelag -

te Ommel
1. Francis Zeegers

- land Looakker 1  l.
- land Mettenakker 2  l.
- land Stokakker 1  l.  2 r.
- land Bergakker 1╜ l.
- land Grootenakker 4  l. 34 r.
- land Wittenakker 3  l.
- groes Weyvelt 4  l.
- groes den Bogt 6  l.
- groes het Eeusel 4  l.
Hem aangekomen bij deling - d.d. 1-5-1793.

Roerende goederen o.a.
- een paard en zijn getuig, vier melkbeesten, een oske van twee jaar, drie kal-
  veren, twee varkens,
- een hoogkar, een aardkar,
- een kast, twee kisten, vier stoelen,
- divese ketels, potten, pannen,
- divers tin,
- melk- en botergerei,
- een bed te toebehoren,
- een gouden kruis met knop en slot.

Schulden
- ƒ 523,- aan diverse particulieren.
R 103 fol. 166vo 08-10-1796 1/2
Wij, 
- Godefridus SauvΘ, president, Pieter Kanters, Adriaan van Dueren, Mattijs He-
  rings, Willem Berkers, Goort Loomans en Peter Berkvens, schepenen, 
- Hendrik van Helmond, Joost van Hugten en Arnoldus Berkers, viermannen,
- Marcelis van Bussel en Johannis Knapen, kerkmeesters,
- Andries Timmermans, armmeester,
- Gerrit Kerkers en Jan Bruystens, peelmeesters - als representanten van het 
Corpus van Asten - bekennen t.b.v. de extra ordinaire belasting aanslag van 



- ƒ 2900,-, resolutie - d.d. 2-8-1796 - schuldig te zijn aan:
- Hendrik Wijnders van Vaalen, te Mierlo  ƒ 800,- α 4%
  Gecasseert - d.d. 13-6-1802.
- Jan van Asten, te Lierop ƒ 500,- α 4%
  Gecasseert - d.d. 13-6-1802.
- Jan Meeusen van Laarhoven, te Mierlo  ƒ 700,- α 4%
  Gecasseert - d.d. 1-3-1802.
R 103 fol. 171vo 12-12-1796 2/2
Het Corpus van Asten is schuldig t.b.v. de extra ordinaire belastingaanslag
van - ƒ 2900,- - d.d. 8-10-1796 - schuldig aan:
- Peter van Hugten ƒ 200,- α 4%
  Gelost - 25-11-1801.
- Antonie Verhees, in de Nagtegaal, ƒ 250,- idem
  Marge: Armen.
- Jan Stevens, op Heusden ƒ 350,- idem
- Jan Bruystens ƒ 100,- idem
  Gelost - 18-3-1807.
- Pieter Eysbouts ƒ 100,- idem
- Peter Smits ƒ 100,- idem   
R 128 fol. 153vo 12-10-1796 1/4
Pieter van Loon en Johannes van den Eynden verklaren ter requisitie van Peeter
van der Laak - dit ter voldoening van het appointement - d.d. 3-10-1796 - op
het request door, hem, van der Laak aan de Municipaliteit, alhier, gepresen-
teerd om voldoening en betaling, in alle redelijkheid en ter taxatie van onpar-
tijdigen, wegens zijn verongelukt paard - op requisitie van de Franse republiek
in Franse dienst geweest zijnde.
Dat het voors. paard aan hen, comparanten, "seer wel kennelijk is" en door hen 
geschat op - ƒ 85,-.    
R 128 fol. 154 12-10-1796 2/4
Pieter Hendrik Verrijt en Willem Dirk Verdonschot verklaren ter requisitie van
Gerrit Verberne - zie eerder R 128 - fol. 153vo - 12-10-1796 - dat diens paard
in Franse dienst, te Giesbergen, in de stal door andere paarden geslagen is en 
gestorven aan die kwetsuren.
Zij schatten de waarde van het paard op - ƒ 40,-.
R 128 fol. 154vo 12-10-1796 3/4
Gerrit van de Mortel en Jan Dirk Wilbers verklaren ter requisitie van Philips 
Joost van Hugten - wiens paard in Franse dienst is gestorven - dat zij de waar-
de schatten op - ƒ 36,-.
R 128 fol. 155 13-10-1796 4/4
Gerrit Janse van Dijk en Francis Wilbert Aarts verklaren ter requisistie van 
Leendert Bots - wiens paard in Franse dienst is gestorven - dat zij de waarde
schatten op - ƒ 50,-.
R 103 fol. 168vo 13-10-1796
- Gooort Antonie Verstappen, te Strathem, 
- Johannes, meerderj. zoon wijlen Francis van den Broek, te Gijsenrooy, in de
  Ses Gehugten - namens zijn moeder, Elisabet Philips van Hout - en
- Antony Wilbert Aarts - g.m. Helena Philips van Hout, beiden wonende alhier.
Zij geven te kennen dat wijlen, hun oom, Francis van Voordeldonk, gewoond heb-
bende en overleden te Leende, bij erfenis had bekomen: 



- een rente van - ƒ 27,-/jr. te lossen meet - ƒ 600,-.    
Te betalen door de erven van wijlen Antonis Peters van der Linden - en waaraan 
de vaste goederen, uitgedrukt in het protocol - Asten - d.d. 23-3-1696 - ver-
bonden zijn.
Deze goederen staan ten kohiere, alhier, thans t.n.v.: 
- Jacobus van der Linden,
- Francis de Groot N.U.,
- Cornelis en Hendrik van de Cruys en hun vader, Jan van de Cruys - g.m. Anna
  van der Linden.
En alzo na de dood van hun oom, Francis van Voordeldonk, de rente op hen ten
erfrechte was verstorven en waarop reeds door, nu wijlen, Antony Leenen en Wil-
lem Rooymans was "geschooten" - ƒ 150,- aan Francis van Voordeldonk.
De comparanten transporteren, om hen moverende redenen, deze rente aan:
- Dirk, Hendrikus, Jennemaria, Pieter en Allegonda Leenen, allen te Asten - 
voor - ƒ 300,- (inbegrepen de ƒ 150,-).
Marge: Gecasseert - 18-4-1803.
R 128 fol. 155 29-10-1796
Staat en inventaris - opgemaakt door Helena Peeter van Bussel - weduwe Jan Pee-
ter van Maris - dit t.b.v. haar twee kinderen m.n. Willem en Pieter.

Onroerende goederen
De helft van:

- een huis, werkhuis, schop en hof - op Voordeldonk  geheel  2 l.
- land in de Koeystraat - 1497

geheel  1 l.  3 r.
- land het Nieuwveld - 1500 geheel  2 l. 40 r.
- land het Nieuwveld - 1505 geheel  2 l. 44 r.
- land het Boonvelt - 1510 geheel       25 r.
- land de Braakwinkel - 1514-1515

geheel 10 l.  8 r.
- land land aan de Koeystraat - 1517 geheel  3 l. 30 r.
- land/groes den Eekelhof - 1519 geheel  3 l. 43 r.
- groes de Roetert - 1537 geheel  4 l.  8 r.
- land Hansmansakker - en groes - den Dries

met het Eeusel - 1545-1546-1547 geheel 15 l.  9 r.
- land nevens de Straat - 1557

geheel       27 r.
- land land in de Loverbosch - 1664 geheel  2 l.  1 r.
- land Warandakker - 1681 geheel       40 r.
- groes Hooyvelt - de Koeystraat - 3711 geheel  2 l. 38 r.
- groes Ossekop - 3766

geheel  3 l. 14 r.
- groes Papendonk - 3822

geheel  2 l. 36 r.
- groes de Plomp - 3833

geheel  5 l. 17 r.
- groes het Binneveld - 3839 geheel  1 l. 45 r.
- groes de Schaapsdries - 3843

geheel  1 l. 19 r.
Deze goederen zijn haar aangekomen bij deling - d.d. 14-11-1793 rn zijn
belast met - ƒ 500,-.

Roerende goederen o.a.
- 25 vijm ongedorste rogge, 8 vijm haver, 10 vat boekweit, 5000 pond hooi,
- vier melkbeesten, vijf jonge beesten, een varken,
- een hoogkar, een aardkar, een ploeg, een eg,
- een "weymoolen",
- divers klein landbouwgereedschap,
- divers melk- en karngerei,
- diverse ketels en emmers,
- een kast, zes stoelen, drie kisten, twee tafels, een huishorloge met kast,
- drie bedden met toebehoren,
- vuurgerei,
- enig tin,



- enig aardewerk.
Schulden

- ƒ 450,-.
R 103 fol. 170 12-11-1796
Willem Wouter Loomans, op het Rinkvelt, is schuldig aan Allegonda van de Cruys 
- weduwe Wilhelmus Bruynen - ƒ 100,- α 3%.
Gelost - 1-5-1804 aan L. van Gastel - g.m. Catharina Bruynen, te Helmond.
R 128 fol. 161vo 16-11-1796
Leendert van Riet, als rentmeester van Anthonia Papegaay - weduwe Cornelis van
Hombroek en van Cornelis Melchior van Nievervaart, als Heer en Vrouwe van As-
ten - en eigenaren van de korenwindmolen te Asten en de korenwatermolen, de 
Belgerschen watermolen, verpacht deze aan Anthonie Kiviets, thans molenaar en 
wonende te Beek.
Pachttermijn: 6 jaar.
Pachtsom: ƒ 900,-/jr. - te voldoen in vier termijnen van elk - ƒ 225,-.
Lasten: voor de verhuurder.
Onderhoud: voor de huurder.
De stenen op de molen zijn eigendom van Antonie Goort Lomans - de huurder zal
hiervoor aan hem betalen:
- van de windmolen - van ieder "duym" - ƒ 15,-.
- van de watermolen - idem            - ƒ 12,-.
Enz. enz.
R 128 fol. 168 13-12-1796
- Willem Rooymans - g.m. Catharina van Bussel,
- Willem Marcelis Jansen - g.m. Jenneke van Bussel,
- Maria van Bussel - Opmerking: in de loten wordt zij geschreven als Maria van

      Hugten.
- Dirk van Helmond - g.m. Anneke van Bussel.
Kinderen en erven van Huybert van Bussel - en Maria van Hugten, beiden overle-
den.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Willem Roymans
- groes het Kloostereynde - 1442 2  l. 
19 r.
- te ontvangen van het 2e lot - ƒ 200,-.
2e lot: Willem Marcelis Jansen
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk - 1481-1482 6 l. 12 r.
- land/groes de Vork - 1434 6 l. 26 r.
- land de Vork - 1457 1  l. 
8 r.
- groes het Aangelag - 1426 4 l. 31 r.
- land den Agterbos - 1476      43 r.
- land/hei het Nieuwveld - 1506 2 l. 31 r.
- land land in de Loverbosch - 1878      41 r.
- land land in de Loverbosch - 1654 1 l.  7 r.
- land den Smaalakkerke - 1665 1  l. 
16 r.
Belast met: 4 vat rogge/jr. aan het Catharina-gilde, te 

  Deurne - nu A. Verster en Dekkers, te 's Bosch.   
En zal de ontvanger van dit lot moeten uitkeren aan:
- de ontvanger van het 1e lot - ƒ 200,-
-              2e     - ƒ 300,-



- 3e     - ƒ 300,-
3e lot: Dirk van Helmond
- ƒ 300,- te ontvangen van het 2e lot.
4e lot: Maria van Hugten (Maria van Bussel)
- ƒ 300,- te ontvangen van het 2e lot.
R 128 fol. 168 13-12-1796
Bonaventura Slaats - en Jennemaria Wilbert Aarts, zijn vrouw, zij ziek, tes-
teren.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
- Zij legateren aan Maria van den Broek - weduwe Wilbert Aarts, de tweede com-
  parantes moeder - ƒ 150,- te voldoen met uitstaande gelden van de tweede com-
  parante - alsmede de beste "swarte kleederen, voorschoot en falie tot den 
  lijve van de tweede comparante behoorende".
- Zij legateren nog aan Jennemaria, dr. Paulus Voermans - het gouden kruis en 
  knop.
- Staat te weten dat de vaste goederen aan beide comparanten ouders competeren-
  de - vooralsnog niet zijn "verstorven".
  "En ofschoon deselve ook mogten verstorven sijn dat de eene op des anders na-
  latenschap egter geen pretens maken, sal of wil maken, maar dat al hetselve 
  van die sijde waarvan gekomen is ook sal worden genoten en geerft. Renunti-
  eerende also de eene sowel als de andere van de nalatenschap hiervoor ge-
  roert".
R 128 fol. 169vo 15-12-1796
- Marcelis Ceel Jansen,
- Catharina Vriens,
- Maria Trouwen - weduwe Jan Antonie Driessen,
- Jan, zn. wijlen Francis Verberne en Joost van Hugten, als bijstaand voogd, 
  over Pieter, Francyna en Johannes, onm. kinderen van wijlen Francis Verberne.
Zij verklaren dat zij samen bezitten - een half huis - en waarvan toekomt:
- 1/6e deel aan de 1e comparant
- 3/6e             2e 
- 1/6e             3e
- 1/6e             4e     
Het komt hen niet meer gelegen dit onverdeeld te laten - zij maken een verde-
ling.  
1e lot: Marcelis Ceel Jansen
- het halve huis en hof geheel ╜ l.

1. weduwe Willem van Dijk
2. Jennemaria Francis Rijnders

2e lot: Maria Trouwen
- ƒ 20,- te ontvangen van het 1e lot.
3e lot: Catharina Vriens
- ƒ 60,- te ontvangen van het 1e lot.  
4e lot: Jan Francis Verberne en zijn onm. broers en zuster
- ƒ 20,- te ontvangen van het 1e lot.



R 103 fol. 173vo 17-12-1796
Pieter Hendrik Verrijt verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- groes de Bleek - 3808 2 l. 9 r.

Koopsom: ƒ 25,-.
Met recht van terugkoop binnen zes jaar.

Teruggekocht: 
ongedat.
R 103 fol. 174vo 17-12-1796
Jan Janse Brunas verkoopt aan Dirk Leenen:
- land den Brand - op Voordeldonk 2 l.

1. Wilbert Verheyen
2. Leendert van Hugten

Koospom: ƒ 60,-.
Recht van terugkoop gedurende een jaar.
R 103 fol. 175vo 27-12-1796
- Johannis Knaepen - weduwnaar Johanna Voermans,
- Jenneke Voermans, te Eyndhoven,
- Jan Voermans, op den Dungen.
Zij bezitten een rest obligatie van ƒ 100,- t.l.v. de kinderen Adriaan Linter-
mans - d.d. 15-8-1781 - ƒ 250,-
Op 3-12-1795 is gelost - ƒ 150,-.
Zij verkopen dit restant aan Johannes van Brussel, te Tongelre voor - ƒ 100,-.
Cecasseert - 7-10-1803.
R 32 fol. 114 31-12-1796
Door de stemgerechtigde ingezetene is ingevolge gedane inschrijving door de 
provisionele representanten des volks van Bataafsch Braband - d.d. 6-10-1795 -
om een bekwaam persoon tot provisioneel drossard te kiezen - gekozen, bij meer-
derheid van stemmen, Antony Goort Loomans.
Deze heeft de bediening aangenomen. 
 



R 128 fol. 172 05-01-1797 1/4
- Peeter van Geldrop, molenmeester, te Mierlo - en
- Willem van Lierop, molenmeester, te Someren.
De eerste comparant ter instantie van C.M. van Nievervaart en weduwe C. van
Hombroek, Heer en Vrouwe van Asten - en
De tweede comparant ter instantie van Antonie Goort Loomans.
Zij hebben samen een visitatie gedaan aan de korenwindmolen van Asten en de 
korenwatermolen, te Vlierden - beiden aan de Heer en Vrouwe van Asten toebeho-
rende - en bevonden dat aan: 

de korenwindmolen
- De vier stenen muren onder het "kruyswerk" - in 1756 in goede staat - nu 
  d.d. nog in goede staat zijn.
- Het "kruyswerk" - in 1756 voor 2/3e deel versleten - nu tot ƒ 30,- is versle-
  ten.
- "Den stander van de molen met de kranslecke en voeghouten" - goed en zonder 
  fouten in 1756 - nu nog zonder defecten zijn.
- Het "deksel of huyske" boven of over het kruis is nieuw gemaakt in 1756 -
  op deze post ƒ 31,- versleten.
- "Den steenbalk met de twee bovenseyle en het trapeynde" - te weten "den swa-
  ren timmer" is in 1756 goed en zonder fouten bevonden - nu tot voor ƒ 15,- 
  versleten.
- Het stormeind met de schalen en planken - in 1756 half versleten - is nu tot 
  ƒ 11-5-0 versleten.
- De planken van de kast - in 1756 voor 2/3e deel versleten - nu voor ƒ 20-10-0
  versleten.
- De windpeluw - in 1756 nieuw en goed - op d.d. zonder defect.
- Den ijzeren balk van de achterste molen - in 1756 half versleten - nu op deze 
  post ƒ 1-10-0 versleten.
- Den ijzeren balk van de voormolen - in 1756 goed bevonden - op deze post 
  ƒ 2-5-0 versleten.
- De steunbalk - in 1756 voor 2/3e deel versleten - is nu tot ƒ 5,- versleten.
- De pinbalk - op d.d. zonder defect.
- De kap en schaliδn van de molen - in 1756 goed en zonder defect - op deze 
  post voor ƒ 108,- versleten.
- Het voorste en achterste rad en rondsels - in 1756 geschat op ƒ 70,- - nu ge-
  heel vernieuwd voor ƒ 190,-.
- De as in 1756 half versleten - nu in dezelfde staat bevonden.
- Den "luyen mulder" - in 1756 met al zijn toebehoren in goede staat bevonden - 
nu nog in gelijke staat.
- Het ijzerwerk van de rogmolen, in 1756 in goede staat - t.w. "het staakijzer, 
  halsreyn en spoor met haal, alsook den ligtboom" goed - op deze post ƒ 25,-
  versleten.
- De pram - versleten in 1756 - maar het ijzerwerk dat daar bij hoort is goed -
  op deze post verbeterd ƒ 7-10-0.
- De "kuypekaarekisjes" van de voor- en achterste molen, met zijn toebehoren -
  in 1756 goed - nu versleten voor ƒ 28,-.
- De "prambalk" - in 1756 half versleten - op deze post versleten ƒ 0-5-0.
- De "koningstaakeyser en bovenste spil" - in 1756 goed bevonden. De "reynhals
  en spoor" - half versleten - op deze post ƒ 21,- versleten.
- De zolders van de molen waren in 1756 goed - nu voor ƒ 21,- versleten.
- De "ligtboom en vonder met steenbet en haal van agtermolen" - in 1756 allen 
  goed - op deze post voor ƒ 5,- versleten.
- Het "rinkhout" van de rogmolen - in 1756 voor 2/3e deel versleten - op deze 
  post voor ƒ 1-5-0 versleten.
- En van de achtermolen is goed - op deze post versleten - ƒ 1-5-0.
- Den binnentrap - de bomen zijn goed en de treden versleten - nu nog in de-



  zelfde staat bevonden.
- De "galderijen" van de molen - in 1756 goed - nu versleten voor ƒ 19,-. 
- Den "start" van de molen - in 1756 goed - nu versleten voor ƒ 18,-.
- Den buitenste trap met de bomen half versleten - op deze post verbeterd voor 
ƒ 18,-.
- De "kruyas met ketting en loopstaak" - in 1756 goed - nu nog zonder defect.
- De "borsten, lassen, scheyen, planken, bouten en banden met hun verdere toe-
  behoren" zijn in 1756 geschat op ƒ 150,- - dus verbeterd voor ƒ 35,-.
- Een "gegoten halsteen onder de as in de windmolen", door Antony Lomans ge-
  maakt - geschat op ƒ 40,-.

De Belgerschen watermolen
- De zolder van de molen met de ribben en verder toebehoren - in 1756 nieuw ge-
  maakt door de eigenaren van de molen - nu daarop versleten ƒ 7-9-0.
- De kap met pannendak met zijn toebehoren - in 1756 geheel nieuw geweest.
  Nu bevonden dat Antony Loomans daarop moet leggen 300 pannen "als de oude 
  nieuw sijn geweest en mede vorsten en hoeksaaten voorzien" naar genoegen van 
  de verpachter.
- De "ark" is in 1756 niet goed geweest, doch aan de zijde van Asten opgegraven
  moeten worden door Antony Loomans en de defecten daaraan bevonden gemaakt - 
  dit naar genoegen van de verpachter.
- Het "schutgebond" met de deuren - in 1756 goed - nu zonder defecten.
- Van de rogmolen "nieuwe kaar, kuyp, rinkhout, deksels, schoen met legboomen
  en haal" alles in goede staat - t.w. dat deze in 1756 nieuw zijn gemaakt - 
  en nu versleten voor ƒ 10,-.    
- Den "hals- en staakeyser met speelman" - in 1756 half versleten - alsmede 
  "vonder en spoor" versleten voor ƒ 6,-.
- De planken nevens de wiel langs de watermolen moeten geverfd worden - hetwelk 
  in 1756 door Hendrik Deenen gemaakt is - nu versleten ƒ 25,-.
- De "play en paalen" langs de wiel. Omdat deze planken in 1756 half versleten
  waren - nu verbeterd op ƒ 13,-.
- De palen onder het steenbed, als andere palen onder de molen zijn in 1756 in
  goede staat bevonden - nu wederom goed.
- De trommel daar de molenstenen mee opgetrokken worden - is in 1756 betaald 
  tegen ƒ 15,- - daaraan versleten ƒ 2-10-0.
- Het gehele steenbed is in 1756 goed bevonden - op deze post versleten ƒ 8,-.
- De wateras en "scheenen" - in 1756 half versleten - nu op deze post verbeterd
  ƒ 9,-.
- Het "kamprat en ronsels" - in 1756 goed - met de "kamme en staare" - mede op
  deze post versleten ƒ 30,-.
- Den "luyenmulder" - in 1756 geheel versleten - verbeterd ƒ 3,-.
- De waterkom - in 1756 half versleten - op deze post verbeterd ƒ 4,-.
- De "pansteenen en aanwinne" - in 1756 half versleten - op deze post ƒ 3,- 
  versleten.
- De ketting en "weynas" - in 1756 nieuw bevonden - nu versleten ƒ 1-10-0.
- Het waterrad en stormeynd - in 1756 nieuw bevonden - op d.d. in gelijke 
  toestand.
Mede compareerde, Antony Lomans, als gewezen pachter en molenaar van de voors. 
molens, welke verklaarde zich naar deze acte van visitatie en taxatie te zullen
reguleren.
En bijaldien de beide molens bij visitatie "verergert" bevonden zijn voor
ƒ 128-9-0 is dit door Antony Lomans voldaan aan Antony Kievits.       
R 129 fol. 61 25-11-1797 2/4
Peter van Geldrop, te Mierlo, en Willem van Lierop, te Someren, beide molen-
meesters, verklaren ter instantie van:
- Antony Loomans, afgegane molenaar - en 
- Antony Kievits, als molenaar van de windmolen te Asten en de Belgersche wa-



termolen, te Vlierden - en aan de Heer en Vrouwe van Asten toebehorende te 
hebben "gevisiteert en nauwkeurig geδxanmineert" en bevonden:   

de windmolen
- de lopersteen - dik 14 
duim
- de liggersteen - dik  5 
duim
- de lopersteen van de boekweitmolen - dik 12 4/8 duim 
- de liggersteen - dito - dik  8 1/8 duim

39 
5/8 duim
"dog moeten deeze steenen soo breukelinge als heele 
steenen betaalt worden" - de duim op 15 gulden gerekend ƒ 593-07-08
Volgen de "meubilen" die de opkomende molenaar zelf moet
afrekenen:
- twee "steenreepen en klaammandeltouw" ƒ  31-10-00
- de "buytenreep en binnenreep, praamtouw, ijzerreep, 
  luytouw en bijzetketting" ƒ   6-15-00
- 28 "billen" ƒ  23-16-00
- twee handbomen, een vuisthamer, een breekijzer ƒ   4-10-00

de watermolen
- de lopersteen - dik 10 
1/8 duim
- de liggersteen - dik  2 
3/8 duim
- de lopersteen van de boekweitmolen - dik  8 2/8 duim
- de liggersteen - idem - dik  3     duim

    23 3/4 duim
   Somma: ƒ 291-00-00  

- het kamrad met kamwiel en aanhorende ijzerwerk, de 
  tuimelas, de scheene en wig met staven en banden ƒ  71-00-00
- het vonder met "steylkens", palen en de "kooning
  daar men met uyt en in het werk set" ƒ   9-00-00
- de "kuyp, kaar, schoenkaarboomen, meelbak en meelpijp,
  rinkhout, ligtboomen" ƒ  14-10-00
- de "hals, rijn, spil, spooren, speelman met ronsel,
  staaven en banden" ƒ  30-
00-00
- de steenreep met de reep op de trommel, klamandeltouw
  en luitouw met de kappen ƒ   7-05-00  
R 104 fol. 11 03-04-1797 3/4
- Jacoba Deliana Ruysch - weduwe Jan Pieter Feyth - en
- Jan Willem Feyth, beiden te 's Hage. 
Zij verkopen aan Antony Kiviets, molenaar, te Asten:
- huis, hof en aangelag met de stalling en vijver - rondom in sijne
  heggens en kerkmuur 1╜ l.

 v.v. de straat
        v.a. en 1. Marcelis van Bussel

2. de Kerkhof
en de bijhorende peelvelden.
- Wortelveltje - 2437 - gelegen aan of tegen den hof. 11 roeden.

 v.v. de straat
             2-3. Marcelis van Bussel

Dit perceel is leenroerig aan het Leenhof van Asten en moet, aldaar, getrans-
porteerd worden.

Koopsom: ƒ 720,-.
R 104 fol. 12vo 03-04-1797 4/4
Antony Kiviets, molenaar, te Asten, is schuldig aan Jacoba Deliana Ruysch - 
weduwe Jan Pieter Feyth en Jan Willem Feyth, beiden te 's Hage - ƒ 360,- α 4%.



Gecasseert: 29-8-1798.   



R 103 fol. 176vo 16-01-1797 1/3
- Jan Voermans, in den Dungen,
- Jenneke Voermans, te Eyndhoven.
Zij verkopen aan Dirk Leenen:
- huis en hof

 v.v. de straat
 v.a. Jan Voermans

1. Johannes Knapen
2. weduwe Willem van Dijk

Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
De put blijft samen in gebruik met J. Knapen en zal de koper het huis moeten 
laten "wegen en laten varen" de eigenaren van het gehele aangelag.

Koopsom: ƒ 287,-
Lasten : ƒ   112,50  
         ƒ 399,50.

Zij verkopen aan: Hendrik van den Eerenbeemt:
- land land in de Loverbosch - 1726 1 l. 7 r.

Koopsom: ƒ 56,-.
Zij verkopen aan Maria Slaats - weduwe Willem van Dijk:
- land land van het Aangelag 3  l. 
10 r.

1. de koopster
2. Jan Jan Timmermans

Koopsom: ƒ 217,-.
De weg blijft volgens gedane afpaling tot last van de koper en Jan J. Timmer-
mans - ieder voor de helft.
Zij verkopen aan Philips Peter van Bussel:
- groes Nagtegaalsvelt - 3957 1  l. 
43 r.

1. Jan Frans Timmermans
Belast met: ƒ 0-11-0/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 165,-.
Worden gereserveerd - de eikenboom aan de linkerzijde.
Zij verkopen aan Jan Eysbouds:
- groes Boekenvelt 3 l. 

Koopsom: ƒ 180,-.
R 104 fol. 25vo 05-06-1797 2/3
Pieter Hoppenbrouwers - g.m. Jenneke Voermans, te Eyndhoven, verkoopt aan 
Antony van de Goor:
- land de Wolfsberg - 2422 27 r.

1. weduwe Francis Kerkers
Koopsom: ƒ 38,-.

R 104 fol. 54vo 04-12-1797 3/3
Johannes Knapen verkoopt voor zijn zwager, Jan Voermans, in den Dungen, aan 
Francis Fransen:
- land land in de Loverbosch - 1726 1 l. 7 r.

1. Cornelis van Bussel
Koopsom: ƒ 5,-. 



R 128 fol. 176 03-02-1797             
- Willem Roymans - weduwnaar Anneke Peeter Coolen - waarbij drie kinderen m.n.
  Elisabeth, Antony en Peternel - en
- Jennemaria Jan Thijssen van Dijk - weduwe Wilbert Peter Coolen - waarbij 
  drie kinderen die nog in leven zijn.
Zij verdelen twee huizen, land en groes.
1e lot: Willem Roymans, namens zijn kinderen.
- een oud huis, schuur en stal - den Agterbosch - 
  en de helft (of 3 l. 20 r.) van het Aangelag - 1261 geheel  6 l. 40 r.
  De andere helft komt aan het 2e lot.
- de helft van een Heyvelt - 1253-1254

geheel 13 l. 15 r.
1. Cicilia Peter Fransen

- de helft van de Stelt - 1264
geheel  6 l. 16 r.

1. weduwe Laurens Jelisse
- de helft van de Langenakker - 1269-1270

geheel  6 l. 16 r.
1. weduwe Laurens Jelisse

- de helft van den Berg - 1275-1276 geheel  5 l. 25 r.
1. weduwe Laurens Jelisse

- de helft van de Kamp - 1279-1280 geheel 12 l. 15 r.
1. Francis Deenen       

- de helft van de Leysdonk - 1286 geheel  4 l. 39 r.
1. weduwe Laurens Jelisse

- de helft van de Pootbeemt - zijnde het Weiveld
34842-3443-3444 geheel 19 l.  8 r.

1. Antony van den Bomen
- de helft van het Aa-velt - 3453 geheel  1 l. 38 r.

1. de Heer van Vlierden
- de helft van de Koeystraat - 3739 geheel  5 l. 13 r.

1. Laurens Jelisse
- de helft van de Spitsendel - 3748 geheel  4 l.  8 r.

1. Francis Deenen 
- de helft van den Dries - 3755

geheel  1 l. 45 r.
1. Francis Deenen

- groes het Hooyvelt - 3751 3 l. 10 r.
2e lot: weduwe Wilbert Peeter Coolen
- een nieuw huis en de schop - met de helft (of 3. 30 r.)
  van het aangelag, hetwelk,  volgens meting - 261 - is geheel  6 l. 40 r.

1. Francis Deenen
- de helft van een Heyvelt - 1253-1254

geheel 13 l. 15 r.
1. weduwe Laurens Jelisse

- de helft van de Stelt - 1264
geheel  6 l. 16 r.

1. Francis Deenen          
- de helft van de Langenakker - 1269-1270

geheel  6 l. 16 r.
1. Francis Deenen

- de helft van den Berg - 1275-1276 geheel  5 l. 25 r.
- de helft van de Kamp - 1279-1280 geheel 12 l. 15 r.

1. Willem Hoebergen
- de helft van de Leysdonk - 1286 geheel  4 l. 30 r.

1. Francis Deenen
- de helft van de Pootbeemt - zijnde het Weiveld 

   3442-3443-3444 geheel 19 l.  8 r.
1. weduwe Laurens Jelisse

- de helft van het Aa-velt - 3453 geheel  1 l. 38 r.
1. Francis Deenen



- de helft van de Koeystraat - 3739 geheel  5 l. 13 r.
1. Gerrit Verberne

- de helft van de Spitsen Del - 3748
geheel  4 l.  8 r.

1. Francis Deenen
- de helft van den Dries - 3755

geheel  1 l. 45 r.
- groes het Leegvelt - 3749 3 l. 18 r.

1. Francis Deenen
R 129 fol. 1 06-02-1797 1/2
- Jan Jooste van Rest,
- Jenneke van Rest - weduwe Gerrit Bogaers,
- Jan Smulders - g.m. Johanna van de Loverbosch, te Tongelre,
- Francis Verberne - g.m. Helena van de Loverbosch, te Veldhoven - zij mede 
  voor:
- Jennemie van de Loverbosch, meerderj. j.d., te 's Bosch - procuratie - nota-
  ris van Bruggen, 's Bosch - d.d. 22-1-2-1796.
- Jan de Baar - g.m. Francyn van de Loverbosch.
  (zie 4e lot: Jan van de Moosdijk - g.m. Josyna van de Loverbosch)
Erven van Dirk van Rest - en Hendrina van Oisterhout - weduwe Jan van de Lover-
Bosch, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan Jooste van Rest
- 1 l. van het Weyvelt geheel ....
- 8 l. van het Hooyvelt  geheel ....
- ╜ l. van de grooten Akker geheel ....
2e lot: Jenneke van Rest - weduwe Gerrit Bogaers
- ╜ l. van het Weyvelt geheel .....
- 8 l. van het Hooyvelt geheel ....
- ╜ l. van den Horsick geheel ....
3e lot: Francis Verberne
      - Jennemie van de Loverbosch
      - Jan Smulders
- ╜ l. land en groes van - het Hooyvelt - in de Steegen geheel ....

1. Jenneke van Rest
- ╜ l. land in de Kamp - of Aangelag

geheel ....
- de afbraak van twee gebonten achter van het huis.
- ╜ l. van den Horsik geheel ....

1. Jan van Rest en Adriaan Keysers
4e lot: Jan van de Moosdijk - g.m. Josyna van de Loverbosch
- huis en hof - m.u.v. de afbraak van de twee gebonten.
- ╜ l. van het Weyvelt geheel .....
Dit lot, in de omschrijving wordt het genoemd het 5e lot is belast met:
- ƒ 0-5-0/jr. aan ......
R 104 fol. 1 06-02-1797 2/2
- Jan Smulders - g.m. Johanna van de Loverbosch, te Tongelre,
- Francis Verberne - g.m. Helena van de Loverbosch, te Veldhoven.
Zij verkopen aan Hendrik Verberne:
- groes/land het Hooyvelt - 3383 1╜ l.
- land de Kamp in het Aangelag - 1251  ╜ l.
- land den Horsik - 1236  ╜ l.

Koopsom: ƒ 59,-.



R 154 15-02-1797 1/5
- Antony Losecaat, te Eyndhoven,
- Pieter Molengraaf - g.m. Cornelia Maria Losecaat, te Maarheeze,
- Pieter Losecaat, te 's Bosch,
- Jan Willem van Nahuys - g.m. Gerardina Losecaat, te St. Oedenrode,
- Antony Losecaat en Jan Willem van Nahuys - als curatoren over hun innocente
  broeder en zwager, Balthazar Willem Losecaat.
Zij verkopen enige roerende goederen - zeer veel - o.a.:
- een kan ƒ 45,-
- een bed en peluw ƒ 46,-
- nog drie idem ƒ 85,-
- een kabinet ƒ 28,-
- een ladetafeltje ƒ 11,-
- een huishorloge ƒ 25,-
- een kast ƒ 11,-.

Opbrengst:  ƒ 
1048,-.
   
R 129 fol. 4 17-02-1797 2/5
Jacobus Losecaat - en Geertruyda Hampen, zijn vrouw, beiden gezond, testeren.
Terzake van de leengoederen hebben zij permissie van de Raad van Brabant -
d.d. 9-10-1776.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Het 'togt- en vrugtgebruyk" van al hun goederen etc. aan de lanngstlevende 
  van hen beiden - dit met inbegrip van de twee erfsecretariaten, Asten en Lie-
  rop.
- Na overliden van de langstlevende van hen beiden zal v≤≤r-uit gelegateert 
  worden aan:
  - Balthazar Willem - ƒ 100,-/jr. - dit gedurende  zijn leven.
- Erfgenamen worden de vijf kinderen m.n.:
  - Antony,
  - Cornelia Maria - g.m. Petrus Molegraaff,
  - Pieter,
  - Gerardina - g.m. Jan Willem van Nouhuys,
  - Bathazar Willem.
  Met dien verstande dat Pieter, wegens zijn studiekosten met - ƒ 3000,- zal 
  worden gekort in zijn erfdeel - die ten goede komen aan de vier andere erfge-
  namen.
- Indien Balthazar Willem, na ons beider overlijden, nog onbekwaam is om zich-
  zelf en zijn erfenis te beheren - dan stellen wij aan tot zijn curatoren en 
  administrateuren:
  - Jan Willem van Nouhuys - en
  - Antony Losecaat.
  Zij zullen elke drie jaar rekening doen.
Opmerking: Het testament is - d.d. 2-3-1787.
           Op 1-5-1790 is het geopend door de erfgenamen - en op 17-2-1797 in-
           geschreven.
R 165 fol. 142 08-05-1797 3/5
Taxatie van de onroerende goederen van Balthasar Willem Losecaat - overleden
en begraven te Nuenen op 2-3-1797.

1/5e deel in: Waarde
- het secretariaat of schrijfambt van de gemeente Asten -
  zoals aangekomen bij koop en deling in 1754           ƒ 
6910,-
- huis, stal, hof en boomgaard 3 l.
  en een perceeltje over de straat - een pad 1/16 l.

1. Theodorus Sengers



2. Jan van Hoek en Pieter Klomp ƒ 
1800,-
- land land aan de Weg - 37 1 l. 25 r. ƒ   30,-
- groes int Rood - 2670 3 l. 39 r. ƒ 
125,-
- groes het Rootsevelt - 4359      5 l. ƒ 
220,-
- groes het Hooyvelt - op Heusden

1414 t/m 1423          54 l. ƒ 
1000,-
- groes de Weyen - 4092-4093 7 l. 17 r. ƒ  150,-
- groes een dennebos - 3431-3432  10 l. 30 r. ƒ 
400,-
- een bos - 3391-3392-3393  24 l. 22 r. ƒ 1000,-
- een bosje - 3397 5 l.  3 r. ƒ  150,-
- groes de Vloed - 3250 t/m 3255  42 l. 15 r. ƒ 
630,-
- een bos - 1527 1 l.  5 r. ƒ   80,-
- hooyvelt a.d. Ommelse Bosch

4 l.  7 r. ƒ   90,-
- land/groes het Heytvelt - te Heusden

1781 2 l. 39 r. ƒ 
117,-
- land/groes/hei 4 l.      ƒ 
86,-

                ƒ  12788,- 
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten         ƒ 
37,50

  
ƒ  12750,50

1/5e deel is: ƒ 2950-2-0
20e penning is ƒ 147-10-2. 
R 104 fol. 30 17-07-1797 4/5
- Antony Losecaat, te Eynhoven,
- Petrus Molengraaff, te Maarheeze,
- Pieter Losecaat, te 's Bosch,
- Jan Willem van Nouhuys - g.m. Gerardina Losecaat, te St. Oedenrode.
Zij verkopen aan Godefridus Sauve:
- groes het Rood - 4359 5 l.

1. Leendert Bots
  verponding: ƒ 2-14-0/jr.

Koopsom: ƒ 258,-.
Zij verkopen aan Dirk Leenen:
- groes het Root - 2670 3 l. 39 r.

1. Hendrik Verberne

  verponding: ƒ 1-14-0/jr.
Koopsom: ƒ 156,-.

Zij verkopen aan Leendert van Riet:
- land land aan de Weg - 37 1 l. 25 r.

1. Joost Hoebergen
  verponding: ƒ 0-15-0/jr
  bede   - ƒ 0-07-0/jr. Koopsom: ƒ 50,-.
Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys:



- land den Driehoek - 39 1 l. 18 r.
1. Jan van den Heuvel

  verponding: ƒ 0-8-0/jr.
  bede   - ƒ 0-7-0/jr. Koopsom: ƒ 48,-.
Zij verkopen aan Hendrik Eysbouds:
- land/groes Nieuwe Erve - 1781 2 l. 39 r.

1. Philips van Heugten
  verponding: ƒ 0-7-8/jr. Koopsom: ƒ 122,-.



Zij verkopen aan Jan Daandel Coolen:
- Nieuwe Erve - 2180 4 l.

1. weduwe Jan Loomans
2. Willem Daandel Coolen

  verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 128,-.

Zij verkopen aan Antony Timmermans en Hendrik Janse Verberne:
- bos met eikenhout - in de Koeystraat - 1527 1 l. 5 r.

1. de Koeystraat
  verponding: ƒ 0-9-0/jr.

Koopsom: ƒ 83,-.
- bos met dennenhout - de Leysdonk - 3431-3432 10 l. 30 r.
  verponding: ƒ 0-15-2/jr.

Koopsom: ƒ 474,-.
- met mast bezaaid perceel - aan de Meulendijk - 3397 5 l. 3 r.
  verponding: ƒ 0-12-0/jr. 

Koopsom: ƒ 148,-
Zij verkopen aan Huybert van der Laak:
- groes aan den Ommelsche Bosch - 3282 2 l. 30 r.

1. Marcelis Berkers
  verponding: ƒ 1-0-0/jr.

Koopsom: ƒ 40,-.
- groes aan den Ommelschen Bosch - 3284
  verponding: ƒ 0-15-0/jr. 

Koopsom: ƒ 38,-.
R 104 fol. 41vo 17-07-1797 5/5
Christoffel Milter is schuldig aan: Antony Losecaat,

 - Petrus Molengraaf - g.m. Cornelia 
Maria 

Losec
aat,

 - Pieter Losecaat - en 
 - Jan Willem Nouhuys - g.m. Gerdina 

Lose-
caat:

- ƒ 100,- voortkomende uit leningen in 1788 en 1792 tussen Christoffel voorn.
  en wijlen hun vader, Jacobus Losecaat. Rente 4%.  
R 104 fol. 2vo 03-03-1797 1/3
Jan van Hoek verkoopt aan Andries Timmermans:
- land de Pas 1╝ l.

1. de koper
Koopsom: ƒ 100,-.

Hij verkoopt aan A. van Nouhuys:
- land de Koolenakker 3 l.

1. Peter van Bussel
Koopsom:  ƒ 32-10-

0.
R 104 fol. 4vo 03-03-1797 2/3
Jan van Hoek is schuldig aan Thomas Timmermans - ƒ 100,- α 4%.
Borg:
- huis en hof

1. kn. Antony Leenen
- land Joost Kuypershof ╜ l.

1. Willem van Dijk



2. Jacobus Hoefnagels
R 104 fol. 17vo 21-04-1797 3/3
Jan van Hoek verkoopt aan Thomas Timmermans:
- groes het Kampke - 3896 30 roeden.

Koopsom: ƒ 60,-.
R 129 fol. 9vo 04-03-1797
- Francis Arnoldus Thielen - mede voor:
- Dirk van Gennip, zijn zwager - g.m. Maria Arnoldus Thielen - en
- Elske Arn. Thielen - alsmede:
- Jacobus Michiels - weduwnaar Engel Arn. Thielen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Engel Arn. Thielen.
1e lot: Francis
      - Dirk van Gennip
      - Elske
- groes het Haaverland - 99 - te Ostaden 1 l. 31 r.
- een deel van het Aangelag - met de schop - 109  
25 r.
2e lot: Jacobus Michiels
- een half huis - aan de Kerk

1. Francis Vriends
- land het Wortelvelt - 29b.  
30 r.
- land den Berkenbosch - 61 1 l. 32 r.
- land Braselakker - 192b. 1 l. 26 r.
- groes Ostadensvelt - 2689 2 l. 10 r.
De ontvanger van dit lot zal gedurende zijn verdere leven het gebruik hebben 
van het ╝e deel van het Aangelag.
R 32 fol. 115 06-03-1797
Peeter van Hugten en Adriaan Antony Timmermans zijn gekozen tot borgemeesters
over 1797.
R 104 fol. 6 07-03-1797 1/2
Jan Jansen van Vosselen - g.m. Catharina Joost van Wetten, te Deurne, verkoopt
aan Arnoldus Slaats de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - 874 - te Ommel 2 l.  9 r.
- groes de Venne - 738  
48 r.
- land de Galderen - 766 1 l. 26 r.
- land Looakker - 771 3  l. 
7 r.
- land Bergakker - 790 2  l. 
5 r.
- groes den Dries - 811  
36 r.
- land Grootenakker - 879 1 l. 17 r.
- groes het Hooyvelt - 3564 1 l.  9 r.
- groes het Swartbroek - 3630 1  l. 
44 r.
- groes de Swartbroeken - 3632 1  l. 
6 r.
- groes het Swartbroek - 3642 1  l. 
30 r.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 250-0-0
Lasten : ƒ    31-5-0   



         ƒ 281-5-0
R 104 fol. 8 07-03-1797 2/2
Arnoldus Slaats is schuldig aan Jan Rooyakkers, te Vlierden - ƒ 250,- α 4%.



R 129 fol. 11vo 09-03-1797
- Hendrik, Jan en Francis Mennen,
- Michiel Timmermans - g.m. Anthonetta Mennen.
Aan hen is door hun ouders nagelaten:
- een huisje - 
- land de Beek 3 l.
- twee hoornbeesten en enige "meubilaire".
Zij verdelen dit.
1e lot: Francis
- een huisje
- land de Beek 3 l.
2e lot: Hendrik en Jan
- zij hebben hun kindsdeel reeds uit de boedel genoten.
3e lot: Michiel Timmermans
- twee hoornbeesten.
R 104 fol. 9vo 16-03-1797 1/2
Willem en Catharina Loomans zijn schuldig aan Martinus Bogaers, te Helmond:
- ƒ 150,- α 4%.
 
R 104 fol. 26vo 08-06-1797 2/2
Anna Maria Hoebergen is schuldig aan Martinus Bogaers, te Helmond:
- ƒ 100,- α 4%.
Gecasseert - 19-7-1802.
R 129 fol. 12vo 01-04-1797
- Hendrik Hoefnagels - weduwe Goort Geeven - en 
- Petronella Jan Hendriks - weduwe Gerrit Hoefnagels,
zij hebben samen met hun mannen bezeten gehad: 
- twee percelen land
welke reeds lang verdeeld zijn doch waarvan tot nu toe geen acte is opgemaakt:
Dit wordt nu gedaan.
Hendrien:
- land omtrent de Moolen 2 l.

1. Jan Mattijs van Bussel en 
   Jan Verberne

Petronella
- een huisplaats en hof - aan het Bergsland ╜ l.

1. weduwe Willem Verberne en
   weduwe Antony Verrijt

R 129 fol. 14 06-04-1797
Compareerden voor ons, schepenen: 
- Theodorus Johannes Sengers, 
- Dirk Antony Leenen,
- Marcelis Goort Peeters,
- Joost Peter Koppens - en 
- Engelina Loomans - zij verklaren:
Theodorus J. Sengers - dat hij 326 livres 10 sols ontvangen heeft v≤≤r het 



  sluiten van de alliantie - "en dat uyt kragte van de Franse wet ofte om dat 
  selven niet dufde wijgeren aan te nemen" en dat voor koopmanswaren, eten, 
drinken en logies - "en komen te staan tegens prijscomant gerekent voor de 
waaren  alsdoen  kostende  misschien  meer  veel  ligt  minder  de  liever  tot  7╜ 
stuyver Hollands volgens het naaste bepaalen kan".
- 163 livres ontvangen in januari en maart 1795 "uyt kragte van de Franse wet
  ofte omdat deselven niet durfde wijgeren aan te neemen voor geleverde waaren
  - edog buyten deeze gemeente ter waarde van ca. 49 gulden 16 stuyver 12 penn.
  Holland geld".
Dirk Antony Leenen - heeft ontvangen 1313 "lievers" en 10 sols - in Hollands 
geld - ƒ 176-9-0 - wegens geleverde waren.

Marcelis Goort Peeters - heeft ontvangen 17╜ "liever" tegen ƒ 3-6-0 Hollands 
geld - wegens geleverde turf.
Joost Peter Koppens - heeft ontvangen 6 livres tegen 3 gulden Hollands - wegens
geleverde turf.
Engelina Loomans - heeft ontvangen 57 "lievres" 15 stuyver - tegen 
9 stuiver/"liever" voor geleverd linnen en een zilveren zakhorloge. 
R 104 fol. 14vo 10-04-1797
  
- Johannes Antony Bastiaans - g.m. Anna Antony Corsten - en Jan Hendrik Bollen 
  - als voogden over de twee minderj. kinderen van wijlen Michiel Arnold Gie-
  lens - en zijn eerder overleden vrouw, Jenneke Antony Corsten - m.n. Christi-
  na en Jan Miechiel Gielens, te Deurne,
- Andries Zeegers - g.m. Catharina Antony Corsten,
- Jan van de Leur - g.m. Maria Antony Corsten, te Eyndhoven,
- Johanna en Hendrina Antony Corsten, bejaarde ongehuwde dochters, te Deurne.
Zij verkopen aan Johanna Jansen van Asten - g.m. Francis Peter Peter Tijssen, 
te Deurne, als voor het doen "der vest" en opdracht van Maria Hendrik Swinkels,
te Deurne, die daarvan koperse geworden was vernadert hebbende:
- groes hooybeemt a.d. Diesdonk voor  de  helft 
groot 1 l.

1. Goort Lomans
De verkoop is gedaan, met meer andere goederen te Bakel gelegen voor ƒ 550,-.   
  
R 104 fol. 16 18-04-1797 1/2
Maria Trouwen - weduwe Jan Antony Driessen verkoopt aan Antony Verhees:
- groes het Hooyvelt - te Osten 3 l.

1. Jan Cornelissen
Koopsom: ƒ 150,-.

R 104 fol. 52 02-10-1797 2/2
Maria Jan Trouwen - weduwe Jan Antony Driessen verkoopt aan Adriaan van Duuren:
- land het Neutje 1 l.

1. de koper
Koopsom: ƒ 42-6-0.

R 104 fol. 17 18-04-1797 (fictief - ongedateerd)
De Ontvanger Generaal en Rentmeester der Domeinen van Bataafsch Braband, Mr. 
Hendrik Bernard Martini, verklaart schuldig te zijn aan de Municipaliteit van
Asten - ƒ 2900,- α 3╜%.  



R 104 fol. 18vo 20-04-1797 2/2
- Wilbert Meulendijk,
- Johannes Meulendijk,
- Arnoldus Meulendijk,
- Goort Rooyakkers - g.m. Maria Meulendijk, 
- Gerrit Aarts - weduwnaar Catharina Meulendijk, als vader en voogd over hun 
  vijf minderj. kinderen.
- Arnoldus Jacobus Dirks - g.m. Hendrina Gerrit Aarts,
- Jan Peeters - g.m. Catharina Meulendijk - voor zichzelf en mede voor:
- de onm. kinderen van Francis Maas - en Maria Elisabeth Meulendijk, beiden 
overleden.
Zij verkopen aan Huybert van der Laak:
- land Ommelschen Bosch 3╜ l.

1. Willem Swinkels
 2-3  Marcelis Berkers en de koper

Belast met: ƒ 0-3-12/jr. aan het Huis van Asten - in een meerdere cijns.
Gereserveerd: een eikenboom.

Koopsom: ƒ 166,-.
- groes het Hooyvelt 5 l.

1. de koper
Belast met: ƒ 0-4-0/jr. in een meerdere cijns aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 232,-.
Zij verkopen aan Peter Rooyakkers:
- groes het voorste Veltje - 3536 1 l. 13 r.

Koopsom: ƒ 35,-.
Zij verkopen aan Willem Swinkels:
- groes Busserveltje - 3321 1 l. 31 r.

Koopsom: ƒ 43,-.
R 104 fol. 22 21-04-1797 1/2
Jennemaria Smits - weduwe Hendrikus Turken, te Eyndhoven, verklaart te ontslaan 
uit de reδle verbanden alle vaste goederen - nagelaten door wijlen Elisabeth 
Meulendijk, ongehuwd, overleden, te Asten, dewelke met Marcelis van de Kerkhof
borg was gebleven voor - ƒ 1500,-, schepenbrief - Eyndhoven - d.d. 16-2-1785 -
en geregistreerd te Asten - d.d. 20-10-1785 - t.b.v. de comparante uitgeloofd
door Willebrord Meulendijk, te Vlierden.
Dechargerende de comparante alzo de erven van wijlen Elisabeth Meulendijk en 
van alle actiδn en aantaal op haar persoon en goederen diesaangaande.      
R 129 fol. 8 ??-??-1797 1/3    

    Ook: R 129 - fol. 14b. - 
21-4-1797
Engelina Lomans - g.m. Jan Kuypers geeft procuratie aan Arnoldus Kluytmans en
Alexander Kluytmans, te 's Bosch - om uit "de penningen" welke onder hen berus-
tend - uit de nalatenschap van wijlen Hendrik van den Boom - en Maria Loomans, 
om namens haar en mede namens haar zuster, Johanna of Jenneke Loomans, te 
Leyden, te betalen - ƒ 212,- en nog voor haar aandeel in een huis, te 's Bosch,
gekomen uit voorn. nalatenschap - ƒ 14-13-5 te samen dus - ƒ 226-13-5 dit ter
voldoening van de uitkoop van Jenneke Loomans - volgens acte - schepenen Asten
- d.d. 22-4-1796.
De comparante verklaart ook nog dat zij - ƒ 34,- heeft ontvangen van Arnoldus
en Alexander Kluytmans - waardoor de nalatenschap geheel afgewikkeld is.
Opmerking: De definitieve uitkering heeft bedragen: ƒ 234,- - fol. 14b.   



R 129 fol. 9 ??-??-1797 2/3
Antony Goort Lomans, namens Helena Lomans, meerderj. j.d., te Maastricht -
acte - d.d. 19-4-1796 - notaris Dionisius Hupkens, te Maastricht - verklaart
te "lauderen, approbeeren en ratificeeren" zodanige schikking als Engel Lomans
- mede namens Helena Lomans, als erfgenaam van Maria Lomans - g.m. Hendrik van
den Boom - met de voogden van de minderj. kinderen van Hendrik van den Boom -
uit een eerder huwelijk "over de gemeene nalatenschap van wijlen Maria Lomans -
Hendrik van den Boom" heeft gemaakt.
En wel speciaal de acte welke Engel Lomans met de bovengenoemde voogden daarvan
"onder de hand" heeft gemaakt op 3 juni l.l.
R 104 fol. 43 22-07-1797 3/3
Helena Antony Loomans, meerderj. j.d., doneert aan Willem Hendrik Verleysdonk:
- een huisplaats achter den hof van de Costerije ╜ l.

1. Hendrik Neervens
Taxatiewaarde:  ƒ 

15,-.
R 104 fol. 22vo 25-04-1797
- Jacobus Hoefnagels, te Asten - en
- Francis Hoefnagels, te Oberigt over de Maas - mede voor:
- Joost Hoefnagels, in de Baronnie van Kranendonk - en hun zwager:
- Hendrikus joosten - g.m. Maria Hoefnagels, te Heeze.
Kinderen en erven van Gerrit Hoefnagels - en Elisabeth Bos, beiden overleden.
Zij verkopen aan Petronella Jan Hendriks - weduwe Gerrit Hoefnagels, hun stief-
moeder:
- huisje en hof - in het Bergsland ╜ l.

1. weduwe Willem Verberne
2. weduwe Antony Verrijt

Koopsom: ƒ 30,-.
R 104 fol. 23vo 25-04-1797
- Leonardus Benders - g.m. Jennemaria Roefs - en
- Francis Roefs.
Zij verkopen aan Marcelis Roefs, te Pijnagel, bij Delft, 2/3e deel onverdeeld
in de navolgende goederen, waarvan het overig 1/3e deel al van de koper is.
- groes de Venne - 753

geheel 1 l. 33 r.
- land de Galre - 564  
2 l.  3 r.
- land de Looakker - 774        1 l. 25 r.
- land de Nieuwe Erve - 778        1 l. 41 r.
- groes de Nieuwe Erve - 781        1 l.
- huis, hof en aangelag met land en groes - 784        6 l.  8 r.
- land Langenakker - 787             49 r.
- groes de Vloet - 3268  
49 r.
- groes de Swartbroeken - 3631  
3 l. 34 r.
Belast met: ƒ 0-4-2/jr. in kapitaal ƒ 5-3-2 - is voor 2/3e deel in kapitaal:

ƒ 3-8-12.
Koopsom: ƒ 350,-.

R 33 - 52 08-05-1797
Inventaris der stukken, acten en munimenten, gedaan, maken en aan den Hove van
Justitie over het voormalig Gewest van Bataafsch Braband overgegeven namens 
Pieter van der Laak, aan den Ommelschen Bosch - aanlegger.
- contra
De Municipaliteit van Asten - gedaagden.



o.a.:
- Deze zaak heeft "gehangen" tussen 1795 - 1799.
- Namens aanlegger - procureur Pieter Hestor van Galen.
- Zie protocol Allerhande Actens - d.d. 18-6-1795 - Asten.      
Enz. enz.
R 32 fol. 115vo 27-05-1797
Jan Willem Colen en Joost Hoebergen worden als naaste bloeverwanten van Helena,
Willemina en Johanna - onm. kn. van Philips de Laat - en Josyna Joost Hoeber-
gen, beiden overleden, aangesteld als voogden.
R 129 fol. 14c 10-06-1797 1/2
- Antony van Loon - g.m. Helena van Bussel - en twee kinderen in een eerder 
  huwelijk van Helena - met Jan Peter van Maris,
- Jan Verheyen - g.m. Jennemaria van Bussel.
Zij verdelen de volgende goederen:
1e lot: Antony van Loon     
- het oude huis "waarin thans woonagtig is" met den hof en grond waar het werk-
  huis op staat en de halve schop - op Voordeldonk.

1. weduwe Francis Berkers
   en de Koeystraat

- land in de Koeystraat - 1497 1  l. 
3 r.

1. weduwe Peter van Maris
- land het Nieuwvelt - 1505 2 l. 44 r.

1. weduwe Peeter Berkers
- 6 l. van Braakwinkel - 1514   geheel 10 l.  8 r.

1. Pero Swinkels c.s.
- de helft van land aan de Koeystaat - 1517 geheel  3 l. 30 r.

1. Pero Swinkels en weduwe 
   Peter Berkers

- de helft van de Roetert - 1537   geheel  4 l.  8 r.
1. weduwe Francis Berkers

- 2╜ l. van Hansmansakker met 3 l. van het
Eeusel - 1545-1546-147       geheel 15 l.  9 r.

1. weduwe Peter Berkers
- land land nevens de Straat - 1557              27 r.

1. weduwe Peter Berkers
- land de Warandakker - 1681  
40 r.

1. weduwe Peter Berkers
- groes Ossekop - 3766 3  l. 
14 r.

1. weduwe Peter Berkers
- groes Papendonk - 3822 2  l. 
36 r.

1. weduwe Francis Berkers
- de helft van de Plomp - 3832-3833   geheel  5 l. 17 r.

1. kn Thijs Haasen
- groes het Binnevelt - 3839 1 l. 45 r.

1. kn Jan Thijs Haasen
Belast met: ƒ 0-19-0/jr. aan het Huis van Asten, in twee posten fol. 38 en 39.
2e lot: Martinus
- huis en hof - in het Dorp ╜ l.

1. Jan Janse Timmermans en 
      weduwe Wilhelmus Bruynen 

Dit lot zal, ter egalisatie, van het 3e lot ontvangen - ƒ 500,-.



3e lot: Jan Verheyen
- het werkhuis met de halve schop - op Voordeldonk
  de grond blijft voor Antony van Loon.
- een nieuw huis - en het land - het Nieuwvelt - 1500 - waar het huis op
  staat 2  l. 
44 r.

1. Nol van Geemert
- land het Boonvelt - 1510      25 r.

1. weduwe Francis Berkers
- 4 l. 8 r. van Braakwinkel - 1414-1515          10 l.  8 
r.

1. Antony Berkers
- de helft van land aan de Koeystraat - 1517 geheel 3 l. 35 r.

1. Pero Swinkels
- land/groes den Eekelhof - 1519 3 l. 43 r.

1. weduwe Peter Berkers
- de helft van de Roetert - 1537    geheel 4 l.  8 r.

1. weduwe Francis Berkers
- 2╜ l. van Hansmansakker met ca. 7 l. van

het Eeusel - 1545-1546-1547  geheel 15 l.  9 r.
1. weduwe Peter Berkers

- land land aan de Loverbosch - 1664 2 l.  9 r.
1. kn Thijs Haasen

- groes het Hooyvelt - 3711 2 l. 38 r.
1. weduwe Francis Berkers

- de helft van de Plomp - 3822-3833    geheel 5 l. 17 r.
1. weduwe Francis Berkers

- groes de Schaapsdries - 3843 1  l. 
19 r.

1. Peter Roymans
Belast met: 2/3e deel van 1 vat rogge/jr. aan Verster en Dekkers, te 's Bosch -

  te Deurne te betalen.
- ƒ 0-2-7-/jr. aan het Huis van Asten - fol. 29 en 48.

Dit lot zal uitkeren, ter egalisatie, aan Martinus van Bussel - ƒ 500,-.  
R 129 fol. 54vo 03-11-1797 2/2
Jenneke Bruysten van Someren - weduwe Peter van Maris geeft te kennen dat haar
overleden zoon, Jan Peter van Maris - staande zijn huwelijk met Helena Pieter 
van Bussel - twee kinderen had verwekt m.n. Peeter en Willem, nog minderjarig.
Zij stelt als voogden aan:
- Arnoldus van Maris, haar zoon - en
- Marcelis van Bussel.
Dit om haar, comparanten, nalatenschap "gade te slaan, te verdeelen of onbe-
deelt te laten". 
R 129 fol. 20 10-06-1797 1/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Thieleman Roosen, als executeur testamen-
tair, van Maria van Lingen - weduwe Aalbert Eevers - d.d. 2-10-1789 - Lierop -
en Abraham van Nouhuys, als tweede executeur - vermits de verplaatsing van 
Cazijn van Zelm - e.e.a. volgens schriftelijke "begeerte" van de overledene -
d.d. 2-4-195 - Lierop.
- De inventaris bestaat voornamelijk uit - kleren etc.  
- Onder J. van Lauwerhek, te Amsterdam, berusten nog - ƒ 1400,- en kleren.
R 129 fol. 24 14-06-1797 2/2
Thieleman Roozen en Abraham van Nouhuys, als executeuren van de nalatenschap
van wijlen Maria van Lingen - weduwe Aalbert Eevers, geven procuratie aan Wil-
lemyna van Lingen - g.m. Thieleman Roozen, wonende alhier, de eerste comparant,
om te ontvangen van Adrianus en Jan Lauwerhek, te Amsterdam - de goederen en 



effecten onder hen berustende en behorende tot de nalatenschap van Maria van 
Lingen - weduwe Aalbert Eevers.
Lauwehek is niet verplicht om rekening te doen. 
De eene helft van de uit te keren goederen komt toe aan de eerste comparant en
de andere helft aan:
- Willem van Lingen,
- Geertruy van Lingen - weduwe de Wringer,
- de kinderen van wijlen Celia van Lingen - weduwe Pieter Samuel Viala -
  ieder 1/3e deel.
E.e.a. volgens testament van Maria van Lingen - weduwe Aalbert Eevers - d.d. 
2-10-1789 - Lierop - enz. enz. 
Zij kunnen ook de nalatenschap uit - R 129 - fol. 20 - 10-6-1797 - delen.
R 104 fol 28 06-07-1797
Arnoldus van de Kerkhof, te Deurne, verkoopt aan Jan Aart Rroyakkers, te Vlier-
den: 
- groes te Ostappen 1╜ l.

1. weduwe Dirk Jan Wilbers
Koopsom: ƒ 40,-.

R 104 fol. 29 15-07-1797
Hendrik Janse Verberne verkoopt aan Jan Janse Verberne, zijn broer:
- groes het Rood - 2671 3 l. 31 r.

1. Antony Timmermans
Koopsom: ƒ 190,-.

 
R 129 fol. 25vo 26-07-1797
Overzicht van de geleden oorlogsschade.
- Antonie Goort van Bussel, namens zijn broeder, Francis - 
  voor het afkopen van kar en paard. ƒ   3-09-00
- Jan Goort Kanters - dat zijn kar van hem "ontrooft" is
  geworden ƒ  11-10-00
- Martinus van Lierop - zijn paard verloren ƒ  30-00-00
- Peter Eysbouds - zijn paard verloren ƒ  65-00-00
- Hendrik Dirk Wilbers - zijn paard verloren ƒ  75-00-00
- Jan van Hugten - oorlogsschade volgens specificatie ƒ  27-11-00
- Hendrik Dielisse - idem ƒ  13-08-00
- Willem Wouter Lomans - idem ƒ   5-
10-00
- Willem Roymans ƒ  28-
13-08
- Antonie Timmermans - een paard verloren ƒ  40-00-00
  En aan boter verloren ƒ    60-00-00  

ƒ           100-
00-00
- Hendrik Vinken,zijn kar met toebehoren verloren ƒ  30-00-00
  En aan geld "berooft" van ƒ  40-00-00
  Nog een paard ƒ    30-00-00  

ƒ           100-
00-00
- Jan Haasen - zijn paard verloren ƒ  20-00-00
- Willem Pieter Lomans - zijn paard en getuig ƒ  50-00-00
- Hendrik Muyen - twee vijmen stro, twee messen en een lepelƒ   2-10-00
- Dirk van Hugten - volgens specificatie ƒ  18-10-00
- Willem Jan Goorts - idem ƒ   1-12-00
- Willem Willem Loomans - idem ƒ   2-06-00



- Jan van Hugten - idem ƒ   8-00-00
- Peter Dirk Martens - idem ƒ  42-00-00



- Marcelis Francis Deenen - idem ƒ  10-13-00
- Mattijs Pieter Slaats - idem ƒ  11-04-00
- Francis Johannis Martens - idem ƒ  25-00-00
- Jan Sauve - zijn paard verloren ƒ  30-00-00
- Willem Daandel Colen - zijn paard verloren ƒ  50-00-00
- Willem Swinkels "ontrooft" van ƒ  49-01-00
- Peeter Royakkers - volgens specificatie  ƒ  12-00-00
- Marcelis Berkers - idem ƒ  15-10-00
- Jan Maas - zijn paard verloren ƒ  40-00-00
- Huybert van der Laak - volgens specificatie ƒ  21-14-08
Allen verklaren onder eede.
R 104 fol. 44 09-08-1797
Het Corpus van Asten is schuldig aan Johannis Knaape en Marcelis van Bussel,
als kerkmeesters van de Groote of Parochiekerk, te Asten, - ƒ 100,- α 4%.
Deze som is afkomstig van lening - d.d. 30-6-1796 - t.b.v. het Corpus door 
Willemina Jan Slaats - nu g.m. Johannis Manders.
R 129 fol. 28vo 11-08-1797 1/2
- Martinus van Deursen - mede voor:
- Francyna van Deursen, zijn zuster,
- Paulus van Greeven - g.m. Jenneke van Deursen, te Geldrop,
- Andries Kortoms - g.m. Annamaria van Deursen.
Kinderen en erven van Antony van Deursen - en Peternel van Hugten, beiden over-
leden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Martinus en Francyna
- 3/4e deel van de vaste goederen met het hele huis - aan de Arendonkse Brug -
  neven de limieten van Deurne - 1310-1311-1312-1313-1314 en 3971

38  l. 
13 r.
2e lot: Paulus Greeven
- ƒ 400,- te ontvangen van het 1e lot.
  te betalen - ƒ 100,- op 1-1-1798 - en
             - ƒ 300,- α 4% binnen 6 jaar.
3e lot: Andries Kortoms
- ╝e deel van de vaste goederen.
- 2╜ l. land,
- 2 l. hei,
- 3 l.  groes - de Elset,
- 1╜ l. groes - agter de Elset,
- 2╜ l. hei - agter de Elset.
R 129 fol. 31 18-08-1797 2/2
Martinus en Francyna van Deursen verhuren aan Paulus Voermans:
- huis, schuur, stal, hof, aangelag, land en groes - de Aarendonkse Brug - ge-
  legen aan de limieten van Deurne. 
Zoals de verhuurders verkregen hebben bij deling - d.d. 11-8-1797.
Huursom: ƒ 55,-/jaar - en twee vijm dakstro/jr. te dekken.
Huurtermijn: 6 jaar.



R 104 fol. 45 14-08-1797 1/2
- Christoffel Milter - g.m. Cornelia Peter Hendriks,
- Jan Geeven - g.m. Catharina Peter Hendriks,
- Joost Peter Hendriks,
- Antoni Peter Hendriks, 
- Johannes Linsen - g.m. Petronella Peter Hendriks,
- Lambert van Schijndel - g.m. Jenneke Peter Hendriks,
Zij transporteren aan hun broeder en zwager, Arnoldus Peter Hendriks 6/7e deel
in:
- huis, hof en aangelag - de Wolfsberg ╜ l.

1. weduwe Mattijs Haasen
- land de Winbraake 1 l.

1. Jan Verbogen
- land het Venneke 3 cops.

1. Jan Coolen en Hendrik Verrijt N.U.
- groes na Voordeldonk 1 l.

1. Peter Roymans
2. Peter Driessen van Bussel 

Belast met: ƒ 0-5-12/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 80,- aan de erven Jacobus Losecaat.

Koopsom: ƒ 48,-
R 104 fol. 53 27-11-1797 2/2
Christoffel Milter is schuldig aan Willem Jan Loomans - ƒ 250,- α 4%.
 
R 104 fol. 46vo 14-08-1797 2/2
Arnoldus Peter Hendriks verkoopt aan Gerrit van de Mortel:
- land de Heesakker - Wolfsberg 1 l.

1. Jan Colen
2. Hendrik Verrijt N.U.

- groes groes aan Voordeldonk 1 l.
1. Peter Roymans
2. Peter Driessen van Bussel

- land de Winbrake 1 l.
1. Jan Verbogen

Koopsom: ƒ 110,-.
R 104 fol. 47vo 17-08-1797 1/2
Hendrik Jansen van Hugten - en Maria Dirk Meulendijk, zijn vrouw, verkopen aan  
hun zoon, Jan van Hugten, hun goederen op Diesdonk:
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. weduwe Goort van Bussel
- land Heyakker - 551-552 7 l. 32 r.

1. Francis van Lierop
- land Bergakker - 553 2  l. 
20 r.

1. Marcelis Stevens
- land de Vlinkert - 555 1 l. 13 r.

1. Marcelis Stevens
- land de Vlinkert - 558      49 r.

1. weduwe Joost Smits
- groes het Aangelag - 592 1 l.

1. weduwe Goort van Bussel
- land/groes 599 1 l. 20 r.

1. Pieter Eysbouts
- land Bergakker - 603 2  l. 
14 r.



1. Hendrik van Helmond
- groes het Hooyvelt - 3056 3 l. 20 r.

1. Francis van Lierop
- groes den Koelenbeemt - 3081 1  l. 
6 r.

1. weduwe Goort van Bussel
- groes het Weyvelt - 3091-3092          10 l.  8 
r.

1. Peter Thiele Coolen
- groes in de Gemene Beembden - 3110 3 l. 18 r.

1. Hendrik van Helmond
Belast met: ƒ 0-17-8/jr. aan het Gemene Land.

- ƒ 0-15-6/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-03-2/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 150,- aan Gerrit Noten, te Helmond - schepenacte.

- De verkopers worden verder hun gehele leven onderhouden door de koper.
- De koper neemt alle lasten en schulden op zich.
- De koper betaald aan de zeven kinderen van Willem van Moorsel - en Geertruy
  Hendrik van Hugten, te Lierop, ieder - ƒ 25,- wanneer deze meerderjarig of
  tot staat gekomen zijn.
Kosten van alimentatie - ƒ 300,- (taxaat Asten - d.d. 19-8-1797).
- pacht ƒ   21-17-8
- cijns ƒ   19-04-6
- kerk ƒ    3-18-2
- kapitaal  ƒ  150-00-0
- uitkeren ƒ    175-00-0  

ƒ  670-00-0
40e penning is ƒ 16-15-0.
R 165 19-08-1797 2/2
Taxatie van de kosten van alimentatie en onderhoud van Hendrik Janse van Hug-
ten - en Maria Dirk Meulendijk, zijn vrouw - betreffende hun goederen aan 
de 
Diesdonk.
Deze goederen worden, heden, overgedragen aan Jan Hendrik van Hugten, onder de
last dat hij zijn ouders gedurende hun verdere leven zal verzorgen etc.
o.a.:
- zijn ouders zijn boven de 60 jaar.
- Zij zullen nog ca. 5 jaar leven.  
R 104 fol. 51 28-08-1797
Hendrien Verberne verkoopt aan Pieter Verberne:
- groes het Rood 3 l.

1. kn Antony Leenen 
2. Jan Bluyssen

Koopsom: ƒ 100,-.
R 129 fol. 32vo 28-08-1797
- Jan Brunas,
- Pieter Brunas,
- Johannes van Brussel - g.m. Jennemaria Brunas,
- Francyna Brunas,
- Bonaventura Brunas, te Nederweert.
Zij verdelen de goederen - in de Steegen.
1e lot: Jan Brunas
- ƒ 125,- te ontvangen van Pieter Brunas.



2e lot: Pieter Brunas
- land/groes het Heytvelt - 1203-1204-1205 10 l. 10 r.

1. Willem Hoebergen 
- land de korte Bendert - 1208  1 l. 
11 r.

1. Dirk Verdonschot
- land Fransenakker - 1216  1 l. 21 r.

1. Willem Hoebergen
- land de vijf Kopsaed - 1220  1 l.

1. Dirk Verdonschot
- land Horsikakker - 1231  1 l. 25 r.

1. Dirk Leenders
- groes den Pootbeemd - 3426  1 l.  9 r.

1. Gerrit Verbernen
- groes het Rondvelt - 3720  1 l. 38 r.

1. Adriaan Keysers
- groes het Aangelag - 3723  1 l. 42 r.

1. Dirk Verdonschot
- groes/hei het agterste Velt - 3729-2730

1. Pieter Hendrik Verrijt
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - in de Steegen
  met de peelvelden.
De ontvanger van dit lot zal aan de overige loten uitkeren - elk ƒ 125,-.
3e lot: Johannes van Brussel
- ƒ 125,- te ontvangen van Peter Brunas.
4e lot: Francis Brunas
- ƒ 125,- te ontvangen van Pieter Brunas.
5e lot: Bonaventura Brunas
- ƒ 125,- te ontvangen van Pieter Brunas. 
R 32 fol. 116 06-10-1797
Door de stemgerechtigde burgers zijn Jan Willem Kolen en Jan Janse Timmermans,
"beiden gegoed en geδrft" gekozen om voor de tijd van drie jaar - vanaf juni
1797 - te fungeren als armmeesters.
R 129 fol. 36 14-10-1797
Staat en inventaris - opgemaakt door Antonetta van Hugten - weduwe Matthijs
Peeter Haasen - t.b.v. de vijf kinderen m.n. Pieter, Francis, Marga, Geertruy
en Jenneke - "ter voldoening van het 16 artikel van het Echt Reglement - gear-
resteert bij de representanten des volks van Bataafsch Braband" 
- d.d. 20-10-1796.
Zij wil hertrouwen met Francis Voermans.

Onroerende goederen
- huis, stal, schop - aan de Wolfsberg
    1. Antony van de Goor
- groes het Aangelag -  
17 r.

1. Hendrik van Helmond
- land de Warandakker 2  l. 
17 r.
- land den Dungen 1 l.  1 r.
- land het Ven 2  l. 
15 r.
- groes den Berg  
37 r.
- land Groenakker 1 l.  5 r.
- groes het half Lopense  
16 r.



- land den Dungen      34 r.
- land/groes den Kamp en Schaapsdries 2 l. 30 r.
- land Bergakker 2  l. 
22 r.
- land Jan Huybersberg 1  l. 
22 r.
- groes Liendersvelt 1  l. 
6 r.
- groes het Binnevelt 2  l. 
20 r.
- groes het Wijvelt 4 l.  9 r.
- groes het Lankveltje 1  l. 
30 r.
Dit laatste perceel aangekomen bij deling - d.d. 25-3-1795.

Roerende goederen
- een os, drie "gevende" koeien, twee "leege" beesten, twee kalveren, een var-
  ken,
- een hoge kar, een aardkar, een ploeg, een eg, een kruiwagen,
- twee kisten, twee kastjes, een tafel, acht stoelen, 
- diverse ketels, bakken, kuipen, tobben, potten, pannen etc.
- twee bedden en hun toebehoren, zeven paar slaaplakens,
- vuurgerei,
- klein landbouwgereedschap.

Schulden
- aan Francis Neervens ƒ 100,-
- aan Hendrik Haasen ƒ  55,-
- aan Francis Kerkers ƒ  25,-
- de huur van de knecht.
R 129 fol. 40 21-10-1797
Hermanus Gerardus Roosen, deurwaarder, bij acte van de Rentmeester Generaal der
Domeinen van Braband - d.d. 13-5-1795 - tot het doen van executie wegens de 
landsverponding - neemt, namens Jan Willem van Nouhuys, collecteur der lands-
verponding en koningsbede - 1795, in arrest:
- de vaste goederen t.n.v. Goort Geerit van de Moosdijk -
  tot verhaal van ƒ 0-
10-0
- idem van - Anna de Veth - weduwe Hendrik Nooyen ƒ 1-05-0.
R 30 fol. 212 27-10-1797 1/2
Margareta  Robers,  vroedvrouw,  is,  op  24-10-1797,  geroepen  t.h.v.  Pero  van 
Gerwen, in de Steegen, on Willemyn, dr. Pero van Gerwen te helpen baren.
Op 25 oct. is zij verlost van een zoon.
V≤≤r, tijdens en nß het baren heeft zij als de vader genoemd - Leonardus Ben-
ders, wonende in de Cluys, zijnde een getrouwd man.
R 30 fol. 213 15-12-1797 2/2
Willemyn Pero van Gerwen, 20 jaar, verklaart, dat zij 14 dagen na St. Peeter of
na den 22e febr. 1796, als dienstmeid is komen wonen bij Leonardus Benders, te
Ommel, in de Cluys.
Dat  Benders  haar  door  schone  woorden  als  anderszins,  zover  heeft  weten  te 
brengen en tot zijn begeerten gebracht dat hij, op 2 januari l.l., met haar, 
voor de eerste "rijs" en vervolgens meermalen vleeselijke conversatie heeft
gehad. Daardoor bevrucht is geworden en op 25 october l.l. verlost van een 
zoon. 
Het kind is gedoopt met de naam Cornelius.



R 129 fol. 41 27-10-1797
- Lambertus Michiels - g.m. Johanna Sluyters - en
- Pieter Sluyters.
Kinderen en erven van Antony Sluyters - en Maria van Geffen, beiden overleden.
Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot: Lambertus
- huis en hof - in het Dorp 1 l.

1. Hendrien Verberne
- land den Bankakker 1╜ l.

1. Pieter Verberne en Antony 
   Timmermans

- groes het voorste Veltje 3 l.
1. Andries Timmermans
   en Marcelis van Bussel

Dit lot zal uitkeren aan het 2e lot - ƒ 385,-.
2e lot: Pieter
- ƒ 385,- te ontvangen van het 1e lot.
R 129 fol. 47 03-11-1797
- Jan Hendrik van Helmond - g.m. Hendrina Arnoldus Hendrik Seegers,
- Pieter Arnoldus Hendrik Seegers,
- Francis Arnoldus Hendrik Seegers.
Zij verdelen hun goederen - te Ommel.
1e lot: Jan Hendrik van Helmond
- land Hurkmansakker - 940 3 l. 13 r.

1. weduwe Laurens Verlijsdonk
- land land aan de Heyde - 945 3  l. 
5 r.

1. de verkrijger
- land land aan de Kamp - 982 2  l. 
19 r.

1. het 2e lot
- groes de Vloet - 3259 1  l. 
13 r.

1. Philips Verlijsdonk
- 30 r. van de Swartbroeken - 3618    geheel 3 l.  6 r.

1. Willem Hoebergen
- groes den Ossenkamp - 3340 2 l.  7 r.

1. Jan Kerkers
- groes de Mortel - 3538 2  l. 
25 r.

1. weduwe Jan van Dijk
- groes den Dries agter Antony Lomans 2 l.  8 r.

1. Antony Loomans
2e lot: Pieter en Francis
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - te Ommel - 3584 3 l. 38 r.

1. Dirk van der Weerden  
- land Venakker - 736  
41 r.

1. Hendrik Vinken
- land Galderen - 763 2  l. 
19 r.

1. Arnoldus Slaats en
   Jan Martinusse

- land Looakker - 801 3  l. 
13 r. 

1. A. van Nouhuys
- land aan de Cluys - 824 1 l. 41 r.



1. weduwe Joseph Sauve
- land Kolkakker - 875 1  l. 
4 r.

1. Hendrik Thomas Kolen
- land Espenakker - 918 2  l. 
11 r.

1. Antony Lomans
- 43 r. van de Kamp - 982    geheel 2 l. 19 r.

1. Goort Loomans
- land de Nieuwe Erve - 966 3 l. 15 r.

1. Willem Verduyseldonk
   en Jan Martinusse

- groes Paardsveltje - 3344 1 l. 40 r.
1. Mattijs Peter Smits

- groes het Hooyvelt - 3374 5 l. 35 r.
1. Gerrit Verberne

- land Kolkakker - 3549  
29 r.

1. Peter van der Laak
- groes Kwaatvelt - 3599 2  l. 
39 r.

1. weduwe Francis van de Vorst
- 2╜ l. van Swartbroeken - 3618   geheel 3 l.  6 r.

1. Gijsbert van Bijstervelt
R 129 fol. 50vo 03-11-1797
- Thomas Rovers - g.m. Maria Wilbert Jan Wilbers,
- Pieter Wilbert Jan Wilbers,
- Johannis Wilbert Jan Wilbers,
Kinderen en erven van Wilbert Jan Wilbers - Maria Hendriks, beiden overleden.
Zij verdelen de goederen - te Ommel.
1e lot: Thomas Rovers
      - Johannis Wilbert Jan Wilbers
- het groot huis, schuur, schop, hof en aangelag - te Ommel - 831 

 1 l. 
27 r.
- land Rouwven - 755  3 l. 
5 r.
- land Looakker - 776  1 l. 
28 r.
- 2/3e deel van land bij de Kluys - 785-786   geheel  8 l. 46 r.
- land Looakker - 791  2 l. 
5 r.
- de helft van Looakker - 799    geheel  4 l. 
18 r.
- land voorsten Akker - 808  2 l. 20 r.
- de helft van het Broekvelt - 830    geheel  4 l. 11 r.
- 3/4e deel van de Bunders - 3144-3145    geheel 11 l. 
38 r.
- groes Busservelt - 3278  2 l. 30 r. 
- 4 l. van Broekvelt - 1568    geheel  6 l. 30 r.
- groes het Swartbroek - 3640     2 l. 
47 r.
Belast met: ƒ 1-7-12/jr. aan het Huis van Asten.

- ƒ 3-0-00/jr. aan het Gemene Land.
2e lot: Pieter Wilbert Jan Wilbers  
- een klein huis en hof - te Ommel

1. Gerrit Eevers
- 1/3e deel van de Kluys - 785-786    geheel  8 l. 46 r.
- de helft van de Looakker - 799    geheel  4 l. 18 r.
- groes de Kluys - 817     2 l. 



6 r.
- de helft van het Broekvelt - 830    geheel  4 l. 11 r.
- land/groes de Kamp - 976  2 l. 40 r.
- ╝e deel van de Bunders - 3144-3145    geheel 11 l. 38 r.
- 2 l. 3 cops. van het Broekvelt - 3568    geheel  6 l. 38 r.



- groes Swartbroek - 3628     1 l. 27 r.
R 129 fol. 53vo 03-11-1796
Paulus Hendrik Verbernen - en Jenneke van den Eerenbeemt, zijn vrouw, hebben,
op 28-6-1788, alhier, een wettig testament gepasseert.
Zij verklaren dit te "revoceeren, casseren, doot en te niet" te doen.
Zij verklaren opnieuw:
- De langstlevende van hen beiden wordt erfgenaam van al hun goederen - met de
  vrije beschikking daarover.
- Na overlijden van de langstlevende van hen beide gaan de overgebleven goede-
  ren naar de erfgenamen van beide zijden - half/half.
  Deze zullen ook uitkeren aan den Armen van Asten - ƒ 10-10-0.
R 129 fol. 43 08-11-1797
Leendert van Riet, als rentmeester van Cornelis Melchior van Nievervaart en
Vrouwe Anthonia Papegaay - weduwe Cornelis van Hombroek, Heer en Vrouwe van 
Asten, geeft in huur aan Mattijs Pieter Slaats:
- hoeve - de Wolfsberg - zoals deze thans in huur en gebruik heeft.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 140,-/jr. - de landsverponding, bede en reδle dorpsverponding worden

door de verhuurder betaald.
Zie eerdere huurcontracten - vanaf 28-6-1757.
R 129 fol. 56 08-11-1797
Anneke Leenders van Hugten verklaart af te zien van het "togtregt of vrugtge-
bruik" van:
- huis en hof
dit t.b.v. haar twee kinderen m.n. Leonardus en Annamaria - uit haar huwelijk 
met wijlen Luykas van der Loo.
De comparante is niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen.
- Leonardus van der Loo - en
- Lambert Bemmelmans - verdelen deze goederen.
1e lot: Leonardus
- huis en hof 1 l.

 v.v. de straat
 v.a. Jan van Hoek

1. Thomas Bakers
2. kn Peter Smits   

Belast met: ƒ 100,- α 3% aan Jocobus van Riet.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e lot - ƒ 100,- of - ƒ 40,- en 
daarenboven zijn moeder gedurende haar verdere leven onderhouden in kost, 
drank, kleding en "reeding" zowel in ziekte als gezondheid.
2e lot: Lambert Bemelmans
- ƒ 100,- of - ƒ 40,- te ontvangen van het 1e lot.
Marge: 19-1-1798 - Lambert Bemelmans is voldaan van ƒ 40,-.
R 129 fol. 58 08-11-1797
Johanna Halbersmit - weduwe Francis van den Eerenbeemt - geass. met Willem, 
haar zoon.
Zij maakt met haar drie kinderen een verdeling van haar goederen.



1e lot: Hendrikus van den Eerenbeemt
- land den Berg - in den Heemel 1645  
34 r.

1. weduwe Bruynen
- land de Bekkers - 132 1  l. 
15 r.
- land Geesselakker - 2562 4 l.  5 r.
- groes Rootsvelt - 4372 3  l. 
2 r.
Alle andere goederen, roerend en onroerend, gaan naar Willem en Johanna van den
Eerenbeemt - welke ook alle schulden t.l.v. de boedel op zich nemen.
De eerste comparante ziet ook af "voor de eene helft - van het togtregt en voor
de andere helft van het erfregt" van de vier percelen, toegekomen aan het 1e 
lot.  
2e lot: Willem van den Eerenbeemt
      - Johanna - g.m. Jacobus Meulenberg
- huis, hof en aangelag ╜ l.

             v.v. de straat
 v.a. Jan van Hoek

1. kn Antony Leenen
2. Pieter Klomp

- land de Pas - 2561  
35 r.
- land het Delleke - 2594 2 l. 13 r.
- groes de Vloet - 3267 3  l. 
29 r.
- groes de Karis - 3655 3  l. 
2 r.
Belast met: ƒ 0-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Te aanvaarden "na doode of aflijvigheid" van de moeder.
- Alle roerende goederen gaan naar dit lot - die ook alle schulden t.l.v. de 
  boedel op zich nemen. 
R 129 fol. 63 08-12-1797 1/5
Jan Francis Timmermans - eerder weduwnaar van Catharina Guytjens - heeft, op
15-3-1791, met zijn vrouw, alhier, een testament gepasseert.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
- Na overlijden van de langstlevende zou de gehele nalatenschap voor 2/3e deel
  komen aan de naaste vrienden van de comparant en voor 1/3e deel aan de naaste
  vrienden van comparants overledene vrouw.
Dat de comparant om hem moverende redenen "te raade" was geworden om met de 
naaste vrienden van zijn overleden vrouw, Catharina Guytjens, over het aan 
hen toekomende 1/3e deel een schikking te maken.
Zij zullen ontvangen:
- ƒ 2000,- α 3╜% t.l.v. Mej. van den Berg, te Roermond.
- ƒ 1500,- α 3 % t.l.v. weduwe Peeter Smits, te Wessem.
- ƒ  800,- α 3 % bij erfenis van Arnoldus Gutjens, te Meyl.     
- ƒ 1700,- in contanten uit te keren door de erfgenamen van de comparant.
En compareerden:
- NN. - als erfgenamen van de overleden vrouw van de eerste comparant, die 
        genoegen nemen met het voorstaande.
R 129 fol. 65 08-12-1797  (dag fictief - ongedateerd.)    2/5
Jan Francis Timmermans, ziek, testeert.
- De nalatenschap van wijlen zijn eerdere vrouw, Catharina Gutjens, dewelke 
  door zijn na te noemen erfgenamen aan de vrienden van zijn overleden vrouw 
moet worden uitgereikt - binnen de tijd van drie maanden na overlijden van de 
comparant - heeft bestaan uit:
  Blanco



  Zoals hij, comparant, ter goeder trouw, declareert.
  En mocht het, onverhoopt, gebeuren dat de naaste vrienden hiermee geen genoe-
  gen nemen, in dat geval verklaart hij, comparant, deze, zijn making, te her-
  roepen en te revoceren en aan hen alleen te laten het 1/3e deel aan hen com-
  peterende uit de boedel van zijn overleden vrouw, zonder zijn boedel daarin 
  te bevatten.
- Hij maakt aan zijn tegenwoordige vrouw, Petronella ..... de som van ......
  Mits zij verder van de boedel afziet.
  Zij verklaart zich accoord.
- Zijn enige erfgenamen worden in "aguale" delen t.w.:
  - Andries Timmermans,
  - Maria Timmermans - g.m. Jan Francis van Zeeland, te Geldrop,  
  - Elisabeth Timmmermans - g.m. Willem J. Loomans,
  - Antony Timmermans,
  - Helena Timmermans - g.m. Wilhelmus J. van den Heuvel, te Geldrop,
  - de twee minderj. kinderen van Antony Berkers en wijlen Petronella Timmer-
    mans - m.n. Francis en Maria.
    Als voogd over deze kinderen stelt hij aan - Andries Timmermans - dit om 
    de nalatenschap voor hen te beheren.
R 129 fol. 67 22-12-1797 3/5
Jan Francis Timmermans - g.m. Petronella Hendrik Eymers, hij ziek, zij teste-
ren.
- De erfgenamen van hem, comparant, zullen na zijn dood, binnen redelijke tijd
  - ƒ 8000,- "vooruyt" uitkeren aan zijn vrouw.
  - het beste bed met toebehoren.
  - een grote kist in de kleerkast.
  - de kast in de kamer.
  - zijn, comparants, kleren, al het "pellen" en linnen.
  - het huishorloge.
  - een dozijn "postelijne" borden - enz.
  - alle vaste goederen of gelden gelegen te Liessel en Asten - aangekomen 
    bij deling N.U. te Deurne - d.d. 24-8-1796.
  - alle goederen of gelden aangekomen van haar, comparante, ouders - gelegen 
    als voor.
Petronella gaat accoord.
R 129 fol. 68vo 22-12-1797 4/5
Jan Francis Timmermans, ziek, testeert.      
- De nalatenschap van wijlen zijn eerste vrouw, Catharina Gutjens, zal door
  zijn na te noemen erfgenamen aan de vrienden van zijn overleden vrouw moeten 
  worden uitbetaald, binnen de tijd van zes weken, na zijn, comparants, over-
  lijden zijnde: 
  - ca. ƒ 2200,- wel minder maar niet meer - gekomen uit de boedel van - de     
    Swaan, te Meyl ƒ 
2200-00-00
  - ca. 100 Franse kronen - gekomen van zijn overleden 
    vrouws zuster, m.n. Meggel ƒ  285-00-00
  - ƒ 800,- bij erfenis van Arnoldus Gutjens aangekomen ƒ  800-00-00
  - een bed met toebehoren - en ƒ   60-00-00
  - een lessenaar
  - een koe ƒ   70-00-00
  - voor alle "onbedagte" dingen ƒ    200-00-00  

ƒ 
3615-00-00
- Deze declaratie is door de comparant naar beste weten opgemaakt.
  Mochten de vrienden hiermee geen genoegen nemen dan zullen zij alleen ont-
  vangen - het 1/3e deel - volgens testament - d.d. 15-8-1791.
- Comparant wil dat zijn na te noemen erfgenamen zullen voldoen aan het "con-



  tract" op heden, tussen hem, comparant, en zijn vrouw, Petronella Hendrik 
  Eymers, gepasseert.
- Zijn erfgenamen worden:   
  - Andries Timmermans,
  - Maria Timmermans - g.m. Jan Francis van Zeeland, te Geldrop,
  - Elisabeth Timemrmans - g.m. Willem J. Loomans 
  - Antony Timmermans,
  - Helena Timmermans - g.m. Wilhelmus J. van den Heuvel, te Geldrop,
  - de twee minderj. kinderen van Antony Berkers - en wijlen Petronella Timmer-
    mans m.n. Francis en Maria.
  Broeders en zusters van de comparant.
  Hij, comparant, stelt als voogd over de twee minderj. kinderen - terzake van
  het beheer der nalatenschap - Willem J. Loomans, zijn zwager.
R 129 fol. 71 22-12-1797 5/5 
Jan Francis Timmermans - g.m. Petronella Hendrik Eymers - geeft procuratie
aan Eymert van Loon, te Liessel, om namens hem:
- alle vaste goederen - te Liessel en Asten - aangekomen bij deling - d.d. 
  24-8-1796 - en bij versterf, in 1797, van Elisabeth Eymers aangekomen - te
  verdelen - en daarvan een wettige acte te laten passeren, de goederen te ver-
  kopen en daarvan rekening te doen.
   
R 104 fol. 55vo 20-12-1797
Marten Zeegers verkoopt aan Antonetta van Dijk - weduwe Jan Berkers:
- land Langenakker - Laarbroek 2╜ l.

1. Willem Vermeulen 
Koopsom: ƒ 131-10-

0.
R 129 fol. 71vo 30-12-1797
Jacques Kehr, 2e Luytenant Collonel onder de Bataven, op een jaarlijks pensi-
oen van - ƒ 1000,-, te Asten, geeft procuratie aan burger J.L. Prager, te Nij-
megen, om namens hem ter secretarie van Nijmegen - het voormelde pensioen te
ontvangen.



R 104 fol. 56vo 16-01-1798
Andries Marten Zeegers (nader in den bloede aan Marten Zeegers, zijn vader, 
dan  Antonetta  van  Dijk  -  weduwe  Jan  Berkers)  en  mitsdien  aan  hem  is 
competerende het recht van los- en naderschap en dienvolgende met zijn eigen 
geld zal verna-
deren:
- land Langenakker - Laarbroek 2╜ l.

1. Willem Vermeulen
Koopsom: ƒ 131-10-

0.
R 104 fol. 57vo 17-01-1798
Leonardus van der Loo is schuldig aan Geertruy Joost Andriessen - weduwe Peter 
Aart van Bussel - ƒ 200,- α 4%.
R 129 fol. 72vo 19-01-1798
Antony Goort Loomans, drossard, stelt zich borg voor de 40e en 80e penning die
Abraham van Nouhuys, als secretaris van Asten en Lierop, zal komen te ontvan-
gen.
Abraham van Nouhuys verklaart, zijn borg, kost- en schadeloos te houden.
R 32 fol. 117 22-01-1798
Theodorus Sengers en Francis Jan Peeter van Bussel zijn gekozen als borgemees-
ters over 1798.
R 104 fol. 58vo 30-01-1798

Jan Janse van den Eynden is schuldig aan Andries Timmermans - ƒ 250,- α 3╜%.
R 104 fol. 59vo 02-02-1798
Elske Arnoldus Thielen verkoopt aan Francis en Maria Arnoldus Thielen haar 1/3e
deel in:
- huis, hof en aangelag - te Ostaden 1  l.
- land Braaselakker 1╜ l.      
- land Kampakker aan 't Aangelag 1  l.
- land Haverkamp 3  l.
- land het Wortelvelt  ╜ l.
- land het Neutje 3  l.
- land het Haverland 1╜ l.
- groes het Heufke 1  l.
- groes het Weyvelt 5  l.
- groes het Hooyvelt 4  l.
- groes den Aabeemt 3  l.
- land aan de Moolen 2╜ l.
Aangekomen bij deling - d.d. 18-11-1790.
- groes het Haverland 1╜ l.
- een deel van het Aangelag  ╜ l.
Aangekomen bij deling - d.d. 4-3-1797.

Koopsom: ƒ 100,-.
R 30 fol. 214 03-02-1798
Jan Janse Timmermans en Abraham van Nouhuys getuigen dat zij op zondag, 21 jan.
l.l., om 9 uur 's avonds, zijn geweest, in de herberg van Theodorus Sengers,



waar o.a. was - Hendrik van Lil, uit Someren.
Zij hebben wel gehoord dat er een meningsverschil tussen Sengers en van Lil was
doch weten niet waarover en ook dat ze elkaar geslagen hebben.
R 104 fol. 61vo 13-02-1798 1/4
Hendrikus van den Eerenbeemt verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- groes in 't Rood - 4372 3 l.  2 r.
- land het Bersgke - in den Heemel - 1645        34 r.  

Koopsom: ƒ 130,-.
Met recht van terugkoop binnen vier weken.
Gelost.
R 104 fol. 62vo 06-03-1798 2/4
Hendrikus van den Eerenbeemt verkoopt aan Jan Janse Vreynsen:
- land de Bekkers - 132 1  l. 
15 r.

Koopsom: ƒ 31,-.
Hij verkoopt aan Pieter Klomp:
- land Geesselakker - 2562 4 l.  5 r.

1. kn Antony Leenen
- land den Berg - in den Heemel - 1645      34 r.

Koopsom: ƒ 200,-.
R 104 fol. 77 19-07-1798 3/4
Hendrikus Francis van den Eerenbeemt verkoopt aan Dirk Antony Leenen:
- groes in 't Rood - 4372 3 l. 2 r.

Koopsom: ƒ 66,-.
R 104 fol. 82 03-09-1798 4/4
Pieter Klomp is nader in den bloede aan Hendrikus van den Eerenbeemt als Dirk
Antony Leenen, hij koopt:
- groes in 't Rood - 4372 3 l. 2 r.

Koopsom: ƒ 66,-.
R 129 fol. 73 26-02-1798
- Willem Marcelis Jansen - en
- Jan Kerkers - g.m. Anna Maria Marcelis Jansen - mede namens:
- Jan van de Meulendijk - g.m. Jennemie Marcelis Jansen, te Deurne - en
- Joost Wijnen - g.m. Hendrina Marcelis Jansen, te Someren - en
- Jan Marcelis Jansen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader.
1e lot: Willem Marcelis Jansen
      - Jan Kerkers
      - Jan van de Meulendijk
      - Joost Wijnen
- ieder ƒ   24,-   makende samen - ƒ   100,-  .
2e lot: Jan Marcelis Jansen
- een half huis en hof ╜ l.

1. weduwe Willem van Dijk
2. Jennemaria Francis Rijnders

De ontvanger van dit lot zal gehouden zijn, om ter egalisatie, uit te keren 
aan ieder der vorige condividenten - ƒ   20,-  , makende samen - ƒ   100,-   



R 129 fol. 74vo 06-03-1798
Jan van de Vorst geeft te kennen dat door de Heer en Vrouwe van Asten, wonende
te Dordregt, als eigenaren van een stuk weiland:
- den Ossenkamp 
jegens hem, comparant, voor de Hove van Justitie van Bataafsch Brabant hadden 
geobtineert, mandement van maintenue, ter zake van turbatie door de comparant,
of zijn broeder, of wel die "van sijnen broode" met het doorrijden van de Os-
senkamp gedaan.  
Hij, comparant, heeft de kosten der partijen in "de minne" betaald en verklaart
- geen recht op doorgang over de Ossenkamp te hebben.
R 104 fol. 64vo 19-03-1798
Marcelis Roefs, te Pijnagel, bij Delft, verkoopt aan Hendrik Thijssen van Hug-
ten:
- huis, hof en aangelag, de Cluys - te Ommel - 784 6 l.  8 r.
- groes de Vennen - 753 1  l. 
33 r.
- land de Galre - 564 2  l. 
3 r.
- land de Looakker - 774 1 l. 25 r.
- land Nieuwe Erve - 778 1 l. 41 r.
- groes Nieuwe Erve - 781 1 l.
- land Langenakker - 787 2 l. 49 r.
- groes de Vloet - 3268  
49 r.
- groes de Swartbroeken - 3631 1  l. 
34 r.
Belast met: ƒ 0-4-2/jr. aan ....

Koopsom: ƒ 750,-.
Te betalen ƒ 400,- binnen 15 maanden en ƒ 350,- α 4%.
Marge: Francis Roefs, te Bakel, als gelaste van zijn broeder, Marcelis is ten 
       volle voldaan van de ƒ 350,- - d.d. 23-12-1807.
R 104 fol. 67 17-04-1798
Hendrik Haasen - g.m. Elisabeth Slaats - weduwe Hendrik Roymans verkoopt aan 
haar dochter, Helen Hendrik Roymans - g.m. Gerrit van de Mortel:
- land de Langenakker - in de Wolfsberg 2  l. 
12 r.

1. weduwe Dirk Wilbers
2. Johannes Knapen

Belast met: ƒ 0-5-12/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 111,-.

R 129 fol. 75vo 28-04-1798
Staat en inventaris - opgemaakt door Peternel Jan Hendriks - weduwe Gerrit 
Hoefnagels - t.b.v. haar kind, Jennemaria.
Zij wil hertrouwen met Hendrikus Verrijt.

Onroerende goederen
- een huis en hof ╜ l.

1. Hendrik Peter Verrijt
Roerende goederen

- een bed en toebehoren,
- diverse ketels, potten etc.
- vuurgerei,
- een spinnewiel,
- een trog, een kast, vier stoelen, een tafel, een bank,
- enig aardewerk.



R 129 fol. 77 30-04-1798
- Jan van de Vorst,
- Adriaan van Duuren - g.m. Maria van de Vorst,
- Leendert Bots - g.m. Catharina van de Vorst.
Kinderen en erven van Francis van de Vorst - en Petronella Roefs, beiden over-
leden.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan van de Vorst
- huis, hof en aangelag - te Ommel 6  l.
- land akker agter het Klooster 2  l.
- land den Berg 1  l.
- land land aant Eindje 1  l.
- land Nieuwe Erve 2  l.
- land het Hoekvelt       3 cops.
- groes Bosservelt 2  l.
- groes Engelsenbeemt 6  l.
- groes den Heyhorst 2  l.
- groes het oud Weyvelt 4  l.
- groes het voorste Velt 3  l.
- land Looakker 1╝ l.
- land Halsakker 1╜ l.
- land Grootenakker 1  l.
- land Galderen 1╜ l.
- groes het Swartbroek 1╜ l.
- groes het Swartbroek 1  l.
- groes het Ven 2  l.
- groes de Bogt       3 cops.
Belast met: ƒ 0-10-0/jr. aan het Gemene Land.

- ƒ 0-11-0/jr. aan het Huis van Asten.
- Aan het 2e lot uit te keren - ƒ 300,-.
2e lot: Adriaan van Duuren
- een huis, hof en aangelag - in het Dorp 2 l.

 v.v. de straat
             v.a. Leendert van Riet

1. de Kerkpat
2. weduwe Willem Verberne

- Van het 1e lot te ontvangen - ƒ 300,-.
- van het 3e lot te ontvangen - ƒ 100,-.
3e lot: Leendert Bots
- een huis, hof en aangelag - in de Steegen

1. weduwe Joseph Reyskey
- land de Hofstad 1  l.
- land den Oudenhof 1  l.
- land Hoppekamp 1╝ l.
- land Pasakker 2  l.
- groes de Papendonk 1╜ l.
- groes het Beembdje 1╝ l.
- groes het Heytvelt 1  l.
- groes agter den Dries 1╜ l.
- land Jan Leuwenakker 1  l. 3 cops.
- land akker tussen de Weegen 1╜ l.
- land land bij Lijske 1╜ l.
- land aan de Pas  ╜ l.



- groes in 't Rood 3  l.
- groes den Dries in de Steegen 5  l.
- land Logtenakker 1  l. 28 r.
- groes het Biesvelt 4  l.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Uit te keren aan het 2e lot - ƒ 100,-.
R 30 fol. 214vo 02-05-1798
Wij, schepenen van Asten, hebben t.h.v. Hendrik Timmermans, wonende aan het 
Laarbroek, een inspectie gedaan n.a.v. een inbraak.
Wij hebben bevonden - dat van onder, naast de deurstijl, in de muur een gat ge-
broken was, zo groot, dat er een manspersoon door in het huis kon kruipen. 
  
R 32 fol. 117vo 03-05-1798
Antony van Bussel, te Eyndhoven en Matthijs Slaats, op de Heydrik, te Deurne,
worden aangesteld als voogden over Willemina, Pieter, Arnoldus en Maria, onm.
kinderen van Peeter van Bussel - en Annemie Slaats, beiden overleden.
R 104 fol. 68 03-05-1798
Maria Jan Trouwen - weduwe Jan Andries Thielen verkoopt aan Jan Cornelissen:
- huis, hof en aardappelvelt 21 r.

1. de koper
Koopsom: ƒ 250,-.

R 129 fol. 83 20-05-1798 1/3
Jan Francis Timmermans - eerder weduwnaar Catharina Guytjens, ziek, heeft, op 
15-8-1791, met zijn overleden vrouw, alhier, een testament gepasseert - en 
daarin bepaald dat de langstlevende van hen beiden zou behouden, alle goederen 
t.w. - roerend en onroerend - en bij overlijden van de l.l. zou de gehele nala-
tenschap voor 2/3e deel naar de naaste vrienden van de comparant en 1/3e deel
naar de vrienden van de overleden vrouw. 
Op 22-12-1797 heeft de comparant een wettig testament gemeekt - en daarin opge-
nomen dat zijn erfgenamen - aan de vrienden van zijn overleden vrouw, binnen 
zes weken, na het overlijden van hem, comparant, zouden moeten betalen 
- ƒ 3615,-.
Dat de comparant echter, om hem moverende redenen, "te raade" was geworden met 
de naaste vrienden van de overleden vrouw over het 1/3e deel aan haar compete-
rende - een minnelijke scheiding en deling aan te gaan - zo als volgt:
Uitgekeerd zal nu worden - ƒ 6000,- - of i.p.v. daarvan: 
- ƒ 1500,- α 3% t.l.v. weduwe Peeter Smits, te Wessem.
- ƒ  800,- α 3% aangekomen bij erfenis van Arnoldus Guytjens, te Meyl.
- ƒ   3700,-   aan contanten of in kapitaal - ter keuze van de verkrijgers.
  ƒ 6000,-.
En compareerden als erfgenamen van Catharia Guytjens:
- Willem Guytjens,
- Hendrik Linders,
- Andries Kuypers,
- Johanna Linders - allen te Meyl - en mede voor:
- Willem Dries Peeters,
- Jan Leenders,
- Willem Venmans.
Zij gaan accoord het voornoemde bedrag van - ƒ 6000,-.



R 104 fol. 79vo 02-08-1798 2/3
Jan Francis Timmermans doneert aan de Grooten of Gemeinen Armen van Asten:
- een rest van een kapitaal van ƒ 808,- α 3╜% hetwelk Mattijs Dirk Wilbers aan 
  hem nog debet is - schepenacte - d.d. 3-1-1789.
- ƒ 450,- α 3╜% t.l.v. Jan Hendrik van Helmond - schepenacte - d.d. 13-1-1794.
Te aanvaarden na zijn dood.
Voorwaarden: Bloedverwanten welke tot armoede geraken hunnen recht doen gelden 
op de renten.  
R 165 01-10-1798 3/3
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Francis Timmermans - overleden en 
begraven - 26-8-1798.

W
aarde
- huis, stal, hof en aangelag 2 l. ƒ 1400,-

1. kn Jan Janse Slaats
- land in 't Linder - 1616 1 l.  3 r. ƒ  100,-
- land land in de Loverbosch - 1634

1 l.  6 r. ƒ   40,-
- land Heesakker - 2337-2338 4 l. 40 r. ƒ 
300,-
- land tussen de Weegen - 1687 1 l. 24 r. ƒ 
40,-
- land tussen de Weegen - 1690 1 l. 20 r. ƒ 
40,-
- land Bergakker - 2444 2 l. 14 r. ƒ 
100,-
- land Liendersekamp - 2458 1 l.  2 r. ƒ  100,-
- land Lienderakker - 2463 1 l. 25 r. ƒ  100,-
- land Lienderakker - 2474 1 l. 39 r. ƒ  125,-
- land Willigenakker - 2467 1 l. 15 r. ƒ  100,-
- groes het Swartbroek - 3654 3 l.  1 r. ƒ 
110,-
- groes St. Jorisbeemt - 3883 1 l. 30 r. ƒ 
100,-
- groes Liendersvelt - 3904 2 l. 22 r. ƒ  150,-
- groes Liendersdrieske - 3912      22 r. ƒ 
25,-
- groes Lienderstoorenveltje - 2936     27 r. ƒ 
75,-
- groes Rootsvelt - 4365 3 l. 30 r. ƒ 
200,-

ƒ
 3105,-
20e penning is ƒ 155-5-0.
R 104 fol. 69 25-05-1798
Helena Antony Loomans verkoopt aan Godefridus Sauve, president schepen:
- de helft van den hof, recht door de middelpad, beginnende achterwaarts tegen 
erve van de Costerije, rechtdoor op het poortje aan, zoals het zelve is afge-
  paald nevens erve dit gedeelte.

1. de verkoopster
2. de koper

  met een deel van het aangelag samen ╜ l.
  Aanvang nemende dit gedeelte, van de paal aan het poortje, rechtdoor tot 
omtrent aan de heg staande tegen erve van de weduwe Joseph Sauve en vandaar 
  met een kromme elleboog nevens voors. heg ter breedte van ca. 9 voet, tot op 
de pad uitschietende, welke pad zich strekt van het huis van de verkoopster 
tot van voren aan de straat tussen erve weduwe Joseph Sauve en Francis Meu-



  lendijk, zijnde dit tweede gedeelte van het aangelag gelegen neven:
1. de verkoopster
2. Marcelis Koppens en weduwe Joseph Sauve 

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Koopsom: ƒ 130,-.



R 104 fol. 70vo 04-06-1798
Huybert van der Laak is schuldig aan Norbertus Branten, te Mierlo: 
- ƒ 1400,- α 4%.
Borgen: Antony Huybert van der Laak, te Mierlo.
      - Jan Huybert van der Laak, te Asten.  
Afgelost door Antony H. van der Laak, te Mierlo - d.d. 20-6-1806. 
R 165 09-06-1798
Taxatie van het kerkgebouw en pastory, zijnde van de gemeente - en in huur bij
predikant Jansen.
- de kerk ƒ 8150,-
- de pastory ƒ 3000,-
- de kapel, te Ommel ƒ 2000,-.
R 129 fol. 85vo 19-06-1798 1/3
Willem Rudolph Lilly - is van goed en eerlijk gedragen heeft buiten zijn pen-
sioen, als gepensioneerd Luytenant van de Artillerie, geen andere middelen van
bestaan. 
- Zijnde geweest in de gewezen Compagnie van de Collonel Smeedeeken - en, 
  sedert 1773, cadet in het 1e Regiment Waldeck,
  1785, cadet Bombardier,
  1793, Luytenant bij de Artillerie - en 
  in 1795 gepensioneerd als Luytenant.
Zijnde ongehuwd.
Hij verklaart - "voor so verre sijne bekwaamheid en ziekelijk lighaams gsteld-
heid sulx sal toelaten dese republicq ten dienst te sullen staan, waar en wan-
neer het den dienst van dit, sijn dierbaar vaderland hetselve van hem sal heb-
ben af te vorderen".
R 104 fol. 76 14-07-1798 2/3
Catharina en Willem Loomans verkopen aan Willem Rudolph Lilly:
- een deel van het Aangelag ╜ l.

 1-3. de weg
2. het overig deel
4. de heg van de verkopers hof

Verponding: ƒ 0-7-8/jr.
Koopsom: ƒ 68,-.

R 104 fol. 85 06-10-1798 3/3
Willem en Catharina Loomans verkopen aan Willem Rudolph Lilly:
- een deel van het Aangelag ╝ l.

1. de verkopers
2. de koper
3. de weg
4. de heg van de comparants hof

Verponding: ƒ 0-2-0/jr.
Koopsom: ƒ 34,-.

R 129 fol. 86 19-06-1798 1/2
Jacques Kehr, gepensioneerd 2e luytenant Collenel onder de Bataven - hebbende 
een vrouw en drie kinderen - legt een gelijke verklaring af - als R 129 -
fol. 85vo - 19-6-1798.     



R 129 fol. 90 05-10-1798 2/2
Jaques Kehr, 2e Luytenant Collonel, onder de Bataven, op een jaarlijks pensioen
van ƒ 1000,- geeft procuratie aan J. de Koning, te 's Hage, om namens hem het 
voors. pensioen te ontvangen.
R 104 fol. 72 20-06-1798 1/3
Allegonda van de Cruys - weduwe Wilhelmus Bruynen verkoopt aan Jan Janse Ver-
berne:
- huis, stal en hof. 1 l.
  in huur en gebruik bij Johannes Knapen.

           v.v.-1. de straat
 v.a. Martinus van Bussel
2. Jan Janse Timmermans  

- den hof - gelegen over de straat 1 l.
1. Th. Sengers
2. kn Willem van den Eerenbeemt

Koopsom:  ƒ 1000,- 
α 3╜%.
Marge: L. van Gastel - g.m. Catharina Bruynen, te Helmond, namens de erven, is 
       voldaan - 1-5-1804.
R 104 fol. 73vo 23-06-1798 2/3
Hendrien Verberne verkoopt aan Jan Janse Verberne:
- land Moolenakker 1 l.

1. A. van Nouhuys
Koopsom: ƒ 10,-.

R 104 fol. 80vo 03-08-1798 3/3
Pieter Gerrit Verberne, nader in den bloede, aan Hendrien Verberne dan Jan Jan-
se Verberne vernadert:
- land Moolenakker 1 l.

1. A. van Nouhuys
Koopsom: ƒ 10,-.

R 104 fol. 74vo 09-07-1798
- Adriaan en Marcelis Ceelen, te Neerpelt - en
- Hendrik Ceelen, te Woensel.
Zij verkopen aan Willem Hendrik Rooymans:
- huis, hof en aangelag, groes en land - aan het Laarbroek 4╜ l.

1. Hendrik Timmermans
- land den Hengst ╜ l.

1. Hendrik Timmermans
- land Meulenakker 3 cops.

1. Hendrik Timmermans
- groes het Broekveld 1 l.

1. Hendrik Timmermans
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan den Armen van Asten - in kap. ƒ 112-10-0 = 2╜%.

Koopsom: ƒ 290,-.
R 104 fol. 76 14-07-1798 1/2
Jan Kuypers - g.m. Engelina Pieter Lomans, aanlegger.
- contra
Willem en Catharina Pieter Lomans, gedaagden.
- fol. 323 - Gedaagden zullen betalen - ƒ 50,- ingevolge deling - 
             d.d. 22-4-1796.



   Alles is dan afgedaan.
   Blijft over de obligatie van - ƒ 225,- t.l.v. de comparanten - 
   zijnde - d.d. NN. - en thans in handen van de houdster, 

Engelina 
             Peter Lomans.
R 107b. fol. 224 17-11-1798 2/2
- Catharina Peter Loomans - en
- Willem Lomans, te Asten.
Zij verkopen aan Hendrikus van de vijf Eycken, te Asten:
- huis, hof en aangelag 2 l. 18 r.
- land/groes Jan Aartsakker en het Weyvelt       12 l. 29 r.
- groes het Weyvelt 6 l. 12 r.
- land Kleynenakker  
29 r.
- land aan de Weg 2 l. 32 r.
- Voorts de roerende goederen.
Belast met: ƒ 150,- aan Johanna Loomans, Helena Loomans en Jan Kuypers - g.m. 

          Engel Loomans.
  - ƒ 8,-/jr. aan de Geestelijke Goederen, te 's Bosch.

- ƒ 150,- aan Martinus Bogars, te Helmond,
- ƒ 225,- aan Jan Kuypers - g.m. Engel Loomans.

Koopsom: ƒ 150,-
Lasten - ƒ 725,-

Schepenen Helmond.
R 104 fol. 78 28-07-1798
Hendrien Verberne verkoopt aan Hendrik Janse Verberne:
- een huis, bestaande uit twee woningen, met de hof - in de Toorenstraat

1. Lambert Michielsen
 1-2. weduwe Martinus Linden

  De verkoopster mag gedurende de eerste vijf jaren gebruik blijven maken van 
  woning en hof. De woning is thans in bewoning bij Michiel Verberne. 
  Bij overlijden van de verkoopster mag Michiel Verberne de voors. vijf jaar
  blijven uitwonen, zonder betaling.
- de hof

1. de koper
2. Peter Verberne

Koopsom: ƒ 100,-
R 129 fol. 87 29-08-1798 1/2
F.J.M. Daumerie, med. dr., geeft procuratie aan J. Coenraeds en J. de Chastil-
lon, te Venlo, om voor te zitten, de vordering die hij, comparant, heeft op 
P.F. Canters - en Barbara Theunissen, zijn vrouw t.w.:
- een obligatie - Venlo - d.d. 08-7-1776 - ƒ 200,-.
- een dito      - Venlo - d.d. 22-8-1777 - ƒ 800,- Cleefs. 
R 129 fol. 92 17-10-1792 2/2
F.J.M. 'd Aumerie, med. dr., geeft machtiging aan J. Coenraets en J. de Chas-
tillon, te Venlo, - "omme het sij te samen het sij ieder seperaat te verschij-
nen namens bevolmagter so voor het Vreede Tribunaal Civil van het departement 
der Nedermaaze het sij ook bij appel voor alle andere tribunalen dewelke vol-
gens de weth souden aangeweesen worden en sulx om rekening af te leggen van den 
bevolmagtigden gehandeld als voogdt van den minderjarigen burger J.F. 'd Aume-
rie.
Enz. enz.



R 104 fol. 83 06-09-1798
Antony Peter van Bree verkoopt aan Jan Cornelissen:
- land den Hennekras 48 r.

1. de koper
2. Pieter Klomp

Koopsom: ƒ 45,-.
R 129 fol. 88 20-09-1798
Hermanus Gerardus Roosen, deurwaarder, neemt, namens Jan Willem van Nouhuys,
collecteur der landsverponding en koningsbede, 1797, in arrest:
- de vaste goederen van Helena Jan Goort Kanters - weduwe Laurens Verlijsdonk -
  en haar vijf kinderen - tot verhaal van ƒ 17-10-4.
R 129 fol. 89 26-09-1798 1/2
Andries Timmermans stelt zich borg voor Johannes de Vocht, te Helmond, voor
- ƒ   21.000,-   zijnde het driedubbel "montant" van de goederen welke door de Re-
publiek om transito zullen worden vervoerd door voorn. de Vocht.
"Belovende dienvolgende ingevalle nadat gemelde goederen sullen sijn geplum-
beert ende dieswegens gewoone passagiegelt is betaalt bevonden mog worden die 
goederen voor het geheel of gedeeltelijk binnen dese Republicq te sijn verble-
ven als dan te sullen opleggen en voldoen alle hetgeene voorn. Johannis de 
Vocht volgens de wetten van de lande mogt hebben verbeurt en gehouden en ver-
pligt is te voldoen".
Deze borg is geldig voor de zes e.k. weken - en is geldig voor meerdere "rij-
sen" binnen die tijd.
R 129 fol. 96vo 15-12-1798 2/2
Antony Berkers, Wilhelmus Verberne, Pieter Leenen en Dirk Leenen stellen zich 
borg voor Hendrikus Leenen - ter somme van ƒ   10.500,-   zijnde het "driedubbelt
montant" van goederen welke door deze republiek transito zullen worden ver-
voerd.
De borgtocht is geldig voor de achttien e.k. dagen.
R 129 fol. 90vo 04-10-1798
Antony van de Goor, ziek - en Hendrina Paulus van Bussel, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
- Na overlijden van de langstlevende van hen beide zal het dan overblijvende 
  kunnen worden gedeeld tussen de naaste vrienden van beide zijden.
R 104 fol. 84 05-10-1798
Johannes Josephus Aarts, te Liessel, verkoopt aan Arnoldus Joseph Aarts, te 
Liessel:
- groes en hei op de Leensel 3 l. 6 r.

1. Jan Verberne, Antonie Hoefnagels en
   Eymert van Loon

Deze koop is begrepen in een groter transport - d.d. 1-8-1798 - te Liessel.
R 104 fol. 86 08-10-1798
Joost Hendrik Koolen verkoopt aan zijn broeders en zusters, Goort, Jan, Anna en
Hendrina Hendrik Koolen 1/5e deel in:



- huis, hof en aangelag - te Voordeldonk 5  l.
- land den Benedenakker 2  l.
- land Nieuwveld  ╜ l    
- land den Hoek 1╜ l.
- groes den Brand  ╜ l.
- groes den Brand       3 cops.
- groes het hoog Eeusel 2╜ l.
R 104 fol. 87vo 29-10-1798
- Petrus Moolengraaf - g.m. Cornelis Maria Losecaat, te Maarheeze,
- Jan Willem van Nouhuys - g.m. Gerardina Losecaat, te St. Oedenrode,
- Antony Losecaat, te Eyndhoven,
- Pieter Losecaat, te 's Bosch.
Zij verkopen aan Anthony Timmermans en Hendrik Janse Verberne:
- een houtbos - dennen en eikenhout - 3391-3392-3393 - de Meulendijk

24 l. 22 r.
1. Pieter Klomp
2. Jan Joost van Rest e.a. 

Verponding: ƒ 1-12-0/jr.
Koopsom: ƒ 1300,-.

R 165 05-11-1798
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabeth Timmermans - overleden en 
begraven op 14-6-17978.

de helft van: Waarde
- huis en hof ╜ l. ƒ 800-00-00

1. den Armen
2. Thomas Bakers

- land het Neutje 1 l. 3 cops. ƒ    40-00-00  
ƒ 840-

00-00
Belast met: 
- ƒ 1-17-10/jr. aan het Huis van Asten - in kapitaal ƒ    47-00-10   

ƒ 792-
19-06

De helft is ƒ 396-09-11.
20e penning is ƒ 19-16-8.
R 104 fol. 88vo 06-11-1798
Anthony Ramaer, secretaris te Vlierden, wonende te Helmond, verkoopt aan Antho-
ny Kievits:
- groes het Rood - 4370 3 l. 12 r.

1. Andries Timmermans
 2-3. de Aa

4. den Dijk
Koopsom: ƒ 192,-.

R 30 fol. 215 22-10-1798
Jan Goort Geeven en Pieter van Tongerloo, wonende alhier, verklaren dat zij, op
7 sept. l.l., in de Peel zijn geweest, aan het Klotterven.
Zij hebben gezien dat Nicolaas van Stiphout aan Arnoldus Gragtmans, welke daar
ook aanwezig waren, met "een schuppesteel" een slag op de schouder of arm 
heeft toegebracht.



R 30 fol. 215vo 22-10-1798  (fictief - ongedateerd) 1/2
In het huis van Nicolaas van der Westen, in de Wolfsberg, is ingebroken - door 
een glasruit te breken.
       
R 30 fol. 216 22-10-1798 2/2
Nicolaas van der Westen verklaart dat hij, de 21e, 's avonds om 12 uur, thuis-
koemnde van zijn meid, Elisabeth Thijs van Borc, 21 jaar en zijn knecht, Antony
Jan van den Boomen, verstaan heeft dat er een inbraak, ten tijde dat gemelde
meid en knecht op een "turfbier" t.h.v. Joost van Hugten, tussen ca. 7 uur 's
avonds en half tien, heeft plaats gehad.
Twee kisten bleken opengebroken te zijn en daaruit genomen:
- een stuk wit hemdlaken - 42 el,
- hemdrok met zilveren knopen,
- enige neusdoeken,
- een blauw mantelken en rode voorschoot,
- mans- en vrouwenhemden - en
- ca. ƒ 20,- aan contanten.
R 32 fol. 118 19-11-1792
Antony van de Goor is i.p.v. Jan Peter van Bussel aangesteld als voogd over 
Paulus en Gerrit, onm. kinderen van wijlen Jan Verkuylen - en Maria Paulus van
Bussel.           
R 32 fol. 118vo 19-11-1798
"Vermits de doode en aflijvigheid" van Wilhelmus Knapen - en de absentie van 
zijn zoon Pieter - hebben de regenten het nodig geoordeeld om over de "boedel"
toezienders aan te stellen om e.e.a. gade te slaan en de schulden te betalen.
Benoemd zijn: Pieter van Loon en Wilhemus van Riet.
R 129 fol. 93 25-11-1798
Abraham van Nouhuys verpacht, namens Christiaan van Beresteyn:
- de helft der tienden - zo grove als smalle - van den Heydrik, Moosdijk en 
  Schelm, te Deurne.
Pachter: Hendrik Hendriks, te Deurne.
Pachttermijn: 12 jaar.
Pachtsom: ƒ 300,-/jr.
R 129 fol. 94vo 26-11-1798
Christiaan Michernich - en Helena Bertens, zijn vrouw, zij ziek, testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - om daarmee te handelen naar vrije 
  keuze.
R 33 - 52 03-12-1798 1/4

Antoni Lomans, drossard, laat weten:
Dat, op zondag -----------1798, alhier, is gearresteerd - Jacibus Leys, 22 
jaar, wonende te Weert, "de kost verdienend met vaaren". 
Terzake van gepleegde brutaliteiten en dreigementen, alhier, gepleegd.
De aangehoudene is, in het Raadhuis, met de wacht bewaakt.
Hij heeft zich, uit informatie, schuldig gemaakt aan het dreigen met "een blood
mesch" tijdens zijn aanhouding tegenover Pieter Bakers, alhier. Alsmede aan de 
persoon en goederen van de remonstrant.



Jacobus Leys is bovendien zeer "suspect" van gedrag, zoals in het algemeen 
wordt gedebiteerd.
De voors. misdaden zijn van dien aard dat dezelve "ten exemple van andere" be-
hoorlijk gestraft dient te worden en voorlopig in bewaring moet blijven tot het 
proces tegen hem kan worden gehouden.
Remonstant vraagt zich wel af of hij de juiste persoon is om tegen Jacob Leys 
te procederen, omdat de misdaden tegen hem bedreven zijn.
Hij verzoekt uit dien hoofde, aan U, om autorisatie om Jacobus Leys, op een 
goede plaats, alhier, in verzekering t houden (mits het gebrek aan een goede
gvangenis) en het proces te gaan voeren.
R 30 fol. 216vo 03-12-1797 2/4
Verhoor van de gegijzelde Jacobus Leys of Luys, 22 jaar, voerman, te Weert.
3-4. Hoe, op wat wijze, door wie en om wat voor redenen hij is opgebracht.
3-4. Is gistermiddag door ca. honderd man opgebracht. 
     Weet niet waarom - omdat hij niemand kwaad heeft gedaan.
5.  Of hij de drossard niet heeft uitgescholden voor schelm, schoelje e.d. en
    hen dreigde dood te schieten of steken - of anders zijn huis in brand te
    steken.
5.  Zegt, dat als hij mocht doodvallen, nog niet zou weten of hij dat gedaan 
    heeft.
R 30 fol. 218 07-12-1798 3/4
Bonaventura Slaats en Jan Kuypers verklaren dat zij, op zondag, 2 december l.l.,
ca. 3 uur, gezien hebben dat Jacobus Leys, in de raadkamer in gijzeling zitten-
de, met "een blood mes" Pieter Bakers dreigde, zonder dat Pieter daartoe enige 
aanleiding gegeven heeft.
R 30 fol 218vo 07-12-1798 4/4

Verklaring van:
1. - Jan Saasen,
2. - Jacobus van de Goor,
3. - Jan Dirk Wilbers en Philips van Bussel,
4. - Martinus Koolen - en 
5. - Gerrit Verberne. 
1-2-3. - Hebben gehoord dat Jacob Leys, op 2 dec. l.l., in bewoordinge heeft 
         gezegd den drossaard (Antony Loomans) dood te schieten etc.
4.     - Verklaart dat Jacobus Leys, te paard zittende, hem, op de kerkhof 
         staande, met een "blood mes" gedreigd heeft, zeggende: "Wat let mij,
         dat ik het mes niet in Uw ziel werp".
5.     - Is op dezelfde wijze bedreigd als 4.
R 104 fol. 90vo 08-12-1798   
          
Martinus van Deursen en zijn zuster, Francyn van Deursen, moesten bij deling -
d.d. 11-8-1797 - uitkeren aan Paulus Greeven - g.m. Jenneke van Deursen, te 
Geldrop - ƒ 400,-.
- ƒ 100,- te voldoen - d.d. 1-1-1798 en - ƒ 300,- α 4% binnen zes jaar.
Adriaan van Duuren heeft dit voldaan en overgenomen.



R 129 fol. 95vo 17-12-1798

Willem Pieter Loomans heeft uit handen van de Municipaliteit ontvangen - ƒ 50,-.
R 129 fol. 96 17-12-1798  (dag fictief)
Op dit fol. staan de handtekeningen van de leden der Municipaliteit - 1798 ??
- Willem Wouter Lomans +,
- P. Rooyakkers,
- Joost Peter Koppens,
- Marcelis Fr. Deenen,
- Peeter Dirk Martens,
- Willem Swinkels,
- Willem Goorts,
- Willem Koolen +, 
- Marcelis Goorts,
- Hendrik Dirk Wilbers,
- Jan Goort Canters,
- Peter Eysbouts,
- Antonie van Bussel,
- Martinus van Lierop,
- Jan Kuypers,
- W.W. Loomans,
- Johannes Manders,
- Huybert van der Laak,
- Willem Roymans,
- Marcelis Berkers,
- Jan Sauve,
- Willem Pieter Loomans,
- Hendrik Vinken,
- A. van Nouhuys - voor Ant. Timmermans,
- Th. J. Sengers.



R 30 fol. 219vo 02-01-1799 1/4
Lambert Bemmelmans, Jan Goort Geeven en Hendrik Verrijt verklaren dat zij, op 
zondag 2 december, even na de middag, zijn geweest aan het huis van Antonie
Goort Loomans, drossard, dit huis ligt buitenaf, gedeeltelijk van de andere 
gelegen.
Dat de 3e comparant aan de drossard heeft gevraagd om een pintje bier, teneinde
eens te drinken. Door de drossard is dit geweigerd. Dat daarop Willem Hendrik 
van de Ven, uit Someren en Jacobus Luys, thans in gijzeling, op de Bospoort, 
bij hen gekomen zijn.
Dat zij gehoord hebben dat deze riepen: "Ik geef den duyvel, lijf en ziel als
ik het huys van den drossard niet boven de kop in brand steek".
R 30 fol. 220vo 02-01-1799 2/4
Jan Saasen - en Johanna Muyen, echtlieden, verklaren dat, op zondag, 2 december,
in hun huis is gekomen Willem Hendrik van de Ven en Jacobus Luys en dat zij 
toen door voorn. personen hebben horen zeggen dat de drossard - een schoelje en 
blekert was, omdat hij hen in arrest had genomen - enz. enz.
R 129 fol. 100 16-01-1799 3/4
Hendrik Althuys, Francis Meulendijks en Jan van der Westen verklaren ter in-
stantie van Jan Luys, te Weert, dat, op zondag, 2 december l.l., Jacobus Luys,
zoon van de requirant, thans in gijzeling op de Bospoort, met Willem Hendrik 
van de Ven - "alhier opaan omswerven" en zo gehoord en verstaan hebben enige 
dreigementen en baldadigheden hebben gepleegd - "Edog, dat hen seer wel bewust
is en gezien hebben dat gemelde bovengenoemde persoonen doen ter tijd door en
door dronken en beschonken sijn geweest".
Zij verklaren e.e.a. onder eede. 
R 30 fol. 223vo 15-02-1799 4/4
Jan Jacobus van der Linden getuigd, dat hij, op 4 febr. l.l., 4 uur 's morgens,
op bed lag en wakker is gemaakt door zijn vader omdat er volk aan de deur was.
Dat hij naar buiten gaande, zag, dat Koob Luys en nog een ander, ieder met een 
paard, daar stonden en dat Koob hem gevraagd heeft om mede naar Uden te gaan,
omdat hij de weg niet wist. Zij wilden er voor betalen.
Hij is na enig vertoeven meegegaan en onderweg heeft hij gehoord dat de andere
persoon Driek heette en gezeten was op een ruinpaard, kastanjebruin van haar,
zwarte staart en manen - enz.
Ze zijn samen te Uden aangekomen, te half 10 α 10 uur, in de herberg van Willem 
Exhoud en daar een kan bier gedronken en de paarden op stal gezet.
Even later is Willem Exhoud met Koob en Driek de stal ingegaan en hij meent dat 
hij het ruinpaard gekocht heeft.
Comparant is de volgende dag, 5 febr., van hen afgegaan en heeft ontvangen vier
sesthalven voor loon.
R 32 fol. 119 04-01-1799
Jan Sauve en Hendrik Mattijs Aarts zijn gekozen tot borgemeesters over 1799.
R 104 fol. 92vo 07-01-1799 1/5
- Andries Timmermans,
- Jan Francis van Zeeland - g.m. Maria Timmermans, te Geldrop,
- Antonie Timmermans,
- Wilhelmus van den Heuvel - g.m. Helena Timmermans, te Geldrop - en
- Willem Jan Loomans - als testamentair voogd over de minderj. kinderen van 



  Antony Berkers - en wijlen Petronella Timmermans.
Als erven van Jan Francis Timmermans verkopen zij aan Dirk Antonie Leenen:
- huis, stal, hof en aangelag 2 l.

1. kn Jan Janse Slaats
Koopsom: ƒ 1280,-.

- land land in de Loverbosch - 1634-1635 2  l. 
5 r.

1. Gerrit Bakens
Koopsom: ƒ 92,-.

Zij verkopen aan Joost Hoebergen:
- land in 't Liender - 1616 1 l.  3 r.

1. Francis Fransen en 
      Peter D. van Bussel    

Koopsom: ƒ 75,-.
- land Heesakker - 2337-2338 4  l. 
40 r.
Belast met: ƒ 0-3-0/jr. aan het Huis van Asten

Koopsom: ƒ 263,-.
Zij verkopen aan Willem Jan Loomans:
- land de Liendersekamp - 2458 1  l. 
2 r.

Koopsom: ƒ 76,-.
Zij verkopen aan Antony Kievits:
- land land tussen de Weegen - 2387 1 l. 24 r.

Koopsom: ƒ 46,-.
Zij verkopen aan Jan Janse Timmermans:
- land land tussen de Weegen - 2390 1 l. 20 r.

1. Jan van Gog en Jan van 
   der Sanden

Koopsom: ƒ 45,-.
Zij verkopen aan Gerrit Bakens:
- land Bergakker - 2444 2  l. 
10 r.

1. weduwe Nicolaas Voermans
Koopsom: ƒ 120,-.

Zij verkopen aan Thomas Timmermans:
- land Bergliender - 2463 1 l. 24 r.

1. de koper
Koopsom: ƒ 84,-.

Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys:
- land Lienderakker - 2474 1 l. 39 r.

Koopsom: ƒ 98,-.
Zij verkopen aan Jan Janse Verberne:
- land Willigenakker - 2467 1 l. 15 r.

1. Gerrit Bakens en Willem Ceelen
Koopsom: ƒ 67,-.

- groes Liendersvelt - 3904 2 l. 22 r.
1. weduwe Willem van Dijk en
   Hendrik Stevens

Koopsom: ƒ 134,-.
Zij verkopen aan Jan Sauve:
- land het Swartbroek - 3654 3  l. 
1 r.



1. weduwe Willem Hoefnagels
Koopsom: ƒ 93,-.

Zij verkopen aan Francis Fransen:
- groes St. Jorisbeemt - 3883 1  l. 
30 r.
Belast met: ƒ 0-0-7/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 145,-.
Zij verkopen aan Pieter Troeyen:
- groes Liendersdries - 3912      22 r.

1. de koper
Koopsom: ƒ 34,-.

Zij verkopen aan Hendrik Stevens:
- groes Lienderstoorenveltje - 3936 1 l. 27 r.
Zij verkopen aan Adriaan van Duuren:
- groes Slootsvelt - 3465 3 l. 30 r.

Koopsom: ƒ 84,-.
R 104 fol. 100vo 08-01-1799 2/5
Pieter Troeyen verkoopt aan Dirk Antony Leenen:
- groes het Liendersdrieske - in het boek twee percelen 

            samen 44 r.
1. Tomas Timmermans

Koopsom: ƒ 50,-.
R 129 fol. 97vo 08-01-1799 3/5
- Andries Timmermans,
- Antony Timmermans, 
- Jan Francis van Zeeland - g.m. Maria Timmermans, te Geldrop,
- Wilhelmus van den Heuvel - g.m. Helena Timmermans, te Geldrop, 
- Willem Jan Loomans - als voogd over de kinderen van Antony Berkers - en wij-
  len Petronella Berkers.
Samen erfgenamen van wijlen Jan Frans Timmermans, welke, op 20-5-1798, met de 
erfgenamen van wijlen Catharina Guytjens, zijn eerste vrouw, waren overeengeko-
men dat zijn, comparants, erfgenamen in voldoening van 1/3e deel van hun gehele 
nalatenschap zouden betalen - ƒ 6000,-.
En aan Petronella Eymers, ingevolge contract - d.d. 22-12-1797 - ƒ 8000,- en D
enige "meubilaire".
Compareerde nu: 
- Hendrik Linders,    
- Andries Kuypers,
- Johannis Linders, te Meyl - mede voor de verdere erfgenamen van wijlen Catha-
  rina Guytjens.
Zij verklaren in voldoening van het gecontracteerde - d.d. 20-5-1798 - van de 
erfgenamen van Jan Frans Timmermans ontvangen te hebben:
- ƒ 1500,- α 3% t.l.v. weduwe Peter Smits, te Wessem ƒ 1500-00-00
- ƒ  800,- α 3% bij erfenis van Arnoldus Guytjens, te Meyl  ƒ  800-00-00
- ƒ 3700,- in contanten ƒ   3700-00-00  

ƒ 
6000-00-00
Marge: 21-10-1799 - voldaan.
Mede compareerde - Petronella Eymers - weduwe Jan Francis Timmermans, welke 
ontvangen heeft:
- een schepengelofte t.l.v. weduwe Peter van Hoof en 
  Arnoldus van Hoof - α 3% - d.d. 18-3-1791 - Mierlo ƒ  800-00-00



- een schepengelofte t.l.v. Arnoldus van Hoof  - α 4% 
  - d.d. 26-4-1791 - Vlierden ƒ  400-00-00
- een schepengelofte t.l.v. het Corpus van Someren -
  α 4% - d.d. 24-9-1794 - Someren ƒ 1000-00-00
- een schepengelofte t.l.v. Gerrit van Hugten - α 3% 
  - d.d. 14-2-1775 ƒ 
200-00-00
- een schepengelofte t.l.v. Jan N. Nijnen - α 3╜% 
  - d.d. 25-9-1790 - Someren ƒ  700-00-00
- een schepengelofte t.l.v. Antonie Donkers - α 3╜%
  - d.d. 26-9-1789 - Helmond ƒ 1000-00-00
- een schepengelofte t.l.v. Antonie Konings - α 3╜%
  - d.d. 26-8-1794 - ƒ 
1200-00-00
- een schepengelofte t3.l.v. Christiaan Cluytmans - α 3╜%
  - d.d. 23-11-1785 - Schijndel ƒ 2000-00-00
- ƒ 700,- in contanten ƒ 
700-00-00 
  ƒ 8000-00-00
Zij heeft ook "de meubilen, linnen en wollen kleren" ontvangen.
R 129 fol. 138vo 05-11-1799 4/5
- Willem Jan Loomans - ter eenre - en
- Andries Timmermans - voor zichzelf en mede voor:
- Jan Francis van Zeeland, te Geldrop,
- Wilhelmus van den Heuvel, te Geldrop,
- Antony Timmermans - en
- Antonie Berkers - als vader en voogd van zijn minderj. kinderen - ter andere
  zijde.
Tussen hen is "questie" ontstaan over het testament van de vrouw van de compa-
rant - ter eenre - schepenen Asten - d.d. 11-5-1798.
Er stonden procedures "te rijsen".
Men is nu overeengekomen:
- Men geeft het testament van de vrouw van de comparant - ter eenre - en de 
  zuster en schoonzuster van de comparanten - ter andere zijde - m.n. Elisa-
  beth Fransen Timmermans - over aan de uitspraak van twee onpartijdige advo-
  caten of rechtsgeleerden - wederzijds te kiezen - deze mogen ook een derde 
  raadplegen.
- Zij hebben gekozen: Mr. Marten Bouvier, te 's Bosch - en
                    - Mr. J.J.F. Meyer, te Gemert.
- De comparanten - ter andere zijde - betwisten de bestaanbaarheid van het tes-
  tament - en dat Elisabeth Francis Timmermans zonder testament is overleden -
  14-5-1798 - dat vervolgens haar nagelaten man, de comparant - ter eenre -
  volgens de Costuymen van Asten - "met haar naaste familie en erfgenamen ab
  intestato - sijnde de comparanten ter andere sijde, af te deelen".
- De comparant - ter eenre - beweert dat het testament wettig en valide is.
  Hij zal binnen vier weken aan de arbiters opgeven - de redenen waarom hij 
meent dat het testament wettig en valide is - met bijgevoegde documenten en 
  attestaties - onder presentatie van eede.
- De comparanten - ter andere zijde - kunnen binnen veertien dagen daarna er
  "visie en copie" van nemen.
- Binnen zes weken na gemelde veertien dagen - zal het "dienen".
- Binnen veertien dagen na voorn. zes weken zal uitspraak gedaan worden.
Enz. enz.     
R 129 fol. 141 05-11-1799 5/5 
Wij, officieren en leden van de municipaliteit van Asten, verklaren dat wij 
hebben gezien en gelezen in een protocol, fol. 66vo en 67, zekere acte - d.d. 
11 mei 1798 - luidende van woord tot woord geschreven, behalve de ondertekening
door de bekende hand van Willem Koolen, toen wonende alhier en thans school-



meester van Liessel:
"Sijnde sommige woorden doorgehaalt, bijna heel uitgeschrapt, dog leesbaar. Dog
alles so en in die form en gedaante en so veel men konde en doenlijk was nage-
daan met deselve marginale bijvoeginge en also dat daar mede overeenkomyen so
als een egaale en in alles overeenkomende gelijkheid of copie is het direct 
volgende:
Compareerde voor scheepenen van Asten ondergenoemt --------------------- Elisa-
beth Francis Timmermans, huysvrouw van Willem Jan Loomans, -----, alhier, woon-
agtig, dewelke overdenkende de seekerheid des doods en de onsekere tijd en uure
vandien te raaden ---- is geworden om alvorens over haar tijdelijke goederen sij
naar revocatie van alle voorgaande testamenten te disponeere ------ sulks uyt 
eyge vrije wille sonder inductie of persuasie van iemand is doende en dewijl de
testatrice, Elisabeth Francis Timmermans, siekelijk te bedde leggende, dog haar 
verstand, memorie en zinnen volkomen magtig en gebruykende uyt sonderlinge 
liefde en genegentheid tot haaren man Willem Jan Lomans toedragende.
Verder o.m.:
- Haar man, Willem Jan Loomans, wordt haar enige erfgenaam.
- Echter dat denselven van een capitaale somme van ------ een duysent hondert
  guldens de profijte sal blijven genieten (volgt onleesbare doorhaling) sijn 
  geheel leeven lang en na doode van hem sal deese voorn. somme van een duysent
  twee hondert gulden geerft en genoten worden bij de kinderen van Francis Tim-
  mermans of susters en broeders van de testatrice en na deselven overlijden 
  bij reprensentatie henne kinderen of erfgenamen.
- Testatrice verklaart, na duidelijke voorlezing, te persisteren in het voors. 
  testament - "Wijders, ofschoon eenige ommissien in desen waren begaan niet 
willende nog begeerende dat daar op enig reguard sal worden genomen in regten
  of daar buyten".
- Aldus gedaan en gepasseert, op heden, binnen Asten - 11 mey 1798 - t.h.v. 
  de testatrice, vermits haar onpasselijkheid, ten overstaan van Godefridus 
  Sauve en Adriaan van Dueren, schepenen.
Marge: Testatrice is "gegoed" voor - ƒ 3500,-.
       Dit merk + stelt Elisabeth Francis Timmermans niet te konnen schrijven.

   G. Sauve, president.
A. van Dueren.
M. Heerings, loco secretaris.

- En verklaren wij, municipaliteitsleden, onder eede - dat Antony Loomans, van
  dit dorp Asten, reeds voor 1798, officier of drossard is geweest en als zoda-
  nog tot nu toe gefungeert heeft.
- Gelijk wij verklaren dat de secretaris, Abraham van Nouhuys, sedert 1786 "al-
  leen, eenige fungerende secretaris deeser dingbanke en geweese Heerlijkheid 
  en Dorpe van Asten geweest is en sonder gecommitteerde van hem, secretaris of
  eenig substituut tweede secretaris, adjunct of geswooren clercq en dus in de-
  se gemeente alleen gefungeert heeft als secretaris (behalven dat alleen dan
  in den jaare 1796 overledene erfsecretaris, Jacobus Losecaat, enke rijsen 
voor   sijn overlijden gefungeert heeft voor en als secretaris) so als nog tot 
heden   toe doet".         
  Abraham van Nouhuys wil e.e.a. onder eede bevestigen.
- Antony Loomans verklaart nog dat de acte - d.d. 11 mei 1798 - niet ten over-
  staan van hem gepasseert is en dus ook niet door hem getekend.
  Toch weet hij niet beter dan dat hij, op 11 mei 1798, in deze gemeente aan-
  wezig was.

A. Loomans, drossard,
Joost Hoebergen, schepen,
Joh.s Knaepen, schepen,
J. Timmermans, schepen,
J. van Heugten, schepen,
A. van Nouhuys, secretaris.    



R 104 fol. 99vo 07-01-1799
Dirk Antony Leenen verkoopt aan Willem Willem van Dijk:
- huis en hof

 v.v. de straat
 v.a. weduwe Willem van Dijk
2. Johannes Knapen   

Koopsom: ƒ 400,-.
R 129 fol. 100vo 20-01-1799 1/7
Antonie Berkers, Wilhelmus Verberne en Pieter Leenen, stellen zich borg voor 
Hendrikus Leenen - ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde "het driedubbelt montant" 
van de waarde der goederen welke door de republiek, transito, door hem zullen 
worden vervoerd.
De borgstelling is geldig voor zes weken vanaf d.d.
R 129 fol. 108vo 11-03-1799 2/7
Antony Berkers, Wilhelmus Verberne en Pieter Dirk Leenen, stellen zich borg 
voor Drikus Leenen - ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde het "montant" van drie-
maal de waarde van de goederen welke door deze republiek, transito, zullen 
worden vervoerd.
De geldigheid is zes weken na d.d.
R 129 fol. 122vo 03-06-1799 3/7
Antony Berkers, Wilhelmus Verberne, Dirk en Pieter Leenen stellen zich borg 
voor Hendrikus Leenen - ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde het "montant" van 
driemaal de waarde der goederen welke door deze republiek, transito, vervoerd 
zullen worden.
De geldigheid is - tot zes weken na d.d.
R 129 fol. 123vo 14-07-1799 4/7
Anthony Berkers, Wilhelmus Verberne, Dirk en Pieter Leenen, stellen zich borg 
voor Hendrikus Leenen - ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde het "montant" van 
driemaal de waarde der goederen welke door deze republiek, transito, vervoerd
zullen worden.
De geldigheid is - tot zes weken na d.d.
R 129 fol. 136vo 09-09-1799 5/7
Antony Berkers, Wilhelmus Verberne, Dirk en Pieter Leenen, stellen zich borg 
voor Hendrikus Leenen - ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde het "montant" van 
driemaal de waarde der goederen welke door deze republiek, transito, zullen 
worden vervoerd.
De geldigheid is - tot zes weken na d.d.
R 129 fol. 137vo 25-10-1799 6/7
Antony Berkers, Wilhelmus Verberne, Dirk en Pieter Leenen, stellen zich borg 
voor Hendrikus Leenen - ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde het "montant" van 
driemaal de waarde der goederen welke door deze republiek, transito, zullen 
worden vervoerd.
De geldigheid is - tot zes weken na d.d.  
R 129 fol. 148vo 16-12-1799 7/7
Antony Berkers, Wilhelmus Verberne, Dirk en Pieter Leenen, stellen zich borg
voor Hendrikus Leenen - ter somme van ƒ 12.000,-, zijnde het "montant" van 
driemaal de waarde der goederen welke door deze republiek, transito, zullen 
worden vervoerd.
De geldigheid is - tot drie weken na d.d.



Marge: Allegonda Leenen treedt op voor haar absente broeder, Pieter.
R 129 fol. 101vo 26-01-1799
- Joost Huyberts van den Eynden - en 
- Jan Huyberts van den Eynden,
- Willem Vermeulen - g.m. Jenneke Huyberts van den Eynden.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders, Huybert van den Eynden - en
Lucia Roymans, beiden overleden.
1e lot: Joost
- huis, hof, aangelag en dries met - den akker agter de schop - aan het 

Cloostereynd - 1434-1439 6 l. 30 r.
- 5 l. land en ╜ l. groes van - de Pettelaar
- groes de kleyne Hel - 3463 3 l. 20 r.
Belast met: ƒ 2-17-8/jr. aan het Gemene Land - ontvanger La Heu, te 's Bosch.
   - ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.
2e lot: Jan
- het groot huis, waarin hij woont, met land en groes - aan het Cloostereynd

1404 4 l. 42 r.
- 13 l. van de Pettelaar - 1332-1333-1334-1335

  geheel 18 l. 22 
r.
- land Bakelsenakker - 1401                44 r.
- 3 l. 45 r. van het Aangelag - 1438-1439   geheel  6 l. 13 
r.
- groes het Weyveld - 3854-3855              5 l. 34 r.
- groes/bos/hei de groote Hel - 3477-3478            7 l. 23 r.
Belast met: ƒ 1,-/jr. in een meerdere rente van ƒ 9,-/jr. aan den Armen van As-
                      ten - waarvan Dirk van Helmond het overige deel betaald.
          - ƒ 2-0-14/jr. aan den Armen van Asten.
Dit lot zal uitbetalen aan het 3e lot - ƒ 200,-.
3e lot: Willem Vermeulen
- groes Liendersvelt - 3882 2 l.G 10 r.
- ƒ 200,- te ontvangen van het 2e lot.
R 129 fol. 104 26-01-1799
- Hendrik Neervens - weduwnaar Maria Timmermans - bruidegom - ter eenre - en
- Jenneke Philips van Hugten, meerderj. j.d. - geass. met Jelis Philips van 
  Hugten, haar broeder - bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beide alle goederen in die zij bezitten en nog verkrijgen.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen zij ΘΘn zijn met de
  v≤≤r-kinderen van de bruidegom - en zullen egaal delen - na overlijden van de 
  beide comparanten.
Enz. enz.
R 104 fol. 101vo 25-02-1799
Jan Janse Sack - g.m. Maria Gerrit Verberne, te Someren, verkoopt aan Andries 
Timmermans:
- een obligatie van  ƒ 100,- α 3% - d.d. 20-1-1773 - t.l.v. Jan van Dijk en 
t.b.v. Margo Leenen - weduwe Gerrit Verberne, te Someren.
Hen aangekomen bij deling N.U., te Someren.   



R 129 fol. 106 26-02-1799
Elisabeth Zegers - weduwe Willem Hoefnagels, ziek, testeert.
- Aan Jelis en Elisabeth, kinderen van haar broeder, Jan Aart Segers:
  - het huis met de schop, hof en aangelag, zoals bij haar in gebruik is.
- Aan Marten Seegers, haar broeder:           
  - het Moolenpaayke,
  - de Langenakker,
  - groes de Caris,
  - het Swartbroek,
  - het Lankveltje.
- Aan Jan Seegers, haar broeder:
  - land den Berg,
  - Peer Kolenakker,
  - groes den Hoogendries - in het Wijvelt.
  Met de helft van de pacht aan het Geestelijk Comptoir te dragen door haar 
broeders Jan en Marten, ieder de helft.
- Haar broeders Jan en Marten zullen ook gehouden zijn aan Catharina Jan Vrijn-
  sen te voldoen - ƒ 75,- α 2-5-0/jr.
- Haar enige erfgenamen worden haar broeders, Jan en Marten Seegers.
  Zij zullen gehouden zijn om aan Willem, haar, testatrices, broeder en bij 
  haar wonende, te "maken" - ƒ 40,- zijnde voor ieder - ƒ 20,-/jr.
  Ook zullen zij gehouden zijn de lasten en schulden op de boedel staande voor
  hun rekening te nemen.
  Aan Elisabeth Jan Seegers zullen zij nog "laten volgen":
  - de kleerkist, naast de baktrog staande.
R 129 fol. 107vo 19-02-1799 1/2
Petronella Jan Peter van Bussel - g.m. Hendrik Mathijs Aarts, ziek, testeert.
- Aan haar man - ƒ 300,- uit de nalatenschap van wijlen haar, testatrices, moe-
  der, Petronella Joost Wilbers, waarvan haar, comparantes, vader, Jan Peter 
  van Bussel - "het togt- en vrugtgebruyk" heeft - latende het overige van die
  nalatenschap aan diegene, welke na de dood van de comparante, als naaste van 
den bloede gerechtigd zullen zijn - en welke som na het overlijden van haar 
vader zal moeten worden voldaan.
- Haar enige erfgenaam wordt haar man, Hendrik Mathijs Aarts.
Naschrift: De waarde van haar nalatenschap bedraagt - ƒ 1500,-.    
R 165 16-11-1799 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Petronella Jan Peter van Bussel - over-
leden en begraven op 8-6-1799.

1/10e deel in: Waarde
- huis, hof en aangelag - aan den Dijk 2 l. ƒ 
360,-

1. Marcelis Goort Peters
- Eysboudsakker 3 l. ƒ  105,-

1. weduwe Jan Berkers
- het voorste Weyvelt of Dooreman 6 l. ƒ  240,-

1. weduwe Jan Berkers
- het agterste Kempke4 l. ƒ  160,-

1. Jan van de Cruys
- den Dries a.d. Schuur 2╜ l. ƒ   75,-

met de grond van de schuur
1. de goederen in deze

- den akker naast de Thiendschuur 4 l. ƒ  120,-
1. Pieter Slaats

- het Heytvelt neven het Straatje 3 cops. ƒ   25,-



1. het straatje
- den Beevertkoot 6 l. ƒ  195,-

1. kn Peter Smits
- het Ommelsvelt 3╜ l. ƒ  150,-

1. weduwe Jan Berkers
- het Drieske a.d. Thiendschuur ╜ l. ƒ   20,-

1. Pieter Slaats
- Jansakker 2╜ l. ƒ   75,-

1. Joost J. Smits
- het Lankakkerke 1 l. 3 cops. ƒ   50,-

1. kn Pieter Paulus van Dijk
- den Halvenkamp met het Heytvelt 3 l. ƒ   90,-

1. weduwe Jan Berkers
- de nieuwe Dries 2 l. ƒ   80,-

1. de gemeente
- het Heytvelt 3 cops. ƒ   20,-

1. Joost Koppens
- de Nieuwen akker 2 l. ƒ   60,-

1. Jennemaria van Vlokhoven
- den Kampakker int Heytvelt 3 l. ƒ   90,-

1. weduwe Jan Berkers
- de Nieuwe Erve 1 l. 36 r. ƒ   60,-

1. Joost Koppens
- de Nieuwe Erve 1 l. 18 r. ƒ   45,-

1. Joost Koppens
- de Nieuwe erve 2 l. 40 r. ƒ   50,-

1. Joost Koppens
- huis, hof en aangelag 1 l. ƒ 
330,-

1. weduwe Jan Berkers
- een nieuw huis en hof ƒ 
300,-

3. de straat
            1-2-4. het voorgaande perceel

- den Haas 3 l. ƒ   80,-
1. weduwe Jan Berkers

- het Kattegat 3 l. ƒ   90,-
1. weduwe Jan van Dijk

- het Ouland 1 l. ƒ   30,-
1. weduwe Jan Paulus van Dijk

- den Bergakker 3 l. ƒ   90,-
1. weduwe Joost Peters

- den Cranenbeemt 4╜ l. ƒ  175,-
1. weduwe Jan Berkers

- den Doorenman 2 l. ƒ   80,-
1. weduwe Corstiaan van der Weerden

- het voorste deel van - de Beevertkoot 6 l. ƒ 
180,-

1. weduwe Jan Berkers
- het voorste Kempke 2 l. ƒ   80,-

1. weduwe Corstiaan v.d. Weerden
- Eysboudsvelt 1 l. ƒ   40,-

1. kn Goort Peters
- het agterste van den Hoogendries 1 l. ƒ   30,-

1. Antony van Dijk
- den Dries a.d. Kuyl - met de 

grond van de schop en bakhuis 2╜ l. ƒ 
110,-

1. weduwe Jan Paulus van Dijk



- 1/3e deel van de voorsten Akker 4 l. ƒ 
120,-

1. de goederen in deze



- de Wittenakker 3 l. ƒ   90,-
1. weduwe Antonie Aart van Bussel

- het Hulsbuske ╜ l. ƒ   15,-
1. Joost Koppens

- Fransendries 1╜ l. ƒ   60,-
1. Pieter Slaats

- den Hegakker 2╝ l. ƒ   65,-
1. kn Goort Peters

- Eypkensvelt 2 l. ƒ   80,-
1. weduwe Jan Berkers

- de Horst 1 l. ƒ   40,-
1. Pieter Slaats

- den Beevertkoot 4╜ l. ƒ  130,-
1. Joost Verheyen

- huis en hof - in het Dorp ╜ l. ƒ  100,-
1. kn Jan Slaats  

ƒ
 4385,-
De goederen zijn belast met:
- ƒ 4-5-0/jr. aan het Gemene Land - in kapitaal ƒ 
106,25

ƒ
 4278,75
Waarvan 1/10e deel aan de overledene competeerde: ƒ 427-17-8.
40e penning is ƒ 10-13-8.
R 104 fol. 102vo 08-03-1799
- Elisabeth Eymers van Loon - weduwe Jan van Dijk,
- Gerrit Jan van Dijk,
- Pieter Jan Adriaans - g.m. Jenneke Jan van Dijk.
Zij zijn schuldig aan Andries Timmermans -  ƒ 400,- α 3╜% - wegens geleverde 
bieren en geleend geld aan Jan van Dijk - en zijn vrouw.
R 104 fol. 104 12-03-1799
Hendrien Verberne verkoopt aan Pieter Gerrit Verberne:
- groes in 't Roods - voorste Velt 3 l.

1. Pieter Klomp en - den Dijk   
Koopsom: ƒ 50,-.

R 109 fol. 109vo 12-03-1799 1/3
Pieter Trooyen geeft in huur aan Dirk Antony Leenen:
- de Pastoryakker 2 l.

1. Marcelis van Bussel en G. Loomans
- land Laarbroeksenakker 3 l.

1. Jan van Bussel
- land Kaskenakker 1 l.

1. Jan Aart Segers
- de helft van - den Berg dit deel 1╜ l.

Recht over de straat tot achter
aan den hof van de pastoor - neven
de pad.

- groes de Pas 1╜ l.
1. Marcelis van Bussel

- groes Steegensvelt 1╜ l.
1. Jan Sauve

Huurtermijn: 8 jaar α ƒ 50,-/jr. - lasten voor de verhuurder.
Marge: Na vier jaar gescheiden - ƒ 200,- betaald.



R 129 fol. 147vo 14-12-1799 2/3
Pieter Troeyen geeft in huur aan Joost van Hugten:
- groes de smaale Haseldonk 2  l.
- het Eeusel 3╜ l.       - land

het Ven 4  l.
- land den Appert 1  l.
- land het kleyn Venneke  ╜ l.
Huurtermijn: 12 jaar - en 6 jaar optie.
Huursom: ƒ 24,-/jr. + 24 vat rogge/jr. "of soveel minder of meerder als het 
                                        maatboek sal uytwijsen".
Lasten: voor de verhuurder.
R 104 fol. 141vo 14-12-1799 3/3
Pieter Troeyen is schuldig aan Joost van Hugten, zijn zwager - ƒ 150,- α 3%.
   
R 129 fol. 111vo 12-03-1799 
Goort Jansen van den Eynden, ziek, testeert.
- Alle vorige contracten vervallen.
- Aan Peternel en Dirk, kinderen van comparants, wijlen zijn zwager, Dirk Wij-
  nen - samen ƒ 80,-, dus aan ieder ƒ 40,- en aan Dirk Wijnen, zijn comparants
  beste blauwe broek.
- Aan Pieter Jacobus van Lierop, zijn comparants, zwager - ƒ 40,-.
- Aan de pastor, te Someren - ƒ 25,- teneinde daarvoor intenties te doen. Uit 
  te reiken binnen drie maanden na het overlijden van de testateur.
- Aan den Armen van Someren - twee zakken rogge.
- Aan den Armen van Asten - twee zakken rogge om aan arme mensen te worden uit-
  gedeeld. Uit te reiken binnen twee jaar na zijn overlijden.
- Jan van den Eynden, zijn broeder, wordt zijn enige erfgenaam.
  Deze zal gehouden zijn de voorn. legaten uit te keren.
  Hij zal tevens alle lasten en schulden aanvaarden.
Naschrift: De comparant is voor niet meer dan - ƒ 300,- "gegoet".
R 129 fol. 113vo 01-04-1799 1/2
Jenneke Jan Peeters van Bussel, meerderj. j.d., ziek, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Haar enige erfgenaam wordt haar broeder, Frans Jan Peeters van Bussel, met 
  wie zij, comparante, samen ΘΘn huishouden voert.
Naschrift: De waarde der nalatenschap bedraagt - ƒ 700,-.      
R 129 fol. 134 14-08-1798 2/2
Thomas Timmermans - en Jennemaria Jan Peters van Bussel, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
R 104 fol. 105 06-04-1799 1/2
Maria Tielen - g.m. Leendert Boon, in Den Haag, verkoopt aan Andries en Jacomy-
na Tielen, haar broer en zuster, 1/3e deel in:
- huis, hof en aangelag, land en groes - te Heusden 22 l.
  In huur en gebruik bij Dirk Gorissen.

Koopsom: ƒ 175,-.
R 104 fol. 107 06-04-1799 2/2  
Andries Jan Tielen, te Deurne, is schuldig aan Leendert Boon, te Den Haag,
- ƒ 85,-. Te lossen binnen ΘΘn jaar.



R 104 fol. 108 09-04-1799
Maria Hendrik Peter Driessen - weduwe Goort Lomans, geeft, bij testament, aan 
den Grooten of Gemeynen Armen, te Asten, een rest obligatie van - ƒ 100,- 
t.l.v. de kinderen en erven van wijlen Paulus Peters van Bussel - d.d. 
17-3-1772 - Asten. Oorspronkelijk kapitaal was - ƒ 600,-.
Testament - d.d. 4-10-1779 - schenking van ƒ 200,-.
R 165 18-04-1799 1/3
Taxatie van de onroerende goederen van Simon van de Loverbosch - overleden en 
begraven, op 10-12-1798, te Antwerpen.

W
aarde
- Vosselenakker - 3314 l. 26 r. ƒ 105,-
- land aan de Pastorye

2372-2373 7 l. 24 r. ƒ  90,-
- Pastoryeveltje - 2692 4 l. 46 r. ƒ 110,-
- groes in de Beemden - 3133 2 l.  8 r. ƒ    40,-    

ƒ
 345,-
20e penning is ƒ 17-5-0.
 
R 104 fol. 115 24-06-1799 2/3
- Theodorus en Francis van de Loverbosch,
- Lambert Sauve - g.m. Engelina van de Loverbosch,
- Jennemaria van de Loverbosch - weduwe Jan de Groot,
- Antonetta van de Loverbosch - weduwe Hendrik van den Boomen,
- Peter Berkvens - g.m. Jennemaria van de Loverbosch,
- Laurens van de Loverbosch,
- Jan Matijs Peters - g.m. Catharina Isabella Verstappen,
- Maria Luytgarde Verstappen,
- Cathrina Isabella Verstappen, kinderen Jacobus Verstappen - en wijlen Elisa-
  bet van de Loverbosch
Zij verkopen percelen land en groes te Asten en Vlierden, hen nagelaten door 
Simon van de Loverbosch.
Zij verkopen aan Johanna Wilbert Aarts - weduwe Corstiaan van der Weerden:
- land Vosselenakker 4 l. 26 r.

Koopsom: ƒ 234,-.
Zij verkopen aan Godefridus Sauve:
- land het Bergske dit deel ╜ l.

1. de koper
  Gereserveerd - de eikenbomen.

Koopsom: ƒ 52,-.
Zij verkopen aan Antony Kievits:
- land den Berg dit deel 1╜ l.

1. kn Fr. Verberne
            1-2-3. de weg  

4. Godefridus Sauve
  Geresereerd - de eikenbomen.
  De weg moet blijven lopen als nu, om de twee volgende kopen te "wegen".

Koopsom: ƒ 70,-.
Zij verkopen aan Pieter, Johannes en Josyn, kn. Francis Verberne:
- land agter de Pastorye dit deel 2 l. 37 r.

1. antony Kievits



2. de volgende koop
Koopsom: ƒ 38,-.

Zij verkopen aan Jan van den Heuvel:
- land agter de Pastorye dit deel 2 l. 37 r.
  t.w. de onbedeelde helft van de vorige koop.

Koopsom: ƒ 49,-.
Zij verkopen aan Maria, Catarina, Petronella, Hendrina, Ida en Jan, kn. Laurens
Jelisse:
- groes de Pastorybeemt 4 l. 46 r.

Koopsom: ƒ 189,-.
Zij verkopen aan Antonetta van de Loverbosch - weduwe Hendrik van den Boomen:
- groes in de Beembden 2 α 3 l.
  "rijdende" met Dirk Jacobs.
- hooiland 't Voortje - te Vlierden  1 l. 7╜ r.

Koopsom: ƒ 152,-. 
    
R 129 fol. 146vo 10-12-1799 3/3
Lambert Sauve - en Engelina Loverbosch, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
De waarde der nalatenschap is - ƒ 150,-.
R 129 fol. 114vo 20-04-1799
Jenneke Versterre - weduwe Willem van Leendt, van goeder naam en faam, ver-
klaart ter requisitie van Andries Segers - dat het waar is, dat Andries Segers
in haar, comparantes, presentie, op 4 aug. l.l., van Pieter Klomp, opnieuw 
heeft gehuurd "de wooning of vertrek" welke voorn. Seegers in huur en gebruik 
was hebbende - en dat voor de tijd van ΘΘn jaar - op gelijke condities als 
voorheen.
R 104 fol. 109 23-04-1799
- Annamaria Hoebergen - weduwe Peter Geeven,
- Jan en Pieter kn. Peter Geeven, zijn schuldig aan Martinus Boogars, te Hel-
mond - ƒ 100,- α 4%.
8-6-1802 - gelost door Joost Hoebergen.
R 30 fol. 221vo 27-04-1799 1/2
Margareta Robers, vroedvrouw, is, op 8 febr. l.l., geweest t.h.v. weduwe Gerrit 
Bogaers, teneinde haar dochter, Josyna Gerrit Bogaers, met de bevalling te hel-
pen.
Als de vader werd genoemd - Johannes Kerkers.
R 30 fol. 222vo 27-04-1799 2/2
Josyna Bogaers getuigd dat zij, op 8 febr. l.l., is bevallen van een zoon en
dat deze bij de doop de naam heeft gekregen van Josephus.
De vader van het kind is Jan Kerkers, te Ommel, bij wie zij als dienstmeid ge-
woond heeft.
Zij heeft geen gemeenschap met andere personen gehad.



R 129 fol. 115vo 12-05-1799 (dag en maand onleesbaar)
Staat en inventaris - opgemaakt door Francis Willem van den Eerenbeemt - weduw-
naar Jennemie van Bussel - t.b.v. Willem en Jan, zijn twee kinderen.  
Hij wil hertrouwen met Elisabeth Mattijs Slaats.

Vaste goederen
Staat te weten dat door het overlijden van zijn, comparants, ouders al de vaste
goederen - bestaande uit:
- huis, schuur, aangelag en 13 percelen land en groes - in het Dorp 37 l.
- een huis en hof met land en groes - in de Wolfsberg           28 l.
op hem, comparant, voor 1/5e deel zijn verstorven en nog onverdeeld zijn.

Roerende goederen
- twee bedden met toebehoren,
- vier tinnen schotels, zes tinnen lepels,
- diverse ketels en potten,
- vier stoelen, een tafel, een kist,
- een spinnewiel,
- vuurgerei,
- een hoogkar, een aardkar, een ploeg, een eg.
R 129 fol. 118 17-05-1799
Agneta van Ravesteyn, meerderj. j.d., geeft procuratie aan H. van Voorst, te 
Oirschot, om namens haar, met assumtie van een advocaat, in te vorderen haar
"pretens" t.l.v. Peeter van Enetten - van ƒ 400,- geleend geld - d.d. 
18-5-1773 - schepenen Oirschot - met achterstaande intrest, sedert 1794.
R 129 fol. 119 20-05-1799
Cicilia Peter Franse van de Meulendijk, ziek, testeert.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Haar erfgenamen worden:
  - Den Armen van Asten - voor de helft,
  - Thomas Verhuysen - en
  - Francis Verkuylen met zijn verdere broers en zusters, welke comparante niet
    weet te noemen.
  En dit onder de volgende bepaling: 
  - dat de ƒ 50,- diewelke [     ] [Cruyeleert] van Jan Philips van Hout moet 
    ontvangen zullen worden uitgereikt aan Willem van Asten, pastoor, alhier.
  - Dat Gerrit van den Eynden,  haar huis en goederen in huur en gebruik 
hebbende     dit moet blijven bewonen tot de gebruikelijke "verhuysenstijd" 
1802 en deze 
    dan "laatsgewijze" zal moeten ontruimen - zonder dat huur betaald hoeft te
    worden.
    Hij zal alleen gehouden zijn op eigen kosten te moeten leggen en verdekken 
    twee vijm dakstro en de twee laatste jaren van zijn pacht - de lands- en 
    dorpslasten, alsmede de cijnsen en pachten die verschuldigd zijn te beta-
    len.
  - Volgt, een mij, onduidelijke passage. G.S.
  - Er is een legaat voor de kinderen Jan Driessen en Francis Verbeek, te Deur-
    ne - ter somme van ƒ 150,-.
Naschrift: De waarde der erfenis is ƒ 850,-.
R 104 fol. 110vo 27-05-1799
Helena Kanters - weduwe Laurens Verlijsdonk is schuldig aan Joost Antoni Joos-
ten, te Vlierden - ƒ 100,- α 4╜%.
Borgen: Gerrit Janse van Dijk en Philip Lintermans.      



R 129 fol. 121 30-05-1799 1/3
Louis van Hombracht, meerderj. j.m., geeft procuratie aan Hendrik Elberse Wil-
deman om zich namens hem te begeven naar Venlo en, aldaar, van zijn, comparan-
tes, voogden m.n. J. ter Horst en B. Konings te requireren, rekening, bewijs en 
reliqua, wegens het gelegateerde door hen, voor de comparant ontvangen, uit de 
nalatenschap van wijlen zijn vader, Philips Frederik Ludovich van Humbracht, in
leven Collonel in het 1e Reg. van Generaal der Infanterie, Vorst van Waldeck,
etc. - testament - Venlo - d.d. 6-3-1797 (o.s.)
Enz. enz.
R 104 fol. 119vo 20-07-1799 2/3
Hendrikus van de Vijf Eyken is schuldig aan Louis Humbracht - ƒ 150,- α 4╜%.
Borg: het middelste Veld 4 l.

1. Godefridus Sauve
2. weduwe Goort Lomans

R 104 fol. 134 21-09-1799 3/3
Leendert Bots verkoopt aan Louis Humbracht:
- groes in 't Rood 3 l.

1. Godefridus SauvΘ en Leendert van Riet
- land agter Jan Liessen 2 l.

1. kn. Jan Slaats en [      ] Smits
Koopsom: ƒ 314,-.

R 104 fol. 112 03-06-1799
Antony Timmermans verkoopt aan Hendrik van Helmond, op Diesdonk:
- groes de Weerte - hooiveld 2╜ l.

1. Jan van Gog
2. Gerrit van de Mortel
3. de kleyne Aa
4. Joost van Hugten

Koopsom: ƒ 125,-.
R 104 fol. 113 18-06-1799
Hendrik Elberse Wildeman verkoopt aan Petronella Antony Loomans:
- een huis - drie woningen - met de hoven 1 l.

 1-3. kn Pieter Loomans
 2-4. de straat

- land den Driehoek ╜ l.
1. A. van Nouhuys

Belast met: ƒ 8,-/jr. aan het kantoor der Geestelijke Goederen van Peelland -
  in een meerdere rente.

Koopsom:  ƒ 400,-,  waarvan  ƒ 
350,- α 4%. 
R 32 fol. 119vo 01-07-1799 1/5
Pieter Mattijs Slaats en Jan Daandel Koolen zijn aangesteld als voogden over 
Jenneke, onm. dochter van Dirk Wilbers - en Francyna Slaats, beiden overleden. 



R 129 fol. 124vo 22-07-1799 2/5
- Jan Daandel Kolen en Pieter Mattijs Slaats, als voogden over Jenneke, minder-
  jarige dochter van Dirk Wilbers - en Francyna Slaats,
- Jan Dirk Wilbers,
- Mattijs Dirk Wilbers,
- Hendrik Dirk Wilbers - en 
- Anna Dirk Wilbers.
Allen kinderen en erven van Dirk Wilbers - en Francyna Slaats, beiden overle-
den.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Jenneke Dirk Wilbers
- ƒ 314,- te ontvangen van het 4e lot.
2e lot: Jan Dirk Wilbers
- ƒ 314,- te ontvangen van het 4e lot.
3e lot: Mattijs Dirk Wilbers
- ƒ 314,- te ontvangen van het 4e lot.
4e lot: Hendrik Dirk Wilbers
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - te Ostappen 

673-675 5 l. 36 r.
- land Raayakker - 659-660 5 l. 32 r.
- land Raayakker - 662 2  l. 
11 r.
- land Venakker - 666 2  l. 
36 r.
- land de Nieuwe Erve - 668 1 l. 36 r.
- land/groes het Heytvelt - 670 2 l. 18 r.
- land/groes Hoogenakker - 682 3 l. 28 r.
- land/hei het Kampke - 684 3 l. 28 r.
- groes groes in de Beembden - 3121      23 r.
- groes groes in de Buunders - 3141 2 l. 38 r.
- groes den agterste Dries - 3204 5  l. 
15 r.
- groes het groot Hooyveld - 3207-3208 7 l. 45 r.
- groes/hei het groot Weyveld - 3220-3221-3222  23 l. 46 r.
- groes het agterste Wijvelt - 3224 4 l.  9 r.
- het Heytvelt - 3230 2 l. 
- groes het Knapvelt - 3230 4 l.  3 r.
- land Langenakker - in de Wolfsberg 2 l. 12╜ r.
Belast met: ƒ 6-04-0/jr. aan het Geestelijk Comptoir van Peelland - samen te 

 betalen met Hendrik Haasen N.U.
- ƒ 1-14-0/jr. aan het Huis van Asten.
- de helft van ƒ 1-15-0/jr. aan het Huis van Asten.

Dit lot zal uitbetalen aan de loten - 1-2-3 en 5 elk - ƒ 314,-. 
5e lot: Anna Dirk Wilbers
- ƒ 314,- te ontvangen van het 4e lot.
R 104 fol. 121 22-07-1799 3/5
Hendrik Dirk Wilbers verkoopt aan Pieter van Gog:
- land in de Wolfsberg 2 l. 12╜ r.

1. Gerrit van de Mortel
Belast met: ƒ 0-5-14/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 120,-.
R 104 fol. 122 22-07-1799 (dag en maand fictief - ongedateerd)

4/5
Hendrik Dirk Wilbers is schuldig aan Jenneke, zijn zuster - ƒ 300,- α 3%.



R 104 fol. 139vo 22-11-1799 5/5
Jan Dirk Wilbers is schuldig aan zijn zuster, Anneke en Jenneke - ƒ 250,- α 3%.
Voortkomende uit de nalatenschap van hun ouders, Dirk Wilbers - en Francyn
Slaats.  
R 104 fol. 123 01-08-1799
Jan Joosten van Hugten, op het Sandt, is schuldig aan Lambert van Reyt, te 
Deurne - ƒ 250,- α 3╜%.
R 104 fol. 124vo 05-08-1799
Maria Loomans - weduwe Joseph SauvΘ verkoopt aan Dirk Leenen:
- land het Bergske 1 cops.

1. Jan Kolen
2. Gerrit Bakens

Verponding: ƒ 0-2-0/jr. Koopsom: ƒ 55,-.
R 129 fol. 129vo 05-08-1799 1/5
- Joost Hoebergen - namens Jan Peters Driessen van Bussel, wonende onder het 
  Franse gebied,
  Marge: Jan Peters Driessen van Bussel, thans hier present, stemt toe in het-
         geen Joost Hoebergen voor hem gedaan heeft en bedankt hem.
- Francyn Peeter Driessen van Bussel - g.m. Cornelis Petrus Janssens, te Ant-
  werpen - namens haar man,
- Jacobus Aarts - g.m. Lucia Peters Driessen van Bussel, te Someren,
- Martinus van Lierop - g.m. Petronella Peters Driessen van Bussel,
- Philip Peters Driessen van Bussel.
Kinderen en erven van Peter Driessen van Bussel - en Petronella van de Waren-
burg, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan Peeters Driessen van Bussel
- ƒ 380,- te betalen door het 5e lot.
2e lot: Cornelis Petrus Janssen
- ƒ 380,- te betalen door het 5e lot.
  Marge: 1-10-1799 - ƒ 380,- α ƒ 9,-/jr.
3e lot: Jacobus Aarts
- ƒ 380,- te betalen door het 5e lot.
- land Nieuwe Erve - 1182 1 l. 13 r.
4e lot: Martinus van Lierop
- ƒ 380,- te betalen door het 5e lot.
5e lot: Philip Peter Driessen van Bussel
- land land bij het Keske - 1132  
32 r.
- land Klampenberg - 1164      40 r.
- land den Hekelert - 1197 2 l. 17 r.
- land Fransenakker - 1218 1 l. 10 r.
- land Boetsaerdakker - 1226  
44 r.
- land/groes het Heydvelt - 1524 - 1525 6 l. 19 r.
- land/groes Berglinder - 1617 1 l. 20 r.
- land land in de Loverbosch - 1640 2 l.
- land Warandakker - 1721 2 l. 26 r.



- land land bij den Heemel - 1744 1  l. 
13 r.
- groes Michielsdries - 2453 1 l. 10 r.
- land Liendersekamp - 2457 1 l.  4 r.
- land kort Seylkens - 2495 1 l.  7 r.
- land Logtakker - 2522 2  l. 
18 r.
- een huis, stal, schop, hof en aangelag - 2528      42 r.
- land Patersakker - 2572 1 l. 23 r.
- groes het Lopense - 3617      47 r.
- groes Berkenheg - 3566 1  l. 
13 r.
- groes den Bleek - 3688 3  l. 
12 r.
- groes het Weyvelt - 3707 3 l. 44 r.
- groes het Biesvelt - 3828      36 r.
- groes Biehalsdries - 3895 1 l. 40 r.
- groes het Kempke - 3895      35 r.
- groes het Hooyvelt int Liender - 3932 2 l. 26 r.
De ontvanger van dit lot zal aan de overige vier loten uitbetalen - elk ƒ 380,-
totaal - ƒ 1520,-.
R 104 fol. 129 21-09-1799 2/5
Philip Peters van Bussel verkoopt, in de Steegen, aan Jan Aart Seegers:
- land op het Eyndje - 1132      32 r.

1. de koper
Koopsom: ƒ 32,-.

- land Patersakker - 2572 1 l. 23 r.
Koopsom: ƒ ....

Hij verkoopt aan Joost Bukkems:
- groes Berkenheg - 3666 1  l. 
13 r.

1. de koper
Koopsom: ƒ 40,-.

Hij verkoopt aan Leendert Bots:
- groes het Lopense - in de Steegen      47 r.

1. de koper
Koopsom: ƒ .....  

- land de Heckelaert - 1197 2 l. 17 r.
1. Jan Aart Segers

Koopsom: ƒ 54,-.
- groes het Aangelag - 3700 2 l. 26 r.
  Belast met: ƒ 0-5-6/jr. aan het Huis van Asten

Koopsom: ƒ 149,-.
- land/groes het Heytvelt - 1525 6 l. 19 r.

Koopsom: ƒ 230,-
Hij verkoopt aan Adriaan Keysers:
- land de Klampenberg - 1164                40 
r.

Koopsom: ƒ 28,-.
Hij verkoopt aan Willem Verdonschot:
- land Fransenakker - 1218 1 l. 10 r.

1. Andries Walraven
Koopsom: ƒ 40,-.

Hij verkoopt aan Hendrik Verberne:
- land Boetscholtakker - 1266                44 
r.



Koopsom: ƒ 22,-.
   



Hij verkoopt aan Willem Hoebergen:
- groes het Weyvelt - 3707 3 l. 44 r.

1. Joost Bukkems
Koopsom: ƒ 82,-.

Hij verkoopt aan Francis Wilbert Aarts:
- groes de Bleek - 3688 3  l. 
12 r.

Koopsom: ƒ 110,-.
R 104 fol. 135 21-09-1799 3/5
Abraham van Nouhuys verkoopt aan Philip Peeters van Bussel:
- land Lienderakker - 2474 1 l. 39 r.

Koopsom: ƒ 120,-.
R 104 fol. 135vo 21-09-1799 4/5
Jacobus Aarts, te Someren, verkoopt aan Willem Hoebergen:
- land de Vlaas 5 cops.

1. Pieter H. van Rijt en de gemeente
Koopsom: ƒ 30,-.

R 104 fol. 136vo 21-09-1799 5/5
Philip Peters van Bussel voldoet aan zijn zwager, Jacobus Aarts - g.m. Lucia 
Peter van Bussel, te Someren - ƒ 12-13-0.
Jacobus Aarts geeft machtiging aan Philips van Bussel om aan Lambert Vervoor-
deldonk, te Vlierden, af te lossen - ƒ 150,-. Jacobus Aarts is gehouden om 
1/5e deel te betalen in - 3 vat rogge/jr.  

 - ƒ 2-15-0/jr. Lichtmispacht - en
       - ƒ 1-11-4/jr. met Frans Kuypers - en 

 - ƒ 0-07-8/jr. aan den Armen van Asten.
R 165 23-08-1799
Taxatie van de onroerende goederen van Helena Bertens - overleden en begraven,
op 2-7-1799.

De helft van
Waarde

- huis en hof - aan het Marktvelt ╜ l. ƒ 400,-
3. de straat

 4-1. Leendert van Riet  
2. kn Peter van Bussel

De  helft  hiervan 
is ƒ 200,-.
20e penning is ƒ 10,-.
R 104 fol. 125vo 24-08-1799
Hendrik Huybert Mennen verkoopt aan Jan Antonie Schepers:
- huisje, schop en hof - op de Wolfsberg 20 r.

1. kn. Willem van den Eerenbeemt 
- een aardappelveldje   7 r.

1. weduwe Antony Muyen en 
   Joost van Hugten

 Koopsom: ƒ 150,-.
Betalen - in drie termijnen - de laatste in 1802.
Borg: Wilbert van Bussel.



R 104 fol. 127 31-08-1799 1/2
Hendrik Arnoldus Aarts en Hendrikus van Laanen verkopen aan Marcelis Francis 
Deenen:
- land het Rinkvelt 2╜ l.

1. weduwe Antonie van den Boom
- groes het Eeusel 2  l.

1. weduwe Jan Aart Smits
Koopsom: ƒ 152,-.

R 129 fol. 135 31-08-1799 2/2
- Hendrik Arnoldus Aarts - en
- Hendrikus van Laanen - g.m. Jenneke Arnoldus Aarts.
Zij verdelen een huisje en hof met een stukje groes.
1e lot: Hendrik Arnoldus Aarts
- ƒ 88-10-0 te ontvangen van het 2e lot.
2e lot: Hendrikus van Laanen 
- groes aan de straat - op Voordeldonk ╝ l.

1. Leendert van Hugten
Dit lot zal betalen aan het 1e lot - ƒ 88-10-0.
R 104 fol. 128 15-09-1799
Pieter Lomans, in de Steegen, verkoopt aan de Gemeente:
- huis, hof, aangelag, groes en land - in de Stegen 9 l.
Verponding: ƒ 4-0-12/jr.
Te aanvaarden na overlijden van de verkoper.
Indien de verkoper niet meer voor zichzelf kan zorgen neemt den Armen dit over.
Marge: 16-4-1738 zijn deze goederen t.n.v. zijn vader, Marcelis Lomans, voor de 
                 lasten ten beurde gebracht en hebben geen geld mogen gelden. 

       De goederen zijn vanaf die tijd, zowel door zijn vader als 
       door verkoper - wegens hun armoedige staat - om "niet" in 

ge-
       bruik geweest.

R 104 fol. 137 28-10-1799
Joost Bukkems verkoopt aan Jenneke Jan Driessen - weduwe Joost Smits: 
- groes in de Diesdonk 1╜ l.

1. Jan Eysbouts
2. de koopster

Koopsom: ƒ 75,-.
R 104 fol. 138 02-11-1799 1/2
- Antony van Houts en Francis Antoni van Hout, te St. Huyberts Lil,
- Goort en Hendrikus Antony van Hout,
- Hendrikus Tijssen - g.m. Johanna Antony van Hout, te Woensel,
- Jennemie Antoni van Hout,
- Antony van den Bogaert - g.m. Hendrien Antoni van Hout, te Schijndel.
Zij verkopen aan Johannes van Brussel:
- huis, hof en aangelag - aan het Cloostereynd 2 l. 4 r.

1. Francis G. van Bussel
Koopsom:  ƒ 104,-  in  vier 

termijnen.  



R 104 fol. 144vo 16-12-1799 2/2
Francis Goort van Bussel is nader in den bloede aan Antoni van Hout dan Johan-
nes van Brussel en vernadert:
- huis, hof en aangelag - op het Cloostereynd 2 l. 4 r.

Koopsom: ƒ 104,-.
 
R 104 fol. 140vo 25-11-1799
Johannes de Rooy, te Someren, verkoopt aan Hendrik Vinken:
- land de Horst 2 l. 16 r.

1. Dirk Loverbosch
Koopsom: ƒ 127,-.

R 129 fol. 142vo 02-12-1799
Christiaan Gorsner, gepensioneerd sergeant, ziek, testeert.
Hij wil, dat het weinige dat over zal blijven na betaling van zijn schulden,
zal komen aan Jan Francis van Hoek, zijn enige erfgenaam.
Marge: zijn nalatenschap heeft niet de waarde van - ƒ 25,-.
R 129 fol. 145vo 07-12-1799 1/2
De ondergetekenden, leden der municipaliteit Asten, hebben met J. Caerpantier
een accoord gemaakt en gecontracteerd - tot aanwerving der manschappen voor
deze gemeente, ter voldoening van het decreet voor het vertegenwoordigend lich-
aam ons Bataafschen Volks, van october 1799, tot completering den staande Ar-
mee.
- dat 1e, Joseph Maasen, geboren te Dusseldorp, 25 jaar - en
- ten 2e, Machiel Moors, geboren te Mulheim, 17 jaar, 
door hem, voor deze gemeente, naar Utrecht zullen worden gebracht - teneinde, 
aldaar, door de Inspecteur Generaal "geexamineert en geinspecteert" te worden.
De kosten - voor ieder ƒ 30,- te samen dus ƒ 60,- zijn voldaan door borgemees-
ter Willem Jan Loomans.
- Indien deze manschappen goedgekeurd worden zal aan hem worden betaald - voor
  ieder - ƒ 60,-.
  Bij afkeuring zal hij, Caerpantier, twee andere bekwame manschappen leveren.
  Dit op zijn kosten.

Dit merk + stelt Machiel Beumer (werver).
Dit merk + stelt Joseph Gensterblom (werver).
J. Carpantier.
Joost Hoebergen.

R 129 fol. 149vo 19-12-1799 2/2
Schepenen van Asten hebben met Engebert Ewals en Gerardus Hendriks, te Kalden-
kerke, een contract gemaakt tot aanwerving der manschappen voor de Armee.
De municipaliteit zal betalen voor ieder, naar Utrecht gebrachte manschap en 
daar goedgekeurd - ƒ 21,- boven en behalve het handgeld - volgens decreet -
d.d. 9-10-l.l. - "En dat daarenboven voor reyskosten na Utrecht aan een van 
beyde de contractanten tot het mede overbrengen der recruten sal worden be-
taalt ses guldens eens, sonder meer".           
R 104 fol. 143 16-12-1799
Daandel Ceelen Jansen verkoopt aan zijn broeder, Willem Ceelen:
- groes het Busvelt 1╜ l.
- 1/3e deel van de Witteman    geheel 2╜ l.
- 1/3e deel van de Kalverakker    geheel 1╝ l.



- 1/3e deel van den akker in 't Liender    geheel 1  l.
- 1/3e deel een groesveld - het Liender    geheel 1  l.
- de kamer aan het huis                 1 cops.

Koopsom: ƒ 200,-.
R 129 fol. 150vo 27-12-1799
Johannis Loomans, te Steenbergen, verkoopt aan Ambrosius van Kray, te Someren:
- huis, schuur, stal met annex olymolen, hof en aangelag - te Someren    18 l.
Zoals in huur en gebruik bij de koper.
Verponding: ƒ 25-9-6/jr.
Koopsom: ƒ 4350,- zonder verdere kosten. 
ƒ 1500,- worden α 4% betaald.



R 129 fol. 152vo 09-01-1800 1/3
Gerardus Hermanus Roosen, vorster, neemt, namens Jan W. Kolen en Jan J. Timmer-
mans, armmeesters, 1797 - '99, in arrest:
- de vaste goederen staande t.n.v. Eevert van Geffen - tot verhaal van

ƒ 16-10-0.
R 104 fol. 148vo 18-03-1800 2/3
Hermanus Gerardus Roosen, vorster en exploiteur, verkoopt, namens Jan Willem 
Koolen en Jan Janse Timmermans, als armmeesters, 1797 - '99, aan Dirk Antony 
Leenen:
- huis, hof en aangelag, groes en land - t.n.v. Evert van Geffen - wegens ver-
  schuldigde rente van ƒ 10-10-0 over 1797 - '99.
  Alsmede 1/3e deel in een rente van ƒ 5-15-0/jr. over 1797 - '99 - te betalen 
  met Jan Marcelis Daniels en Adriaan Lintermans. 
- huis, hof en aangelag en de Hannekesakker - 2433 9 l. 27 r.
- land het Liender - 1595      47 r.
- land/groes land en groes in 't Liender - 1606   4 l. 22 r.
- land tussen de Weegen - 2388 1  l. 
18 r.
- land in de Snijerskamp - 2368  
18 r.
- twee percelen groes de Haseldonk - het Rood - 4356 4 l. 34 r.
- groes de Roetert - 3926      42 r.
Belast met: ƒ 1-08-2/jr. aan het Huis van Asten.

-  ƒ 0-07-8/jr.  aan  het  Geestelijk  Comptoir  -  in  een  meerdere 
pacht.

- ƒ 3-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- 1/3e deel van ƒ 5-15-0/jr. aan den Armen van Asten.  

- 6 vat rogge/jaar aan het Geefhuis, te 's Bosch.
Koopsom: ƒ 690,-.

R 104 fol. 151vo 18-03-1800 3/3
H. G. Roosen, vorster en exploiteur, heeft van de goederen van Evert van Geffen
ontvangen - ƒ 690,-, na aftrek van - ƒ 7,-, zijnde de kosten van officier en 
schepenen, rest nog - ƒ 683,- teneinde eenieder die gerechtigd is - het hunne 
te laten bekome.  
R 104 fol. 145vo 20-01-1800 1/2
Rudolph C.F. Lilly verkoopt aan zijn zoon, Reynier Frederik:
- een gedeelte van de hof, langs de gevel, na de sijde van de erve van Pieter 
  Troeyen, waarop thans, door of vanwege de getransporteerde, twee vertrekken
  en daarboven een kamer, ten genoege en met volle consent van de transportant 
gebouwd zijn, zonder dat de transportant daarop enig recht of eigendom meer 
komt te hebben of te behouden.
  Maar latende de voors. grond, met het gebouw daarop staande, volkomen aan 
  zijn zoon. Enz. enz.

Koopsom: ƒ 25,-.
R 130 fol. 12 24-12-1800 2/2
Willem Rudolph Lilly, ziek, testeert.
- Alle vorige testamenten vervallen.
- Aan zijn neef, Jan Willem Brugman, zoon van Johanna Maria Lilly, te Eyndho-
  ven - ƒ 20,-.
- Zijn enige erfgenamen worden - zijn zusters m.n. Elisabeth, Maria en Adriana
  Lilly, alhier.
  Zij moeten wel uit zijn nalatenschap de legitieme portie aan zijn vader vol-
  doen.
- Hij stelt als executeur over zijn nalatenschap aan - Hendrik Elberse Wilde-



  man, schoolmeester. De waarde der nalatenschap is - ƒ 300,-.
R 129 fol. 153 01-02-1800
Staat en inventaris - opgemaakt door Dirk van Lierop - weduwnaar Catharina 
Rijnders - t.b.v. zijn twee kinderen.
Hij wil hertrouwen met Jennemie van Moorsel.

Roerende goederen
- een kastje, een trog, een kist, vier stoelen,
- enige ketels, 
- zeven tinnen lepels, vier "forchetten",
- vuurgerei,
- een bed "van kaf",
- twee "galije" schotels, twee borden,
- een koffiepot, een trekpot, een "moor", een koffiemolen.
R 16 fol. 324 10-02-1800 1/4
Francis Janssen, te Weerdt - als voogd over zijn minderj. zoon, Wilhelmus, 
aanlegger.
- contra
Pieter Troeyen, gedaagde.   
fol. 345 - Er is sprake van een procuratie - d.d. 25-4-1791 - notaris Johan 
           van Bruggen, te 's Bosch.        
R 33 - 52 25-10-1800 2/4

Vorster in Asten,
U zult zich, namens Francis Jansen, te weert, vervoegen in de drie voornaamste 
herbergen te Asten - en aldaar, openlijk vragen, of er iemand genegen is om 
borg te blijven voor de kosten van een procedure die hij, als vader en voogd, 
van zijn minderj. zoon, Wilhemus, voor het gerecht van Asten heeft "aangehecht"
tegen Pieter Troeyen.
"So ja, vraagt, als dan daarvan acte in forma. So neen, protesteert van aange-
wende devoiren en voorts als na stijl".
Stellende voorts van alles pertinent relaas.
R 33 - 52 25-10-1800 3/4
Ik, H. G. Roosen, vorster te Asten, heb namens Francis Jansen, te Weert, be-
hoorlijk aangezegd in de drie voornaamste herbergen, alhier - t.w.:
- Mathijs Heerings,
- Jan Janse Timmermans - en
- Marcelis van Bussel   
of er iemand borg wilde zijn voor de kosten - enz. enz.
Ik heb daartoe niemans willig bevonden, daartegen geprotesteerd.
R 33 - 52 31-12-1800  (datum fictief - ongedateerd) 4/4
Francis Janssens, te Weert, als vader van zijn minderj. zoon, Wilhelmus, aan-
legger.
- contra
Pieter Troeyen, gedaagde - o.m.:
14. Aanlegger zegt dat het niet waar is dat zijn zoon, Wilhelmus, twee jaar α
    ƒ 20,-/jr. bij gedaagde heeft gewoond - zoals art. 5 van de aanspraak ver-
    meld.
16. En ook niet, zoals art. 6 van de aanspraak zegt, twee jaar α ƒ 40,-/jr.
17. En dus samen voor ƒ 120,-.
38. Aanlegger "slaat den alinge inhoud van replicq af".
    Gedaagde "persisteert".  



R 165 12-02-1800
Taxatie van de onroerende goederen van Antony van de Ven - overleden en begra-
ven, te Vlierden, op 30-11-1799.

Waarde
- 1/12e deel in een stuk groes in de Beemden - 3116-3117

10 l. 14 r.         ƒ  8-10-00
- de helft in een stuk groes aan den Eyndhovense Buunder

3128  1 l. 40 r. ƒ   10-00-00  
ƒ 18-

10-00
Belast met: ƒ 0-6-8/jr. aan het Huis van Asten - in kap. ƒ    8-02-08  

ƒ 10-
07-08
R 104 fol. 146vo 22-02-1800
Allegonda van de Cruys - weduwe Willem Bruynen - geass. met Jacobus Bruynen,
haar zoon, die bij procuratie van Hendrik Frans Bruynen - Eyndhoven - d.d.
20-2-1800 - verkopen aan Maria Agnes Bruynen:
- een houtbos, dennen en eikenhout, eertijds geweest, groes en land - in de 
  Stegen 2╜ l.

Koopsom: ƒ 90,-.
R 32 fol. 120 24-02-1800
Godefridus Sauve en Antony Goort van Bussel zijn gekozen tot borgemeesters 
over 1800.
R 129 fol. 157vo 01-03-1800 1/2
- Andries Timmermans,
- Antony Timmermans,
- Jan Francis van Zeeland - g.m. Maria Timmermans,
- Wilhelmus J. van den Heuvel - g.m. Helena Timmermans, te Geldrop,   
- Willem J. Loomans, als testamentair voogd over de minderj. kinderen van Anto-
  ny Berkers - en Petronella Timmermans.
Samen erfgenamen testamentair van wijlen Jan Francis Timmermans.
Zij geven procuratie aan Abraham van Nouhuys, om namens hen, in te vorderen 
hetgeen hen volgens testamentaire dispositie - d.d. 22-12-1797 - Asten - toe-
komt.
R 32 fol. 122vo 15-12-1800 2/2
Hendrik Berkers wordt aangesteld tot voogd over zijn twee minderj. broeders, 
kinderen van wijlen Antony Berkers - en Petronella Timmermans.
- fol. 124vo - Antony Timmermans wordt aangesteld als mede-voogd.
R 129 fol. 159 03-03-1800 1/2
Anthony Goort Loomans, drossard, geeft in huur aan Jacques Kehr:
- huis, hof en hoeve - omtrent de Moolen.
  de hof is voor het woonhuis gelegen, de hoeve daarachter.
Huursom: ƒ 50,-/jr.
De verhuurder blijft het gebruik van "de soldering" boven het huis, voor zich-
zelf behouden.
Blijvende de voorstal en koestal met paardenstal en "schellift" t.b.v. de ge-
bruiker.



R 129 fol. 163vo 07-04-1800 2/2 Ook: R 155 - 7-4-1800.
Antony Goort Loomans, drost, geeft in huur aan Arnoldus van Hoof:
- huis, stal, schop en hof - aan de Moolen ╜ l.
  M.u.v. het groot huis, koestal, voorstal en de twee hoven voor en achter het
  groot huis en bakkerij.
- land de Bekkers - 1074 6 l. 39 r.
- land Schuttersberg 1 l.
- land land bij 't huys - 1087 1  l. 
24 r.
- land agter den Bleykkuyl - 2590 3  l. 
36 r.
- groes den Dries te Ostaden 5 l. 46 r.
  Werdende alleen de "slooven" op dit perceel staande gereserveerd.
- twee weivelden - te Ostaden 6 l. 44 r.
- twee liervelden - aan de Hindert - naast de zijde van de
  Olymolen 2╜ l.
Huursom: ƒ 2-10-0/jr./lopense of ƒ 72,-/jr.
Huurtermijn: 6 jaar.
Borgen: Willem en Jan van Hoof, broeders van de huurder, te Mierlo.
R 104 fol. 147vo 06-03-1800
Cecilia Peter Fransen verkoopt aan Hendrik van Vosselen:
- land de Hegakker - Stegen 2 l.
Aangekomen bij erfmangeling van Antony Timmermans in 1792.

Koopsom: ƒ 66,-.
R 129 fol. 161 06-03-1800
Louis Humbracht geeft in huur aan Willem Engelen, te Someren:
- groes, te Someren - aan of bij de Donk, genaamd - den Boogaert 7 l.
De verhuurder aan gekomen bij koop - in juni 1799.
Huurtermijn: 10 jaar. 
Na 5 jaar kan de huurder verzoeken om het perceel te kopen - voor ƒ 500,-.
Huursom: ƒ 36,-/jr.
- Nog heeft hij in 1799 aan Willem Engelen in huur gegeven:
  - een perceel hei - aan de Hey 12 l.
Huursom: ƒ 1-10-0/jr.
Met recht van koop binnen 5 jaar - voor ƒ 50,-.
R 129 fol. 154 15-03-1800
- Jan van de Cruys - g.m. Francyna Willem Dirks - en
- Nicolaas Driessen - g.m. Antonetta Willem Dirks.
Zij hebben i.o.m. Willem Dirks, nu overleden, een deling van diens goederen ge-
maakt. De goederen waren voor de helft van de comparanten N.U. en voor de ande-
re helft aan hun voorn. vader.
1e lot: Jan van de Cruys
- huis, hof en aangelag - aan den Dijk 4  l.
- land den Berg 6  l.
- land Peerboomakker 3  l.
- land Langenakker 3  l.
- land het Ven 1╜ l.
- land Hoenderbraak 1╜ l.
- land Breedenakker 1╜ l.
- land Anneke Thijssenakker 2  l.
- groes het Weyvelt          10  l. 
- groes het Kempke 1╜ l.



- groes den Hoogendries 2╜ l.
- groes/hei het Busvelt 4  l.
- groes den Blokker - a.d. Ommel-

schen Bosch 5  l.
Verponding: ƒ 16-3-4/jr.
Bede - ƒ  5-4-4/jr.
2e lot: Nicolaas Driessen
- huis, hof en aangelag - de Beek 3  l.
- land Langenakker 4  l.
- land Beugelhegakker 1╝ l.
- land Stootboom 1  l.
- land Lijtentijd 2  l.
- land Stootboom 1  l.
- land Dullenakker 2  l.
- groes het Wijvelt 6  l.
- groes hoog Hooyvelt 2  l.
- groes leeg Hooyvelt 2  l.
- groes agterste Diesdonksweyvelt 3  l.
- groes den Rietbeemt 1  l.
- land/groes - hei geweest - Hoyland in de Beembden
Verponding: ƒ 8-02-0/jr.
Bede - ƒ 2-16-0/jr. 
R 129 fol. 162vo 18-03-1800 1/3
Antony Berkers, Wilhelmus Verberne, Dirk en Pieter Leenen, stellen zich borg 
voor Hendrikus Leenen - ter somme van - ƒ 12.000,- ,zijnde het "montant" van 
driemaal de waarde der goederen welke door de republiek, transito, zullen wor-
den vervoerd.
De borgstelling is geldig - tot 3 weken na d.d.   
  
R 129 fol. 178 23-06-1800 2/3
Antony Berkers, Wilhelmus Verberne, Dirk en Pieter Leenen, stellen zich borg
voor Hendrikus Leenen - ter somme van - ƒ 12.000,-, Enz. enz.
De borgstelling is geldig - tot 3 weken na d.d.
R 130 fol. 7vo 24-09-1800 3/3
Antony Berkers, Wilhelmus Verberne, Dirk en Pieter Leenen, stellen zich borg
voor Hendrikus Leenen - ter somme van - ƒ 12.000,-. Enz. enz.
De borgstelling is geldig - tot 3 maanden na d.d.
 
R 104 fol. 152 02-04-1800
Jan Dirks van Helmond verkoopt aan zijn zuster, Anna Maria Dirks van Helmond -
g.m. Jan van de Goor, 1/7e deel in:
- huis, hof en aangelag - in de Behelp  ╜ l.
- land de Behelpakker 5  l.
- land het Leegvelt 2  l.
- land de kleynen Akker 1  l.
- land de nieuwe Bleek  
3 cops.
- land den Heykamp 1╜ l.
- land Langenakkers 1╝ l.
- land het Wortelvelt 1  l.
- groes/land schuur, aangelag, land en groes       3 cops.
- groes het Hoyvelt 4  l.
- groes agterste Wijde 2  l.



- groes Heyhorst  ╜ l.
- groes de Heydveldsen Dries 1  l.
- groes het Nieuwveld 1╜ l.
- groes het Lankveld 1  l.
- groes het Hooyvelt 3  l.
- groes den Heydveldsen Dries 1  l.
- groes de middelste Weyde 1  l.
De verkoper was onpasselijk.

Koopsom: ƒ 75,-.
R 104 fol. 154vo 23-04-1800
Pietgr Hendrik Verrijt verkoopt aan Jan van Asten:
- land/groes het Peellke - 1530-1532 3 l. 36 r.

1. kn. Francis Berkers
2. kn. Peter Verrijt

Koopsom: ƒ 90,-.
R 129 fol. 166 23-04-1800
Willem Jansen, hier present en bij ons bekend, heeft, op 15 april l.l., te 
Tetteringe, in de Baronnie van Breda, gepacht - de standaard korenwindmolen,
aldaar, toebehorende aan de gemeente Tetteringen.
Huurtermijn: 4 jaar.
Huursom: ƒ 960,-/jr.
Hij moet borgen stellen - dit worden: Anthony Goort Loomans, drost - en

            Godefridus Sauve, chirurgijn en 
vroed-

     meester.
R 30 fol. 228 27-04-1800 1/2
Betreft: De remonstrantie met twee annexen uit voorgaande acte - W.D. Coolen.
         Deze moet opnieuw gehoord worden.
R 30 fol. 225vo 13-10-1800 2/2
Op woensdag, 24 sept l.l., zijn wij, als leden der municipaliteit, de herschouw
gaan doen over de rivieren en waterlopen - bezijden Heusden en boven de Aa.
Wij hadden bij de schouw een veld gevonden van de weduwe Pieter Slaats, in ge-
bruik bij Hendrik Goris, waar de rivier niet behoorlijk geveegd was.
Hendrik Althuys, heeft de herschouw uitgevoerd en gerapporteerd, dat hij, te-
rugkomende over de pad van Hendrik van den Eynden, op Pieter van Loon uit-
schietende, in het straatje bij Dirk Jan Coolen en de weduwe Mattijs Verrijt, 
door voors. pad lopende door Willem Daandel Kolen met een hout op de rech-
terschouder geslagen is, zodanig dat dit hout brak.  
De reden van dit slaan kan alleen zijn - dat hij voorn. Willem, op 27 juni 
l.l., heeft aangebracht - wegens het op verboden plaatsen hei of strooisel ha-
len. 
R 30 fol. 228vo 27-04-1800
Pieter Loomans en Jan Brunas - betreft: brandschouw - zie hiervoor verklaring
van Jan Brunas - R 31 - fol. 1 - 9-5-1800. 
R 129 fol. 167 01-05-1800
Martinus van Hoek - en Jennemaria Peter Aarts, zijn vrouw, zij ziek, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.



- Alles aan de langstlevende van hen beiden.  
De waarde der nalatenschap is niet meer dan - ƒ 600,-.
R 32 fol. 121 02-05-1800
Arnoldus Berkers en Antonie Peter Smits zijn gekozen tot armmeesters van juni
1800 - '03.
R 104 fol. 155vo 03-05-1800

Jan Antony Schepers is schuldig aan Wilbert van Bussel - ƒ 50,- α 4%.
R 129 fol. 168vo 07-05-1800
- Jan van Dijk - g.m. Catharina Laurens Jelisse,
- Maria Laurens Jelisse - weduwe Eymert Bollen,
- Petronella Laurens Jelisse,
- Hendrina Laurens Jelisse,
- Jan Laurens Jelisse,
- Pieter Dirk Martens - g.m. Ida Laurens Jelisse.
Zij verdelen de vaste goederen.
1e lot: Jan van Dijk
- de helft van den Agterbosch - 1255-1256-1257 14 l.  4 r.

1. Francis Deenen 
- 3╜ l. van het Aangelag - 1262   geheel  6 l.  9 r.

1. Willem Roymans
- land/groes de Stelt - 1263  2 l. 26 r.

1. Francis Deenen
- de helft van Langenakker - 1266    geheel  6 l. 20 r.
- land lange Seylen - 1274  3 l. 26 r.
- land voorste Seylen - 1277    2 l. 
6 r.
- land bij de Leysdonk - 1283  3 l. 
48 r.
- 3 cops van den Pootbeemd - 3439-3440-3441

   geheel 18 l. 
43 r.

1. weduwe Willem Colen
- hei/groes het Hijtveld of de Del - 3744  samen  5 l. 19 r.
- 7 l. 3 cops van het Schaapsveld - 3746-3747   geheel 12 l. 20 r.

1. het 6e lot
- de helft van den Dries - 3753    geheel  3 l. 
44 r.

1. Francis Deenen  
- groes Heynesvelt - 3769  1 l. 42 r.
- het nieuwe huis - waarin de ontvanger van dit lot woont
Dit lot zal uitkeren aan het 4e lot - ƒ 400,-.
2e lot: Maria Laurens Jelisse
- 2 l. groes van den Pootbeemd a.d. Agterbosch

3439-3440-3441      geheel 18 l. 43 r.
1. Pieter Kanters

- ƒ 400,- te ontvangen van het 5e lot.
3e lot: Petronella Laurens Jelisse
- ƒ 400,- te ontvangen van het 6e lot.
4e lot: Hendrina Laurens Jelisse
- ƒ 400,- te ontvangen van het 1e lot.



5e lot: Jan Laurens Jelisse
- huis en hof - te Ostaden  1  l.
- groes het weyd Hooyveld  3╜ l.  
- land den Duytsenkamp  4  l.
- land den Hoppekamp  1  l.
- land den Duytsenkamp  4  l.
- groes het voorste Weyveld  4  l.
- groes den Aa-beemt  2  l.
- land Harkhoebe  2  l.
- groes Christenvelt  6  l.
- land Duytsekamp  3  l.
- land de Beckers  1╜ l.
- groes den Pastorybeemt  4 
l. 46 r.
Dit lot zal uitkeren aan het 2e lot - ƒ 400,-.
Belast met: ƒ ........aan het Geestelijk Comptoir van Peelland.
6e lot: Pieter Dirk Martens
- het oude huis - aan den Agterbosch - waarin hij woont.
- de helft van het Heytveld - 1255-1256-1257 geheel 14 l.  4 r.

1. weduwe Wilbert Coolen
- 2╜ l. land/groes van - het Aangelag - 1262    geheel  6 l. 
9 r. 

1. de hei
- de helft van de Stelt - 1263    geheel  2 l. 
26 r.

1. Willem Roymans
- land Langenakker - 1266  6 l. 20 r.

1. Willem Hoebergen
- land korte Seylkens - 1267  2 l.
- land Langenakker - 1271  3 l. 49 r.
- land de Kamp - 1282  3 l. 
5 r.
- land de Leysdonk - 1285       37 r.
- 9 l. 3 cops. van     de Pootbeemd - 3439-3440-3441 geheel 18 l. 43 r.

1. Pieter Kanters
- groes de Koeystraat - 3740  3 l. 46 r.
- 4╜ l. van het Schaapsvelt - 3746-3747   geheel 12 l. 24 r.

1. Francis Deenen  
- groes het Leegveld - 3748  2 l. 43 r.
- de helft van den Dries - 3753    geheel  3 l. 
43 r.

1. Francis Deenen
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 3e lot - ƒ 400,-.
Belast met: De cijns welke bevonden zal worden.
R 32 fol. 121vo 12-05-1800
Theodorus Sengers wordt aangesteld als "substituut of stedehouder" dit o.v.v.
drossard, Antony Lomans, om tijdens zijn abasentie het ambt waar te nemen.
R 104 fol. 157vo 13-06-1800
Huybert van der Laak verkoopt aan zijn zoon, Antoni Huybert van der Laak, te 
Mierlo, al zijn vaste goederen:
- huis, hof en aangelag - in de Ommelsche Bosch. 6  l.
- land den Grootenakker 5  l. 
- land den akker aan den Busserdijk 2  l.
- land Voortakker 1╝ l.
- een Hooyvelt 6  l.
- groes den Rietbeemt 4  l.
- groes het Weyvelt          16  l.



- huisplaats en aangelag 8  l.
- land Konijnsbergakker 2  l.
- groes Hoyvelt den Blokker 4  l.
- groes het 2e Hoyvelt 3  l.
- groes het Horstje 2  l.
- groes het Weyvelt 3  l.
- land den Eekelhof in de Vennen 2  l.
- land/groes de Rouwvenne 2╜ l.
- land Teuniskeven   ╝ l.
- land Voortakker 3╜ l.
- groes het Hooyvelt 5  l.
- groes Huybertsvelt 2  l. 
30 r.
- groes de agterste Donk 1  l. 27 r.
Verponding: ƒ 27-11-12/jr.
Bede - ƒ  6-06-08/jr.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten. 

- ƒ 8-16-0/jr. aan de Heer van Asten.
- ƒ 0-03-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 4-01-7 duiten/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 1400,- aan Norbertus Branten - d.d. 4-6-1798.
- ƒ  400,- aan Simon van der Laak, te Mierlo.
- ƒ  300,- aan de erven Losecaat.

Koopsom: ƒ 250,-.
R 129 fol. 175vo 14-06-1800 1/2
Jenneke Paulus Aarts, ziek - g.m. Antony Verhees, testeert.
- Aan haar moeder, Jennemie Coolen - weduwe Paulus Aarts - het aandeel - van 
  haar, comparante, uit de nalatenschap van haar vader, Paulus Aarts.   
  Alsmede - ƒ 800,- uit te keren door haar erfgenaam, haar man - deze uitkering
  zal gedaan worden na het overlijden van haar man - aan Jennemie Coolen - we-
  duwe Paulus aarts, haar kinderen of erfgenamen.
- ƒ 250,- aan den Armen van Asten - uit een kapitaal α 4% t.l.v. de gemeente.
- Haar erfgenaam wordt - Antony Verhees, haar man.
De waarde der nalatenschap is - ƒ 2000,-.
R 165 03-12-1800 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Paulus Aart Wilbers - overleden
en begraven - 16-7-1800.

1/10e deel in Waarde
- huis, stal, schop, hof en aangelag - te Vosselen ƒ 250-00-00

1. Antony van Eyck
- Jan Aartsvelt 3 l. ƒ 120-00-00

1. Nol van Geffen
- het Beekervelt 1╜ l. ƒ  40-00-00

1. Antony van Eyck
- den Benderacker 1 l. ƒ  30-00-00

1. kn Jan Kolen
- den Venakker 3 cops. ƒ  25-00-00

1. Nol Verhees
- den Oulandsakker 1╝ l. ƒ  40-00-00

1. Antony van Eyck
- Caphegakker 1 l. ƒ  30-00-00

1. weduwe Antonie van Bussel
- groes ƒ 120-
00-00

1. weduwe Joost Verheyen             
ƒ 655-

00-00



Belast met: ƒ 0-19-4/jr. aan het Huis van Asten - in kap.   ƒ    24-01-04  
ƒ 630-

18-12
Waarvan 1/10e deel is van de overledene - ƒ 78-17-5.
Alsnog:
- [Maria Woutersvelt]1 l. ƒ  40-00-00
Waarvan de helft van de overledene - ƒ 20-00-0.
R 129 fol. 177vo 17-06-1800
Jacques Kehr, 2e Luytenant Collenel onder de Bataven, op een jaarlijks pensioen
van ƒ 1000,- geeft procuratie aan C. de Koning, in den Haag, om namens hem, het 
pensioen te ontvangen.
R 129 fol. 179 19-07-1800
Er is "questie" gerezen tussen Hendrik Verberne en Mattijs Pieter Slaats over 
"het maken van een want tussen de eeren en de schuur" aan de huizen van Hendrik
Verberne en Mattijs Pieter Slaats, aan de Toorenstraat.
Zij geven deze "questie" door aan drost, schepenen en secretaris en deze hebben 
op kosten en lasten van de comparanten een oculaire inspectie gedaan en zullen 
n.a.v. daarvan een bindende uitspraak gedaan:
- Dat de wand tussen de muur en de stijl behoorlijk moet worden gemaakt, binnen 
  de tijd van acht dagen en voor altijd onderhouden moet worden door Mattijs 
  Pieter Slaats. 
- En dat de wand tussen de voorste stijl en de eerendeuren van Mattijs Pieter 
  Slaats, door Hendrik Verberne en Mattijs Pieter Slaats - half/half - binnen  
  de tijd van acht dagen behoorlijk moet worden gemaakt en door hen te onder-
  houden.
- De kosten van deze uitspraak - ƒ 9,- zullen voor Hendrik Verberne - ╝e deel
  bedragen en voor Mattijs Pieter Slaats - 3/4e deel.
R 129 fol. 180vo 26-07-1800 1/2
Thomas Timmermans, ziek - weduwnaar Jennemaria van Bussel, als testamentair 
erfgenaam van wijlen zijn vrouw - 14-8-1799 - testeert.
- Aan zijn dienstmeid, Catharina Aalbert Roymans - ƒ 100,-, uit te keren door
  zijn erfgenamen, op behoorlijke tijd na zijn overlijden.
- Aan den Armen van Asten - ƒ 100,-.
- Zijn enige erfgenamen worden: 
  - zijn, comparants, broeder, Jan Timmermans - voor de ene helft - en 
  - de minderjarige kinderen van Hendrik Neervens - en wijlen Maria Timmermans
    zijn, comparants, zuster - voor de andere helft.
- Hij stelt als voogd, terzake van deze nalatenschap, aan Willem Jan Loomans
  over de twee minderj. kinderen van wijlen zijn zuster.
De waarde der nalatenschap is niet meer dan - ƒ 4000,-.
R 165 09-12-1800 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Thomas Timmermans - overleden en begra-
ven - d.d. ......  (30-7-1800).

W
aarde
- huis, hof en aangelag - in den Hemel       3 cops. ƒ 
350,-

1. weduwe Philip van Bussel
- Joost Kolenakker 2  l. ƒ   50,-
- Fykenakker       3 cops. ƒ   20,-
- den akker nevens Michielsdries

2  l. ƒ 
80,-
- land 2  l. ƒ 



80,-



- den akker op de Logten       3 cops. ƒ   22,-
- den akker op de Logten       3 cops. ƒ   22,-
- den Driehoekakker 1╜ l. ƒ   50,-
- den akker in de Wolfsberg  1╜ l. ƒ   30,-
- het Hoerenkempke       5 roeden ƒ    3,-
- Michielsdries 2  l. ƒ   80,-
- de Haaseldonk 2╜ l. ƒ   80,-
- het Boonvelt       2 roeden ƒ    2,-
- den Roetert 3  l. ƒ   75,-
- int Liender 3  l. ƒ  140,-
- den Heekelaert 2  l. ƒ   60,-
- het Kempke       30 roeden ƒ   15,-
- int Liender 1╜ l. ƒ     60,-  

ƒ
 1219,-
20e penning is ƒ 60-19-0.
R 130 fol. 1 14-08-1800
- Anthony Berkers,
- Hendrik Berkers,
- Wilbert Cornelis - g.m. Maria Berkers,
- Jan van Asten - g.m. Allegonda Berkers,
Kinderen en erven van Francis Berkers - en Anneke Vervoordeldonk, beiden over-
leden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Anthony Berkers
- land land bij Jenneke Peeters - op 

Voordeldonk - 1486             41 r.
1. kn Antony Leenen

- 3 l. van Jan Wouters Grootenakker geheel 6  l. 
1. de verkrijger

- de helft van de Roetertdries
geheel 2  l.

1. Jan Verheyen
- groes het Haakje         ╜ l.

1. het 2e lot
- land Hoppekamp - in het landboek twee

percelen  samen 3╜ l.
1. kn Peter van Maris

- de helft van Hoppekamp
geheel 3  l.

1. het vorige perceel
- groes het Nieuwvelt of Loopveltje        1╜ l.

1. Peter Loomans - als gebruiker
- groes de Weerte  
1╜ l.

1. Nicolaas van der Westen
- de helft van de Beembdjes

geheel 1  l.
1. de verkrijger

De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e, 3e en 4e lot - ƒ 18-15-0.
2e lot: Hendrik Berkers
- het oud huis met schuur en klein huiske, zijnde eertijds brouwerij geweest,
  stal en schop met 2 l. van den hof en aanelag - aan Voordeldonk

1. het 4e lot.
- 3 l. van Jan Wouters Grotenakker        6  l.

 1. het 1e lot en de verkrijger
- land den Hoekakker  



1  l.
1. de verkrijger



- land Geleyntakker  
1  l.
- land het Kampke        1  l. 42 r.

1. weduwe Peter Berkers
- land het Beemdje        2  l.

1. dit lot
- land den Roetert        2  l.

1. Rijnder Verlijsdonk   
- groes de Bekkers        2  l.

1. Cicilia Peter Fransen
- groes Anneke Tijssenvelt        1  l.

1. Rijnder Verlijsdonk
- land het Haakje    3 
cops.

1. het 1e lot
- de helft van Hoppekamp

geheel 3  l.
1. kn Jan Tijs Haasen

- land de Roetert        1╝ l.
1. Jan Verheyen

- 2/3e deel van de Bleek
geheel 3  l.

1. Jan Verberne
- groes de Papendonk  
3  l.

1. Cicilia Peter Fransen
- de helft van de Beemdjes geheel 1  l.

1. Jan van Asten
De ontvanger van dit lot zal verplicht zijn om de oven in het klein huiske 
te laten zitten, op zijn kosten. Te gebruiken door het 1e, 2e en 5e lot - door
hen te onderhouden.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan de ontvanger van het 3e lot - ƒ 500,-.
3e lot: Wilbert Cornelis
- ƒ 500,- uit te keren door het 2e lot.
4e lot: Jan van Asten
- het nieuw huis, zijnde eertijds een schuur en schaapskooi met 1 l. van het
  aangelag - aan Voordeldonk.

1. het 2e lot
- 1/3e deel van de Bleek

geheel 3  l.
- groes Hogendries        1  l.

1. kn Peter van Maris
- de helft van de Roetertdries

geheel 2  l.
1. Jan Verheyen

- land den Alingsman  
2  l.

1. Rijnder Verlijsdonk
- land den Hoppenkamp  
3╜ l.

1. Peter Roymans
- land Peelkesakker  
1  l.

1. het 1e lot
- groes Roetersdrieske  
╜ l.

1. Antony van Loon
- groes het Hooyvelt  
3  l.

1. Jan Verheyen
De cijnsen en renten, indien bevonden, zullen worden betaald:
- ╝e deel door het 1e lot.



- de helft door het 2e lot. 
- ╝e deel door het 4e lot.



R 104 fol. 160 13-09-1800
Thomas Hendriks van der Putten, schepen, te Mierlo, verkoopt t.b.v. Jennemaria
van Cuylenborg, te Liessel, aan Johannis, Goort, Hendrina van Cuylenborg en 
Johannis Melis - g.m. Elisabeth van Cuylenborg, te Liessel 1/5e deel van:
- groes de kleyne Haag - 3943-3944   7 
l. 43 r.
- groes de groote Haag - 3946-3947-3948-3948  19 l. 27 r.

Koopsom: met meer andere goederen te Liessel 
en 

         Gerwen - ƒ 300,-.
R 104 fol. 162vo 26-09-1800
Antony Verduyseldonk, te Deurne, verkoopt t.b.v. Jan van de Ven, te Bazel in
Vlaanderen, aan Jan Eysbouds, te Deurne, 1/3e deel onverdeeld in:
- groes 10 l. 14 r.
- 1/3e deel van de helft in een groesveld  1 l. 40 r.

Koopsom: met meer andere goederen te Vlierden, 
Hel-

         mond en Bakel - transportbrief - 
Vlierden.

  ƒ 347-1-12.  
R 130 fol. 8vo 20-11-1800 1/2
Lambert Maas, te Leende, van goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van 
Godefridus Sauve, chirurgijn, dat hij, comparant, in 1793 als dienstknecht ge-
woond heeft bij Johannis en Hermanus Hermans, gebroeders, te Leende, in welke
tijd Hermanus Hermans, aldaar, schepen was.
Dat door zijn meesters in de zomer van 1793, zonder de preciese dag te weten 
hem opgedragen is om Jan van Ham, kleermaker, toen ook te Leende wonende, welke 
"een swaar accident" had, met de kar naar Asten te brengen teneinde hem door 
Godefridus Sauve te laten verbinden. Van Ham was niet meer in staat "om te 
gaan".
Ofschoon Sauve "verschijde rijsen" te voren, te Leende, bij hem was geweest.
Comparant heeft aan de orders van zijn meesters voldaan en Jan van Ham naar As-
ten gebracht.
Hij bevestigd e.e.a. onder eede.
R 130 fol. 10vo 22-12-1800 2/2
Jan van Ham, kleermaker, te Leende, van goeder naam en faam, verklaart ter in-
stantie van Godefridus Sauve, chirurgijn, dat deze, op 9 maart 1793, hem voor
de eerste maal - "en vervolgens differente rijsen, ja selfs dikwijls om den an-
dere dag, bij hem, comparant, te Leende is gekomen en aldoen verbonden heeft, 
doordien hij aan een swaar accident laboreerden".
Dat, op 16 aug. 1793, hij, comparant, in opdracht van Hermanus Hermans en Her-
manus Royaars, destijds regerend schepenen, met de kar en door de dienstknecht 
van Hermanus Hermans, m.n. Lambert Maas, naar Asten is gebracht - teneinde door
de chirurgijn, Sauve, verbonden te worden.
Deze heeft hem, te Asten, ook verbonden.
Hij bevestigd e.e.a. onder eede.        
R 130 fol. 9vo 22-11-1800
F.J.M. 'D Aumerie, med. dr., te Vlierden, aan ons bekend, verklaarde aan ons,
dat het wegens zijn regelmatige afwezigheid hem onmogelijk is om op al zijn 
huiselijke zaken een wakend oog te houden. 
Hij stelt Joseph de Chastillon aan als zijn zaakwaarnemer.



R 32 fol. 122 03-12-1800
Jan Gerrit Segers wordt aangesteld als voogd over het minderj. kind van wijlen
Jan Philips van Hugten - en Maria Gerrit Seegers.    
R 165 09-12-1800
Taxatie van de onroerende goederen van Jennemaria Jan Peters van Bussel - 
overleden en begraven, op 3-10-1799.
Opmerking: Deze acte is identiek aan  R 165 - 16-11-1799.

Waarde
  

ƒ 427-17-08
Toegevoegd zijn nog - de in vorige acte doorgehaalde posten:
- int Liender      ƒ 140-00-00

1. Arnoldus van der Linden
- den Hekelert 2 l. ƒ  60-00-00

1. kn Jan Meulendijk
- het Kempke 30 r.ƒ  15-00-00

1. weduwe Peter van Bussel
- int Liender 1╜ l.ƒ  60-00-00

1. de goederen in deze                 
     ƒ 275-00-00

Waarvan de helft aan de overledene compateerde         ƒ             137-10-00
  

ƒ 565-07-08
20e penning is ƒ 28-5-6.
R 16 fol. 340 15-12-1800
Jan Peters van Bussel, aanlegger.
- contra
Jan Timmermans en Willem Loomans, deze als voogd over de twee onm. kinderen van
Hendrik Neervens - en wijlen Maria Timmermans, gedaagden.
R 130 fol. 14 27-12-1800
- Arnoldus Peter van Maris,
- Goort Jan Willem Slaats - g.m. Helena Peter van Maris,
- Hendrik Dirk Wilbers - g.m. Anna Peter van Maris,
- Marcelis van Bussel - als testamentair voogd, samen met Arnoldus van Maris,
  over de minderj. kinderen van Jan Peter van Maris - en Helena Peter van Bus-
  sel.
Kinderen en erven van Pieter van Maris - en Jenneke Bruysten van Someren, bei-
den overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Arnoldus Peter van Maris
- huis, hof en aangelag - aan Voordeldonk 1  l.
- land het Eeusel 1╜ l. 
- land den Beukenkamp 3╜ l.
- land het Nieuwveld 2  l.
- land den Hoogenkamp 2  l.
- land den akker aant Cloostereynd 1  l. 3 cops.
- land den Kleynenakker  ╝ l.
- groes het Binnevelt 1╜ l.
- groes het Eeusel 1╜ l.
- groes het voorste Broekvelt 2  l.
- groes het agterste Broekvelt 1╜ l.



- groes den Brand 2  l.
- land  ╝ l.
- groes het Voordeldonksvelt       3 cops.
Zijnde deze laatste twee percelen aangekomen bij koop in 1787.
De ontvanger van dit lot zal aan de overige loten uitkeren - elk ƒ 250,-.
2e lot: Goort Jan Willem Slaats
- ƒ 250,- te voldoen door het 1e lot.
3e lot: Hendrik Dirk Wilbers
- ƒ 250,- te voldoen door het 1e lot.
4e lot: de onm. kn van Jan Peter van Maris
- ƒ 250,- te voldoen door het 1e lot.
R 32 fol. 123vo 31-12-1800
Pieter Eysbouds en Willem W. van Dijk zijn aangesteld als borgemeesters over 
1801.
Tot setters worden benoemd: Hendrik Peter Verrijt - en

   - Jan Cornelis Janssen.



    


