
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1760-1765
R 154 04-01-1760
Philip Jansen van Houts en Francis van Houts verkopen namens hun moeder, weduwe 
Jan Flipsen van Hout, in het Dorp, "eenige meubilaire goederen, paart, beesten, 
hoy, stro en bouwgereetschap" o.a.:
- een paard ƒ  66,- 
- vier koeien ƒ 135,-
- een oskalf ƒ  11,-
- een honington ƒ   1,-
- vier "rayen" ƒ  12,-
- een ploeg ƒ   5,-
- twee karren ƒ  10,-
- hooi, stro, rogge ƒ  95,-

Opbrengst: ƒ 398,-.
R 121 fol. 124vo 05-01-1760
Staat en inventaris - opgemaakt door Reynier van der Linden - weduwnaar Maria
Eysbouts - t.b.v. Elisabet, zijn dochter.
Hij wil hertrouwen met Josyn Aart Smits.

Onroerende goederen
Reynier van der Linden en zijn vrouw hebben geen vaste goederen bezeten - al-
leen de goederen gekomen van haar vader, die nog onverdeeld zijn en worden be-
zeten door Jenneke - weduwe Eysbout Hendriks, de grootmoeder van zijn kind.
De goederen zijn gelegen op Heusden en de Wolfsberg - staande ten quohiere
fol. 156 en 185.

Roerende goederen
- twee kisten, vier stoelen, een trog met een "brootschaap",
- een bed met toebehoren, acht slaaplakens, een koets en een bed,
- enige ketels, een stand, een melk- en "gaartop", vier roomteilen, een boter-
  teil, een "voeyerkuyp",
- een spinnewiel, 
- enige korven,
- twee karren, zijnde ossekarren en een hoge en een slagkar,
- eenploeg en een eg,
- klein landbouwgereedschap.   
R 154 17-01-1760
Jan Janse van de Leensel verkoopt van zijn overleden vader, Jan van de Leensel,
gewoond hebbende op Voordeldonk, "eenige gereede goederen" o.a.:
- een koe  ƒ 25,-
- hooi - stro ƒ 12,-
- koren α ƒ 0-13-8/vat    ƒ 36-10-0
  die ΘΘn vat koopt moet
  er zes ontvangen.
- boekweit α ƒ 0-11-0/vat ƒ  3-06-0
  die ΘΘn vat koopt moet 
  er drie ontvangen.

Opbrengst: ƒ 94,-.
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R 121 fol. 126 18-01-1760
- Peter Hobergen - weduwnaar Jenneke Verreyt, bruidegom - te eenre - geass. met
  Joost Hobergen en Aart Driessen, zijnde de naaste vrienden van de kinderen 
  van de eerste comparant m.n. Anna Maria en Joost - en
- Jenneke Tomas Verleysdonk, j.d. - bruid - geass. met Hendrik van der Paalen,
  haar zwager - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden de goederen in die zij thans bezitten of nog verkrijgen.
- De goederen van de bruidegom en die hij met zijn overleden vrouw heeft beze-
  ten en die hem met zijn bruid zullen aankomen - zullen nß hun overlijden ko-
  men aan de v≤≤r-kinderen en bij het/de kind(eren) die uit dit huwelijk gebo-
  ren worden - of het kinderen van ΘΘn bedde waren.
- Indien de bruidegom komt te overlijden v≤≤r de bruid, zonder kind(eren) na te
  laten uit dit huwelijk - dan zal zij met de v≤≤r-kinderen op de goederen 
  blijven zitten en deze gedurende haar leven mogen blijven bezitten. Zij zal 
  de kinderen naar behoren opvoeden.
- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) na 
  te laten - dan zullen de door haar na te laten goederen aan haar man komen.
R 97 fol. 193 21-01-1760
Johanna Martens, te Ostappen, verkoopt aan Jan Andries Verheyen, aan den Dijk:
- huis, schuur, stal, hier is een woning van gemaakt, hof, boomgaard en aange-
  lag 3 l.

1. de Heer van Milheese
2. de verkoopster

- een hooiveld 3 l.
1. de Heer van Milheese
2. de verkoopster

- de Meulenbeemt 4 l.
1. de weg
2. de verkoper

- het hoyvelt neven de Aa 6 l.
1. de Aa
2. de verkoopster

- wei- en hooiveld het Eeuvelvelt 16 l.
1. de gemeente of hei
2. de verkoopster 

- den agterste Camp 8 l.
1. de gemeente
2. de Heer Sluyters

- de middelste Camp 7 l.
1. de gemeente
2. de verkoopster

- de voorste Campacker 7╜ l.
1. de gemeente
2. de verkoopster

- den acker neven de voorste
Campacker 4╜ l.

1. de verkoopster
- hoylant aan den Diesdonk 1╜ l.

1. Tiele Peter Coolen
2. Hendrik van Hugten

Zie deling    - d.d. 04-6-1751 - en 
transport     - d.d. 11-6-1751.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Huis van Asten.

2



- ƒ 0-04-4/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 350,-.

R 97 fol. 195 24-01-1760 ook: R 155 - 3-12-1759. 
Jan Francis van de Loverbosch verkoopt aan Hendrik Halbersmit:   
- de huisplaats van Jan Draak met de twee akkers daaraan 3 l.

1. de straat
2. de weg

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 44,-.

- land de Conijnsberg 2 l.
1. Willem Bruynen
2. kn Joseph Vervoordeldonk

Koopsom: ƒ 18,-.
Hij verkoopt aan Hendrik Aart Verhees - in de straat, te Ommel 1 cops.

1. Jan Verhoysen
2. de straat

Het huis is in huur bij Willem Roefs.
Koopsom: ƒ 64,-.

R 121 fol. 127vo 26-01-1760 1/2
Antonetta van Weert - weduwe Francis Coolen - geass. met Joost Gerrit Kerkers -
zij is testamentair boedelhoudster van wijlen haar man - testament - d.d.
20-1-1755.
Zij is nu tot staat gekomen dat zij uit de jaarlijkse revenuen en inkomsten 
niet kan blijven leven en wonen zoals zij gedaan heeft.
Zij draagt daarom al haar roerende en onroerende goederen over aan:
- Peter Kerkers - en Jenne Maria Tijsse Timmermans, zijn vrouw - 
  voor de som van - ƒ 400,-.
Voor dit bedrag zal zij gedurende haar verdere leven onderhouden in kost en
drank, kleding en "reeding" enz. enz.
Marge: 15-12-1760 - copie gemaakt voor Tiele Peter Coolen en Jan Daandel Coo-

          len.
  

R 97 fol. 197 26-01-1760 2/2
Antonetta van Weert - weduwe Francis Coolen verkoopt aan Peter Kerkers - g.m.
Jennemaria Tijsse Timmermans:
- huis, hof en aangelag 4 l.

1. de straat
2. Hendrik van der Paalen

- land den Dungen 2 l.
1. Jan Tomas Hoefnagels
2. Francis Plenders

- land den Appert 1╜ l.
 1-2. Francis van der Westen

- land de Waterman 3 l.
1. kn Peter Voermans
2. Hendrik van der Paalen

- land het Ven 3 l.
1. Niclaas Philipse
2. weduwe Jan de Smit

- de Loverboschacker 3 l.
1. kn Peter Voermans
2. weduwe Jan de Smit
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- akkerke de Loverbosch 3 copse.
1. Francis van der Westen
2. kn Jan van Dijk

- den Doorenboschackerke 3 cops.
1. Francis van der Westen
2. Hendrik van de Mortel

- groes het Bosvelt 6 l.
1. het Huis van Asten
2. Hendrik van der Paalen

- groes de Haseldonk 2 l. 25 r.
1. Jan van Gog
2. Jan Tomas Hoefnagels

- groes den Baltus 3 l.
1. Jan van Gog
2. Jan van Dijk

-groes het Lindert 1╜ l.
1. weduwe Eysbout Hendriks
2. weduwe Antoni Voermans

- groes de Weert 1 l.
1. het Huis van Asten
2. Jan van Dijk

- land de Loverbosch 3 cops.
1. Antoni Jaspers
2. weduwe Arnoldus Tielen

- groes int Lindert 1╜ l.
1. Hendrik Stevens
2. kn Peter Voermans

- groes de Weert 1 l.
1. het Huis van Asten
2. Jan van Dijk

Belast met: ƒ 1-15-0/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-07-8/jr. aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 400,-
R 97 fol.197vo 02-02-1760 1/2
- Pieter Marcelis van Bussel,
- Jan Canters - g.m. Magrieta Marcelis van Bussel.
Zij verkopen aan Antonetta Slaats - weduwe Hendrik Hendriks:
- huis, hof en aangelag 5 cops.

1. de gemeente
2. de koopster

- land den Agtersten acker       4 l.
1. Peter Verleysdonk
2. Jan Jelis van Hugten

- de Beemtacker - waarvan 2 l. Nieuwe Erve  
geheel 4 l.

1. weduwe Jan Smets
2. de koper

- het Loopvelt 10 l.
1. weduwe Goort Buckums
2. Peter Verleysdonk

- den Rietbeemt 2 l.
1. de Aa
2. de Beekerloop

Belast met: ƒ 4-00-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
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Koopsom: ƒ 350,-.
R 97 fol. 200 06-02-1760 2/2
Maria Jan Willems - weduwe Jan Smets - geass. met Mattijs Smets, haar zoon -
aan de Diesdonk, vernadert de koop gedaan door Antonetta Slaats - weduwe Hen-
drik Hendriks - R 97 - fol. 197vo - 2-2-1760.
- huis, hof en aangelag  5 cops.

1. de gemeente
2. de koper

- land den Agtersten acker 4 l.
1. Peter Verleysdonk
2. Jan Jelis van Hugten

- land Beemtacker - waarvan 2 l. Nieuwe Erve 
geheel 4 l.

1. weduwe Jan Smets
2. de koper

- het Loopvelt 10 l.
1. weduwe Goort Buckums
2. Peter Verleysdonk

- den Rietbeemt 2 l.
1. de Aa
2. den Beekerloop

Belast met: ƒ 4-00-0/jr. aan het Gemene Land
- ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 350,-.
R 97 fol. 199 04-02-1760
Pieter Wilbert Coolen verkoopt aan Joost Leenders van Hugten - 2/3e deel onver- 
deeld in:
- huis, hof en aangelag 10 l.

1. Johannes Martinus Jansen
2. Mattijs Bollen
3. Philip Jansen
4. de straat

- land de Langenacker 2 l.
 1-2. Mattijs Bollen

- de Stappert 3 l.
1. Philips Jansen
2. Hendrik Jacob Martens

- een drieske 1 l.
            1-2-3. Hendrik Jacob Martens

Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan het Gemene Land.
De koper en verkoper zullen samen het beste peelveld bij het huis behorende 
en gelegen in de Peel, op het Pierts, blijven gebruiken.
Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn schoonouders en 1/3e deel bij 
transport - d.d. 24-2-1753.

Koopsom: ƒ 200,-.
R 97 fol. 202 25-02-1760
- Pieternella van Ent - weduwe Pieter van Riet - geass. met haar twee zoons,
  Jan en Gerrit - mede voor:
- Maria, Beaterix en Wilhelmus, haar drie andere kinderen.
Zij verkoopt aan Antonetta Slaats - weduwe Hendrik Hendriks:
- groes de Vunt - a.d. Astense Dijk 2 l.

 1-3. de straat
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2. Jan Peters van Bussel
3. de gemeente

Gereserveerd: 10 bomen, binnen 3 jaar te ruimen.
Koopsom: ƒ 175-10-0.

R 24 fol. 63vo 10-03-1760
Den drost, aanlegger. 
contra 
- Antoni van Hout wegens betaling van ƒ 11-00-00
- Goort van Bussel idem ƒ 10-11-02
- Huybert van Bussel    idem ƒ 10-11-02
- Hendrik Verhees idem ƒ  6-16-08            
van gekochte goederen op de koopdag van de kn Loverbosch, op 11-7-1759 - be-
taaldag 27-12-1759.
R 32 fol. 12vo 10-03-1760
Jan Joosten van Hugten is aangesteld als momboir over Joost, zn Joost Philipse
van Hugten i.p.v. Jan Jelis van Hugten.
R 32 fol. 13 10-03-1760
Pieter Joost Koppens, aan den Astense Dijk, is aangesteld tot rotmeester i.p.v.
Tomas van der Weerden.
En i.p.v. Jan Tijsse van Dijk is hij aangesteld tot pootmeester "over de hoek
van denzelve rot en gemeentes poterijen, aldaar.
R 97 fol. 202vo 11-03-1760
- Maria van Gog - weduwe Willem Roefs,
- Willem Roefs,
- Francis van de Vorst - g.m. Peternella Roefs,
- Joost van Gerwen - g.m. Maria Roefs.
Zij verkopen aan Johannes Martens:
- land den Toornacker, te Ommel 5 l.

1. Mattijs Muyen
2. Jan Loverbosch
3. de straat
4. de spitsen hoek aan de weg.

Koopsom: ƒ 125,-.
R 97 fol. 203vo 11-03-1760
Hendrik Meusse Roymans, te Ommel - en zijn twee minderj. kinderen, Josyna en
Jan, ca. 22 α 23 jaar, verkopen aan Willem Roefs:
- huis, hof en aangelag - te Ommel 3 l.

1. de koper
2. Jan van de Loverbosch
3. de gemeente
4. Mattijs Muyen

- land de Loo 1╜ l.
1. Mattijs Muyen
2. Jan Verhoysen

- land de Galre 2 l.
1. Francis van de Vorst
2. Elisabet van de Loverbosch
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- land de Nieuwe Erve 1 l.
1. Elisabet van de Loverbosch
2. de gemeente

Belast met: ƒ 0-5-8/jr. aan het Gemene Land - met meer anderen
- ƒ 0-4-2/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 192-10-0.
Waarvan ƒ 80,- α 3% welke gelost mogen worden als 
de voorn. kinderen meerderj.zijn geworden.
 
R 97 fol. 205 19-03-1760
Aart Frans Slegers verkoopt aan Lambert Verheyden:
- de helft van een akker 4╜ l.

 1-3. de koper
 2-4. de verkoper

Nog achter de voors. akker:
- een perceel van agteren de helft tot de sink 4╜ l.

3. Lambert Verheyden e.a. 
1. de verkoper
2. Maria van Hugten

Zie transport - d.d. 19-3-1756.
Koopsom: de lasten.   

R 121 fol. 129 20-03-1760
Antoni Fransen en Jan Bonaventura Lomans, oud borgemeesters, verklaren ter 
instantie van Gerrit van Riet, commies van den Tol, dat zij lange jaren hebben
gekend - Alexander van Riet, die als jongman en ongetrouwd zijnde van hier is
vertrokken en vervolgens zo zij, comparanten, gehoord hebben, in 1752, is af-
gevaren van Middelborg naar Oost Indiδn.
Dat Alexander van Riet is - een zoon van Gerrit van Riet - en Anneke Vervooren,
beiden nog in leven en dus wettige universele erfgenamen van hem - die, voorzo-
ver zij weten ongetrouwd is gebleven en geen kinderen heeft nagelaten.
Mede compareerde, Gerrit van Riet - en zijn vrouw, die procuratie geven aan
Johan Rodolp Thuys, te Middelborg, om de nalatenschap van Alexander voorn. te
ontvangen en daarvan het "collateraal" te betalen.
R 97 fol. 205vo 24-03-1760   
Peter Kerkers, aan de Wolfsberg, is schuldig aan Engel Reynier Smits, te
(Mierlo/Lierop ?) - ƒ 250,- α 3%.
Borg: Jan Janse van de Leensel.
Marge: 25-3-1798 - gelost aan Johannes Janse van Eyck en Willem Antoni van 
                   Dijk, te Lierop - mede namens de overige erven van Engel

         Reynier Smits.
R 97 fol. 206vo 27-03-1760
- Mattijs Slaats - g.m. Jenneke Andries Verheyen, op Heusden - en
- Jan Andries Verheyen.
Zij verkopen aan Joost Andries Verheyen, aan den Astense Dijk, 2/5e deel onver-
deeld in de goederen gekoemn van Joost Verheyen.
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 3 l.

1. de gemeente
2. de verkopers en de koper   

 - den Heyacker 3 l.
1. weduwe Jan Tijssen van Dijk 

7



2. de volgende dries
- den Eysacker 5 l.

1. kn Aart Wilbers
2. weduwe Jan Tijssen van Dijk

- den Wittenacker 2 l.
1. weduwe Aart Symons
2. Willem Joosten

- land het Kletje 2 l.
1. Antoni Evers
2. Jan Jan Smets

- een kamp den Herteman 1╜ l.
1. Jan Smets
2. Jan Peter Willems

- den Doorenman 5 l.
1. kn Aart Wilbers
2. Goort Peter Cornelis

- de Cranenbeemt 2 l.
1. Jan Jan Smets
2. Jan Peter Willems

- een weiveld 5 l.
1. Jan Dirks van Hugten
2. de koper

- land in de Brasel 1╜ l.
1. Jan Jan Smets
2. de koper

- de Bevertkoot 4╜ l.
1. Willem Geven
2. Marten Tijssen van Dijk

- een hooiveld 3 l.
1. Jan Jan Andriessen
2. Peter Cornelis

Belast met: 2/5e deel van ƒ 2-2-8/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 121 fol. 130vo 05-04-1760 1/2
Jan van Stiphout - weduwnaar Maria Vrients, te Liessel, verklaart dat met het 
overlijden van zijn vrouw hem aangekomen is het "togtregt" van de vaste goede-
ren, alhier, gekomen van zijn vrouw en in gebruik bij Jan Verboogen
Hij ziet af van dit "togtregt", latende de goederen over aan Jan Verboogen - en
zijn vrouw, Lijneke Vrients - mits deze alle pretenties op die goederen staande
voldoen - met inbegrip van het "collateraal" aan den lande.
 
R 164 fol. 1 05-04-1760 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Vrients - overleden te Liessel,
22-2-1760.
Jan Verboogen is erfgenaam van de overledene.

De helft van: Waarde
- huis, schuur, schop en aangelag - in de Wolfsberg   

geheel 1 l. ƒ  40-00-00
1. de straat
2. Hendrik Mattijs Haasen

- den Hoogenacker geheel 6 l. ƒ  25-00-00
1. Nicolaas Flipsen
2. Jan Verberne 

- den Logtenacker 1 l. ƒ   5-00-00
1. Goort Kuypers

8



2. Jan Jan Slaats
- de Voorbraake 3 l. ƒ  10-00-00

1. Jan Verberne
2. weduwe Arnoldus Tielen

- de Kamp 3 l. ƒ  12-10-00
2. Nicolaas Flipsen

- het Hoyvelt 7 l. ƒ  65-00-00
1. Hendrik van de Mortel
2. weduwe Francis Martens            

ƒ 157-10-00
De goederen zijn voor het geheel belast met:
- een rente van - ƒ 53-10-00 in kap. ƒ 132-10-00
- ƒ 0-19-0/jr. aan rentemeester de Kempenaar

in kap. ƒ    23-15-00  
        ƒ 156-05-00

de helft is    ƒ    78-02-08
ƒ  79-07-08

20e penning is ƒ 3-19-06.
R 97 fol. 207vo 10-04-1760
- Maria Hendrik Lomans - weduwe Jan Marcelis van Hugten,
- Anna, dr. Jan Marcelis van Hugten,
- Peter Jan Marcelis van Hugten, te Maris,
- Gerrit Jan Marcelis van Hugten, te Duitsland.
Zij verkopen aan Goort Antonis:
- groes/land op Voordeldonk 1╜ l.

1. de koper
2. Jan Vervoordeldonk
3. Huybert van Bussel

Koopsom: ƒ 27,-.
R 97 fol. 208vo 14-04-1760
Hendrik Jan Walraven verkoopt aan Antoni Franse:
- land de Beckers 5 copse.

1. Jan Paulus
2. de koper
3. de gemeente
4. de weg

Zie transport - d.d. 8-6-1754.
Koopsom: ƒ 27-10-0.

R 30 fol. 104vo 19-04-1760 1/3
Verklaring van Hendrien Engelen - weduwe Jan Philipsen van Hout.
Zij is, op 28 febr. l.l., in den avond, geroepen, om bij absentie van de 
vroedvrouw, te helpen baren, Maria Theodori van Hugten - weduwe Antoni Claus.   
Als vader van het te verlossen kind is tegenover haar genoemd - Willem Peter
Reynders, een getrouwd man en wonende te Someren.
E.e.a. onder bevestiging van eede. 
R 30 fol. 105 19-04-1760 2/3
Verklaring van - Maria Theodori van Hugten - weduwe Antoni Claus.
Zij heeft, in 1759, in het Dorp, in het huis van de weduwe Goort Buckums ge-
woond, bij Willem Peter Reynders en zijn kinderen.
Zij, of "den Armen" zou - ƒ 4-10-0 betalen voor huisvesting, vuur en licht -
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aanvang 1 nov. 1758.
In mei 1759, zonder de preciese dag te weten, is Willem, 's avonds laat, dron-
ken thuis gekomen en heeft tegen zijn vrouw "harde" woorden gemaakt en haar het
huis doen uitgaan.
Deze heeft nog aan haar verzocht om in huis te blijven en naar de kinderen om 
te zien. Hetgeen zij heeft gedaan.
Hierna heeft Willem Peter Reynders met zijn hoed het licht uitgeslagen en haar, 
terwijl ze bij de wieg "op een block of stock" zat achterover getrokken.
Haar bedreigende en zeggende: "Gij moet er aan, soo gij mijn sitt met U niet 
laat doen" en alzo haar met geweld verkrachtte en zwanger van hem is geworden.
Zij is hier door hem wel meermalen toe verzocht geworden, maar niet tot de daad 
gekomen en heeft met hem alleen in die voors. nacht "vleesselijke conversatie"
gehad.
Zij is daarop naar Deurne gegaan en daar enige weken gebleven. Later is zij 
weer teruggekeerd in haar woning bij Willem Reynen - alias Reynders. Deze Wil-
lem is met zijn vrouw en kinderen later vertrokken naar Someren en wonen daar
nog.
Zij is alleen blijven wonen in de woning van de weduwe Goort Buckums en daar, 
op 28 febr. l.l., bevallen van een zoon.
R 20 fol. 285 15-09-1760 3/3
Den drossard, aanlegger - contra - Maria Theodori van Hugten - weduwe Antoni
Claus.
- Gedaagde zijn "een fait" ten laste gelegd waarvoor zij zodanig mag worden -
  "gestraft, gecorrigeert en gemulteerd" als schepenen vinden - en dit speciaal
  naar het 81 art. van het Egtreglement over de Generaliteit - d.d. `8-3-1656.
- fol. 289 - 16-2-1761 - Gedaagdesse wordt geplaatst in "de ordinaare gevanke-
                         nisse dezer heerlijkheyt" om aldaar den tijd van ΘΘn

               maand op water en brood gezet te worden.
R 121 fol. 131 17-04-1760
Compareerde voor schepenen van Asten - Francis Slaats - die vorig jaar op "het
goet" van Johannes Martens, zijn zwager, is komen wonen en aldaar de schuur wat
vertimmerd heeft tot zijn huis.
Doordien de goederen voor de verschuldigde dorpslasten in arrest waren genomen 
en bij executie verkocht zouden gaan worden - omdat zijn zwager en hij niet in 
staat waren de lasten te voldoen.
Om de executiekosten te voorkomen en zoveel mogelijk "het bezaaide of oogst"
te behouden, heeft Johan Martens, mede op aanraden van hem, comparant, de goe-
deren, genaamd - de Bus - verkocht aan Jan Verheyen.
Omdat hij, comparant, uit hoofde van gedane reparaties en "verschotten" te
pretenderen had is hij, met Johannes Martens en Jan Verheyen, tot een accoord
gekomen op - ƒ 47-10-0 en waarvan hij ook voldaan is.
Hij zal binnen 12 dagen uit de woning vertrekken en alles wat "daaraan aart en
nagelvast is" daar laten.        
Hij zal wel zijn bezaaide percelen mogen oogsten en geen dorps- en landslasten
hoeven te betalen.
R 121 fol. 133 29-04-1760` 1/3
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van de Heer Petrus Aarts, Rooms
pastoor, alhier, dat deze eigenaar is van:
- een huis en hof, naast het Kerkehuis.
Welk huis deze tot zijn "comoditeyt" heeft vernieuwd en bij hem in bewoning en
gebruik is.
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R 164 fol. 5vo 31-05-1760 2/3
De Roomse Kerk-schuur, te Asten 13 r.

Oost - Zuid. de straten
West - Noord. de erven van Petrus aarts

Opgemaakt door: Petrus Aarts, Rooms pastoor,
    - Hendrik Berkers, kerkmeester,
    - Peter van Bussel, kerkmeesters.

R 164 fol. 12vo 01-08-1760 3/3
De waarde van de Kerk-schuur bedraagt ƒ 900,-.
R 97 fol. 209 03-05-1760
Goort van Bussel en Mattijs van den Eynde verkopen aan Jan van Riet en Mattijs
van Bussel:
- een heiveld tussen de Leensel en het Sant 14 l.

1. Jelis Hendriks
2. Jan Verreyt en Peter Joosten van Bussel
3. Hendrik Canters e.a. 
4. de hey

Koopsom: De arbeid tot het afgraven en planten van een bos.
R 97 fol. 209vo 03-05-1760
- Maria Smits - weduwe Joost Verberne,
- Jan van Geldrop - g.m. Allegonda Verberne, te Helmont,
- Jan Taabe - g.m. Catarina Verberne,
- Jan Verberne - mede voor:
- Huybert Verberne, te Parijs.
Zij verkopen aan Pieter Joost Verberne, te Eyndhoven - 9/10e deel, onverdeeld - 
in huis, hof en aangelag - te Ostaden 4 l.

1. Steven Jansen
2. weduwe Aart Tielen

- land 6 l.
1. Steven Jansen
2. Antoni Jacob Kuypers

- land 2 l.
1. weduwe Aart Tielen
2. Peter Berkers

- groes 4 l.
1. kn Jelis Vreynsen
2. Antoni Jacob Kuypers

- het Ostadensveltje 1 l.
1. Steven Jansen
2. weduwe Arnoldus Tielen

- het Smalveltje 1 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Jan Goort Lomans

Belast met: ƒ 250,- α 4% - obligatie - d.d. 26-9-1742 - nu aan Gerrit Verberne,
  te Someren.

Koopsom: ƒ 75,-.
R 121 fol. 133vo 03-05-1760
- Hendrik IJsbouts - g.m. Anneke van de Goor - en
- Jan Paulus Geven - g.m. Geertruy van de Goor zouden, namens hun vrouwen "in 
tijd en wijlen" bij het overlijden van Tiele Slaats - en Maria Peter Lambers, 
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zijn vrouw, moeten erven - ingevolge inventaris - d.d. 27-1-1748 en de huwe-
lijksvoorwaarden - d.d. 27-1-1748.
Zij verklaren hiervan ten volle voldaan en betaald te zijn door Tiele Slaats
"en sulx met de erffenisse aan haar, comparanten, te Mierlo, aangekomen van 
haar grootvader, waarvan de voorn. vrouw van Tiele Slaats een som heeft gehad,
die de vader was van de comparanten vrouw".
Derhalve laten zij, comparanten, al hetgene op hen, uit hoofde van de voors. 
staat en inventaris en huwelijksvoorwaarden zouden aankomen, voor en t.b.v. 
de kinderen Tiele Slaats.
R 164 fol. 3vo 08-05-1760
Taxatie van de onroerende goederen van Marten van Dijk - overleden - 12-4-1760.
Goort Canters is ΘΘn der erfgenamen.

Waarde
- groes/land de Kamp 5 l. ƒ 110,-

1. weduwe Jan Smits
2. Pieter Koppens

- land den Langenacker 4 l. ƒ  70,-
1. Jan Willem Slaats
2. Peter Marcelis 

- land het Oulant 2 l. ƒ  36,-
1. weduwe Hendrik Hendriks
2. kn Willem Geven

- land de Tiendschuur 1 l. ƒ  20,-
1. de gemeente
2. Jan Peters van Bussel

- groes IJbkensvelt 8 l. ƒ 120,-
1. weduwe Jan Smits

- groes den Cranenbeemt 3 l. ƒ 100,-
1. weduwe Hendrik Hendriks
2. Peter Cornelis      

- groes den mageren Beemt 3 l. ƒ  70,-
 1-2. de gemeente

3. Peter Jan Wilbers
- land den Bergacker 2╜ l. ƒ  50,-

1. Martinus Tijssen van Hooff     
2. weduwe Jan Smets

- groes den Dooreman 3 l. ƒ  60,-
1. Jan Peters van Bussel
2. Peter Jan Wilbers         

ƒ 636,-
20e penning is ƒ 31-16-0
R 121 fol. 134vo 14-05-1760
- Thomas Bakers - g.m. Petronella Langendonk - en
- Jan Elias - g.m. Alberdina van Bussel.
De mannen net hun vrouwen hier gecompareert.
Zijnde, de comparante, Petronella Langendonk, een dochter van wijlen Pieter 
Langendonk en de comparante, Alberdina van Bussel, een dochter van Marretje
Langendonk - g.m. wijlen Joost van Bussel.
Zij geven te kennen dat Jacobus van der Maas, te Amsterdam, volgens quitantie
- d.d. 11-4-1759 - ten overstaan van Pieter de Wilde, notaris te Amsterdam,
gepasseert,  "van  den  Mr.  Franciscus  α  Meynsman,  in  qualiteyt  als  door  den 
Edelen Agtbaare Heeren Schepenen der stad gecommitteert tot curator ad lites om 
de persoon van Hendrik Trakkers te representeeren. Uyt hoofde van de procuratie 
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door de comparanten, Thomas Bakers en Jan Elias, ider Nomine Uxoris, den eerste
october 1758, ten overstaan van Dominicus Gemets, notaris, tot Amsterdam, ge-
passeert in voldoening van het vonnis bij gemelde schepenen van Amsterdam, den 
27 maart 1759, geweesen voor reekening van hun, comparanten, wegens den boedel 
van Baltus La Bare" enz. enz.
Jacobus van der Maas, heeft, met procuratie - d.d. 5-5-1759 - deze obligaties
verkocht en aan de comparanten, onlangs te Amsterdam zijnde, rekening gedaan.
Zij hebben bevonden dat er - ƒ 1514-17-0 meer was ontvangen dan uitgegeven.
Dit bedrag hebben zij, comparanten, ook ontvangen en aangenomen - en gaan fi-
naal accoord met de gedane werkzaamheden.
R 24 fol. 64vo 19-05-1760
Den drost, aanlegger.
contra
- Jan Peter Schepers  - wegens betaling der Gemene Middelen 

 1757 - '58 ƒ  4-08-04
- weduwe Willem Roefs - idem, verponding, 1756 ƒ  8-16-04

            - Gemene Middelen, 1754 ƒ  0-15-08
- Willem Jan Aarts    - idem, Gemene Middelen, 1756 ƒ  3-10-00

            - verponding, 1754 ƒ  1-00-00
            - verponding, 1754 ƒ  1-00-00

- Jan Peter Verberne  - idem , Gemene Middelen, 1756 ƒ 10-00-08
  
R 32 fol. 13vo 12-06-1760
Hendrik Peter Driessen, in de Wolfsberg, is aangesteld tot schepen i.p.v. 
Jan Tijsse van Dijk.
R 97 fol. 210vo 14-06-1760
Mattijs van Bussel verkoopt aan Wilhelmus Bruynen:
- land de Logten 1 l.

            1-2-3. de verkoper
4. de weg

Verponding: ƒ 0-6-8/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
Het land wordt gemeten. Koopsom: ƒ 44,- 
Zie transport - d.d. 24-6-1746.
R 32 fol. 14 21-06-1760
Dirk Dirks en Goort Canters worden aangesteld tot borgemeesters, St Jan 1760 -
1761.
Tot setters worden aangesteld: Tiele Slaats en Jan Peters van Bussel.
R 97 fol. 211 04-07-1760
Willem van Straalen, Heer van Miheese, te Helmont, verkoopt aan Dirk Jan Wil-
berts en Hendrik Roymans:
- een hofstad en aangelag 2 l.

1. Hendrik Roymans
2. het straatje

- land 7 l.
1. Hendrik Roymans
2. het straatje

- land de Rayacker 2 l.

13



 1-2. de kopers
- het Kempke 3 l.

1. Hendrik Roymans
2. het straatje

- den den agtersten Dries 3╜ l.
 1-2. de kopers

- het Weyvelt 3╜ l.
 1-2. de kopers

- de voorsten Dries 1 l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. Laurens Roymans

- een heiveld 2 l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. Jan Verheyen

Belast met: ƒ 0-01-4/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 6-04-0/jr. aan het Gemene Land.     
- ƒ 1-15-0/jr. aan het huis van Asten.

Koopsom: ƒ 56-5-0.
R 97 fol. 213 11-07-1760
Jan Janse Paulus verkoopt aan Antoni Jacob Kuypers:
- de Hennenkras ╜ l.

1. kn Dirk Lambers
2. de koper
3. Tomas Coolen

Koopsom: ƒ 20,-.
R 154 14-07-1760
- Jan van de Loverbosch,
- Jan de Groot - g.m. Johanna Maria van de Loverbosch, te Vlierden,
- Jan Andriessen - als momboir over de onm. kinderen van wijlen Antoni van de
  Loverbosch - en mede voor:
- alle kinderen van Jan van de Loverbosch.
Allen mede-erfgenamen van wijlen Mattijs van de Loverbosch, gewoond hebbende te
Ommel int halff Clooster.
Zij verkopen: "eenige rogge, boekweyt, haver en andere vrugten staande te vel

    de",
            - enige gereedschap - en 
            - verpachten voor de oogst van 1760 - de Laarbroekse tiende.
- 23 kopen granen opbrengst: ƒ 207,-
- gereedschap                      ƒ  16,-
- de"tiende" wordt verpacht voor  ƒ  50,-.
R 164 fol. 6 24-07-1760
Taxatie van de onroerende goederen van Antoni van de Loverbosch - overleden
13-6-1760, te Vlierden.

Waarde
- ╝e deel in huis, schuur, stal, hof en
  aangelag - aan het Clooster, te Ommel 1╜ l.         ƒ  65-00-00 

1. de straat
 2-3. kn Jan van de Loverbosch

4. Jan van de Loverbosch
- ╝e deel in de Patersacker 6 l.         ƒ  27-10-00

1. Jan Peters
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2. de mistweg
- ╝e deel in den Berg 7 l.         ƒ  30-00-00

1. Jan Verhoysen
2. de mistweg

- ╝e deel in de Horstacker 5 l.         ƒ  20-00-00
1. weduwe Willem Roefs
2. Jan Deyne

- ╝e deel in de Achterste acker  2╜ l.         ƒ   7-10-00
1. Jan Verhoysen
2. kn Jan van de Loverbosch

- ╝e deel in de Krayenstart 2 l.         ƒ   7-10-00
1. de gemeente
2. het straatje

- ╝e deel in den Hoogendriesacker  4 l.         ƒ  20-00-00
1. Jan Verhoysen
2. Hendrik Berkers

- ╝e deel in den Hoogendries 6 l.         ƒ  30-00-00
1. kn Jan van de Loverbosch
2. het vorig perceel

- ╝e deel in de Engelsbeemt 8 l.         ƒ  15-00-00
1. kn Jan van de Loverbosch
2. Jan Verhoysen

- ╝e deel in de Kraystart 15 l.         ƒ  30-00-00
1. kn Jan van de Loverbosch
2. Francis van de Vorst

- ╝e deel in de Kruck 2 l.         ƒ   7-10-00
1. de weg
2. Dirk van de Loverbosch                    

                            ƒ 260-00-00
- 1/40e deel in het oude huis van het Clooster,
  te Ommel - met aangelag, stallen, schuren

5 l. ƒ  7-10-00
1. de straat
2. kn Antoni van de 

Loverbosch   
- 1/40e deel in de Capelacker agter de

hegge 8 l.  ƒ  3-10-00
1. Elisabet van de

Loverbosch
2. de weg

- 1/40e deel in de voorste hooge Loo-
acher 2╜ l. ƒ  1-00-00

1. Jan van de 
Loverbosch

2. kn Antoni van de 
Loverbosch

- 1/40e deel in de schoone Jansacker 3 l. ƒ  1-05-00
1. weduwe Hendrik

Hoefnagels
2. Cotshausen

- 1/40 deel in de Strijphoeckacker  1 l. ƒ  0-10-00
 1-2. de weg

- 1/40e deel in de Horst 1 l. ƒ  0-10-00
1. de mistweg

- 1/40e deel in de Meeracker 6 l. ƒ  3-00-00
1. Peter van de 

Loverbosch
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3. de weg
- 1/40e deel in den Hoeckacker 2 l. ƒ  1-00-00

1. Mattijs Muyen
2. Hendrik Halbersmit

- 1/40e deel in den Dorperacker 2 l. ƒ  1-00-00
1. Jan Verhoysen
2. Jan Roymans

- 1/40e deel in den Oudenhoff 4 l. ƒ  2-15-00
1. Jan Verhoysen en
   Jan Roymans

- 1/40e deel in 4 l. ƒ  2-15-00
 1-2. kn Antoni van de 

Loverbosch
- 1/40e deel in de voorste Engelsebeem-

den 8 l. ƒ  1-00-00
1. Elisabet van de 

Loverbosch
2. kn Antoni van de 

Loverbosch
- 1/40e deel in het agterste van de

Kraystart  15 l. ƒ  2-15-00
1. weduwe Peter van de 

Vorst
2. kn Frans Kels            

ƒ 28-10-00
Dan is het voors. huis en volgende goederen 
voor het geheel belast met:
- de helft in een gewin- of recognitocijns
  van ƒ 2,-/jr. aan de Rentmeester Generaal
  van de Domeinen in kap. ƒ   25-00-00
- de helft in eencijns van ƒ 0-14-4/jr.
  aan het huis van asten in kap. ƒ    8-18-02
- ƒ 1050,- α 3% - d.d. 12-3-1759 in kap. ƒ   1050-00-00  

 ƒ 1083-18-02
Is voor 1/40e deel  ƒ          27-02-00 

                        ƒ                     1-08-00
        ƒ 261-08-00

- 1/40e deel in 1/3e deel van de helft - en
- 1/40e deel in 1/3e deel van 1/3e deel in
  een clamptiende - de Laarbroekse - 

waarde: ƒ 1350-00-00
Belast met: ƒ 200,- α 3% aan Fran-
cis van de Loverbosch         ƒ    200-00-00   

 ƒ 1150-00-00
Is voor 1/40e deel                   ƒ    28-15-00  

        ƒ 290-03-00
20e penning is ƒ 14-10-4.
R 121 fol. 136 28-07-1760
Schepenen van Asten certificeren bij deze - dat Floris Pieter von Cotshausen,
oud secretaris, alhier - met zijn vrouw, hier wonende, vertrekt naar Duysburg
en andere plaatsen om hun kinderen en vrienden te bezoeken.
Acte is niet gepasseert.
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R 30 fol. 106 09-08-1760
Johannes Baptista Beels, med. dr. en Johannes SouvΘ, chirurgijn, hebben t.h.v.
Pieter Koppens, aan den Astense Dijk, gevisiteerd het dode lichaam van een zoon
van Pieter Koppens, die gisteren op of aan zijn zaagstelling schielijk is over-
leden.
Wij hebben aan het lichaam niets kunnen vinden dat de dood veroorzaakt zou kun-
nen hebben.
R 121 fol. 137 22-08-1760
    "Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten". 
Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade hen
overkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli l.l., - "door een extra swaar onweer,
vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag" waardoor de oogst 
te velde onder de nagenoemde uithoeken of "haartgangen" ten dele neergeslagen 
is.
Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht.
De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geru∩-
neerd.
Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is achter 
ieders naam gesteld:
- het aantal lopense rogge dat door ieder was bezaaid.
- het aantal lopense der boekweit en zomervruchten.
- het bedrag der geleden schade, door de regenten is het minste of laagste
  bedrag getaxeert.
Ostaden: L. L. schade in   ƒ  .  
- Peter Jelisse 5╜ 1╜ ƒ  30,-
- Hendrik Paulus 6 2 ƒ  36,-
- Laurens Jelis 4 1 ƒ   9,-
- Steven Jansen       12 3 ƒ  50,-
- weduwe Aart Hendrik Tielen 6╜ 1╜ ƒ  40,-
- Peter Berkers  8╜ 1╜ ƒ  55,-
- Adriaan Wijlen 7 2 ƒ  50,-
- Tomas Coolen 1╜ 1╜ ƒ   7,50
- kn Dirk Lamberts       10 1 ƒ  50,-
- Antoni Jacob Kuypers 1╜ ƒ  10,-
- weduwe Paulus Geven 1╜ ƒ   7,50
Ommel
- Francis Zeegers 3 l. ƒ   7,50
- Peter Verreyt 2╜ ƒ   6,-
- Mattijs Muyen 2 ƒ  10,-
- Antoni van Hout 3 2 ƒ  35,-
- Jan Hendrik Deynen 1 2 ƒ  15,-
- Goort Cortjens       10 ƒ  50,-
- Hendrik van de Goor  2 ƒ  15,-
- Francis Bennebroek 2 2 ƒ  25,-
- Francis Verreyt 4 1 ƒ  25,-
- Jan Peter Schepers       10 2 ƒ  60,-
- weduwe Henrik Hoefnagels 8 1 ƒ  45,-
- Jan Canters 9 4 ƒ  70,-
- weduwe Hendrik Zeegers       11╜ 3╜ ƒ  80,-
- Hendrik Verhees 2╜ 1╜ ƒ  20,-
- Peter Roymans       10 2 ƒ  50,-
- Peter Jan Wilbers       12 3 ƒ  80,-
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- kn Jan Verreyt       15 3 ƒ  90,-
- Jan Keyzers       10 2 ƒ  60,-
- Willem Goris 8 1 ƒ  48,-
- Martinus Peter Martens 6╜ 1╜ ƒ  42,-
- Jan Maas       11 4 ƒ  75,-
- weduwe Peter Roymans 9 4╜ ƒ  60,-
- weduwe Antoni Zeegers 4 1 l. 3 cops. ƒ  25,-
- Francis van de Vorst       10 ƒ  50,-
- Jan Peter Smits 7 2 ƒ  45,-
Laarbroek:
- Cornelis Peters       10╜ 1╜ ƒ  75,-
- Peter Vermeulen       14 3 ƒ  90,-
- Hendrik Berkers       24 7 ƒ 175.-
- kn dirk Flipsen       12 2 ƒ  75,-
- Jan Teunis Jelis           9 2╜ ƒ  60,-
- Goort Roymans       11 2 ƒ  35,-
- Nol Timmermans 3 ƒ  18,-
Steegen:
- Peter Hoebergen       10 3 ƒ  65,-
- Aart Driessen       24 6 ƒ 150,-
- weduwe Goort Buckums       14 5 ƒ  95,-
- Jan Jansen Walraven 6 1╜ ƒ  40,-
- Wilbert Koppens       11╜ 3╜ ƒ  75,-
- Huybert van Hooff       13╜ 3╜ ƒ  95,-
- Willem Jan Goorts 7╜ 1╜ ƒ  50,-
- weduwe Joost Reynen        6 1 ƒ  40,-
- Hendrik Walraven       12 3 ƒ  65,-
- Peter Lomans 3 2 ƒ  25,-
- Hendrik Jansen       10 3 ƒ  75,-
- kn Peter Fransen          11╜ 3╜ ƒ  80,-
- weduwe Hendrik van Ruth       11╜ 3╜ ƒ  80,-
- Dirk Hoebergen       14 3╜ ƒ  90,-
- kn Willem Kels       19 4 ƒ 110,-
- Jan Jacobs Verberne       22 6 ƒ 150,-
- weduwe Jacobus van de Cruys   13 3 ƒ  75,-
- Joost van Rest  6 1 ƒ  35,-
- Leendert Lamberts       10 2╜ ƒ  65,-
Voordeldonk:
- weduwe Antoni van de Moosdijk 16 5 ƒ 100,-
- weduwe Andries Verheyen       16 3╜ ƒ  90,-
- Pieter Haasen       15 5╜ ƒ  95,-
- Goort van Bussel       16 4 ƒ  65,-
- weduwe Jan van de Leensel     11 4╜ ƒ  50,-
- Hendrik Verleysdonk 2╜  ╜ ƒ  12,-
- Jan Wilbert Berkers 4 1 ƒ  20,-
- Reynder Aarts 2╜   3 cops. ƒ  16,-
- Antoni Vreynse Verleysdonk 6 + 3 c. 3 cops. ƒ  40,-
- Joost Leenders van Hugten     10 4 ƒ  55,-
- Mattijs Bollen  9 3╜ ƒ  65,-
- Huybert van Bussel       12 3╜ ƒ  50,-
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- Philips Jansen       16 4 ƒ  70,-
- Hendrik Marten Gielens 7╝ 3 ƒ  60,-
- Antoni Verleysdonk 7 3╜ ƒ  60,-
- Joost Antonis        3╜     1 ƒ  22,-
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- Peter Cornelis       10 1╜ ƒ  50,-
- Jan Joost van Hugten       11 2 ƒ  70,-
- Peter Joosten van Hugten 6 l. 1 ƒ  30,-
- kn Peter Coolen 6╜     1╜ ƒ  40,-
- Goort Kuypers 8 3 ƒ  50,-
- Peter Slegers       10╜ 2╜ ƒ  50,-
- Huybert Joosten       12╜     5 ƒ  80,-
- Marten IJsbouts       10 3 ƒ  55,-
- Hendrik Jacob Martens       14 4 ƒ  75,-
- Dirk Haasen       17 4╜ ƒ  50,-
- Andries Aalbert Verheyen      12 5 ƒ  60,-
- Goort Antonis 7 2 ƒ  45,-
- Antoni Lintermans 7╜ 1 + 3 cops. ƒ  50,-
- Jan Vervoordeldonk       16 4 ƒ  80,-
- weduwe Laurens Antonis       25 5╜ ƒ 130,-
- Pieter van Maris       12 2╜ ƒ  70,-
- Dirk Bosmans  3  ╜ ƒ  17,-
- kn Marcelis Berkers       29 8 ƒ  15,-
- Peter van Bussel       16 4 ƒ 100,-
  Aan sijn huys, stallinge en
  schuur om en te neder gesla-
  gen ƒ 100,-
- Jan Schippers       13 3╜ ƒ  95,-
  En de huysinge daar in woonde
  en competeerende aan de kn Mar-
  celis Berkers voor een gedeelte
  ingestort en de stallinge 
  schuur en torffschop int geheel
  omgewayt en ternedergeslagen ƒ 100,-
- Francis Deenen        13 3╜ ƒ  90,-
- Francis Kerkers       12 3╝ ƒ  80,-
- Jan Jooste Loverbosch 6 1╜ ƒ  40,-
- Hendrik Stevens       10 5 ƒ 125,-
Wolfsberg:
- Jacobus Hurkmans       12 3 ƒ  60,-
- Aart Janse Smits         10 2╜ ƒ  25,-
- Adriaan Lintermans 9╜ 3 ƒ  30,-
- Nicolaas Philipsen          15 4 ƒ  40,-
- Francis Plenders        8 2╜ ƒ  30,-
- Antoni Jaspers       15 2╝ ƒ  50,-
- Lambert Cornelis 8 2╜ ƒ  25,-
- Paulus van Bussel 8 2 ƒ  30,-
- Hendrik Tijs Haasen          21 6 ƒ  80,-
- weduwe Marcelis Daniels       21 6 ƒ 100,-
- Marcelis Jan Daniels 8╜ 2 ƒ  25,-
- Arnoldus van Gemert 7 1 ƒ  25,-
- Jan Aart Smits 9 3 ƒ  40,-
- Francis van de Mortel 2╜  ╜ ƒ  12,-
- Jan Verboogen  8 3 ƒ  30,-
- weduwe Nol Tielen 5 2 ƒ  25,-
- Jan Janse Verberne       14 3╜           ƒ  60,-
- Hendrik Verberne       10 2 ƒ  50,-
- Jan van Gog       20 6 ƒ  90,-
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- Francis Plenders de jonge 6 2 ƒ  20,-
- Hendrik Peter Driessen 8 1╜ ƒ  40,-
- Hendrik van der Paale 2 ƒ  10,-
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- Peter Kerkers       16 4 ƒ  50,-
- Reynier van der Linden       10 2 ƒ  25,-
- Wilbert van Helmont          14╜ 3 + 3 cops. ƒ  60,-
- Jacobus Baassen 8 1╜ ƒ  50,-
- Franciscus van der Westen 9 3 ƒ  30,-
- Pieter Slaats       26 6 ƒ 150,-
Heusden:
- Hendrik van Geffen       25 5 ƒ  70,-
- Aalbert Verheyen       25 5 ƒ  70,-
- Wouter Lomans 2 2 ƒ  10,-
- Peter van Bussel 9 2 ƒ  36,-
- Jan Verreyt       15 3 ƒ  50,-
- Jan Plenders 9╜ 3╜ ƒ  40,-
- kn Francis Lomans 8 2╜ ƒ  40,-
- Steven Antonis  5 1╜ ƒ  20,-
- Peter Willem Slaats       12 3╜ ƒ  60,-
- weduwe Wouter de Groot 2╝ 1╝ ƒ  10,-
  en de schuur beschadigt ƒ  10,-
- Tiele Slaats 8 1 ƒ   8,-
- Dirk Jansen       19 7 ƒ  60,-
- Peter Hoeben 6╜ 1╜ ƒ  30,-
- Bruysten van Someren 8 2 ƒ  35,-
- Dirk van Helmont 9 2 ƒ  40,-
  het omwayen van de torffschop ƒ  10,-
- Hendrik van Helmont 6 2 ƒ  25,-
- aan het omwayen van een gebont 
  in sijn schuur ƒ  20,-
- Marten Berkers       12 3 ƒ  45,-
- Dries van Hugten       25 7 ƒ  80,-
- Leendert van Hugten       16 6 ƒ  70,-
- Jan Teunis Verhindert       10 3 ƒ  45,-
- Willem Jan Slaats       17 4 ƒ  70,-
- Jan Andries Tielen 6 2 ƒ  30,-
- weduwe Leendert Jan Dirks 8╜ 2╜ ƒ  30,-
- Martinus Slaats 9╝ 2 ƒ  45,-
- Aart Teunis 4 3 cops. ƒ  14,-
- Reynder van Hooff 9 2╜ ƒ  35,-
- Peter Aart Wilberts       13╜ 3 ƒ  40,- 
- Willem van Oosterhout 9 2╜ ƒ  21,-
- Peter Canters       10 3 ƒ  40,-
- Mattijs Slaats       12 4 ƒ  50,-
- Dirk Martens       13 3 ƒ  30,-
- Daandel Coolen       23 2 + 3 cops. ƒ  50,-
- Jan Daandel Coolen  2 2 ƒ   5,-
- Jan Willem Lomans 6 2 ƒ  18,-
- Mattijs van den Eynde       14 3 ƒ  30,-
- Antoni van Bussel       16 5 ƒ  50,-
- weduwe Jan Marcelis van Hugten 7 1 ƒ  30,-
- Hendrik Eysbouts       12 2╜ ƒ  30,-
- Jan Bruysten van Someren 8 2 ƒ  30,-
- Philips Jelis van Hugten 8 1╝ ƒ  25,-
- Hendrik Jansen van Bussel 8 2 ƒ  20,-
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- Francis Berkers 2╜  ╜ ƒ  10,-
- Jan van de Leensel       17 4 ƒ  40,-
- weduwe Gerrit Kerkers       16 7 ƒ  70,-
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Dorp:
- Jan Timmermans 9╜ 2 ƒ  45,-
- Peter Driessen van Bussel 9 1╜ ƒ  40,-
- kn Goort Kuypers 8╜ 2 ƒ  90,-
- Nicasius Simonis 3 1 ƒ  25,-
- weduwe Jan de Smit 7╜ 1 + 3 cops. ƒ  36,-
- Jacobus Smits 3 1 ƒ  20,-
- Jan Meulendijk 7╜ 1╜ ƒ  40,-
- kn Francis Timmermans       13 3 ƒ  80,-
- Jan Janse Slaats       12 2╜ ƒ  70,-
- Jan Peter Hoefnagels 9 2 ƒ  55,-
- Gerrit Zeegers 6 2╜ ƒ  44,-
- Evert van Geffen       12 2╜ ƒ  40,-
- Joost Kuypers 1╜  ╜ ƒ  10,-
- Jan Hendrik Jansen 8 1╜ ƒ  50,-
- Paulus van Gerwen       12 1╜ ƒ  70,-
- Heer Albers, predicant, alhier
  die versogt heeft op deselve
  lijst te stellen 2 3╜ ƒ  30,-
- weduwe Jan Verberne       15 6 ƒ  70,-
- Gerrit Jacobs van Hugten      15 3 + 3 cops. ƒ  10,-
- Jan Goort Lomans          20 4 ƒ  60,-
- Peter Lomans       16 4 ƒ  80,-
- Hendrik Halbersmit 1╜ 1╜ ƒ  15,-
- Peter Jan Aarts        3 ƒ  15,-
- Antoni Lomans        7 1╝ ƒ  30,-
- Antoni Haasen 6 3 ƒ  36,-
- Adriaan Hoefnagels 6   3 cops. ƒ  36,-
- Jan Muyen 5╜  ╜ ƒ  18,-
- weduwe Jan Vreynsen 3 1 ƒ  15,-
- weduwe Jacobus Souve 3 1 ƒ  25,-
- weduwe Jan Flipsen       17 ƒ  85,-
- weduwe Hendrik Verberne       13 3╜ ƒ  60,-
- Louis Hoefnagels        1  ╜ ƒ   8,-
- Jan Ture Lomans 6╜ 3╜ ƒ  40,-
- Joseph Souve 5 1 ƒ  15,-
- Gerrit van Riet 5 3╜ ƒ  40,-
- Jan Verhoysen 9╜   3 cops. ƒ  50,-
- Jan Peter Smits 7 1 ƒ  36,-
- Bernardus Brunas       14 4 ƒ 100,-
- Paulus van den Berg        3╜ ƒ  16,-
- Jan Souve 3╜ 1╜ ƒ  25,-
- Wilhelmus Bruynen  3   3 cops. ƒ  20,-
- weduwe Antoni Voermans  2╜ ƒ  12,-
- Willem van den Eerenbeemt     13 2 ƒ  70,-
- Joost Voermans 6 2╜ ƒ  45,-
- Francis van den Eerenbeemt    11╜ 1╜ ƒ  60,-
- Hendrik Coopmans 1╜ ƒ  10,-
- weduwe Francis Martens 8 1╜ ƒ  50,-
- Mattijs van Bussel       20 5╜ ƒ 130,-
- Antoni Fransen       20 6╜ ƒ 135,-
- Jan van Reyt       10 2 ƒ  60,-
- weduwe Pieter van Riet       11 3╜ ƒ  72,50
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- Goort Lomans       18 ƒ  72,-
De rogge beloopt samen:       2233,75 l.
De boekweit en zomervruchten:  581,25 l. 

       Somma        2815,00 l.
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De totale schade bedraagt: ƒ 11671,-
Aldus dese lijste geformeert in voegen als voorenstaat, ter raadcamer van As-
ten, op den twingtigste en een en twintigste augusty 17c sestig.
Wijders verklaren wij, ondergeteekende schepenen en secretaris der heerlijkheyt 
Asten en Ommel, geleegen in den quartiere van Peeland, Meyerije van 's Bosch,
dat wij de ingesetenen op het voors. aangeven van haare oogst waarin den hagel-
slag is gevalle hebben vermaant en gerecommandeertom in oprechtheyt en na waar-
heyt hetselve, als onder eede, op te geven en te taxeeren na derselver beste 
kennis en wetenschap, niet op het meeste maar op het minste. Hetwelk soo als 
het ons voorkomt is gedaan en soo wij vermeene int generaal meer schade is ge-
schiet als voors. leyste monteert, alsoo den oogst ten velde maar begroot is
op tien gulden ider loopense dooreen gereekent en van veele haare oogst meer 
als voor de helft is geruineert, andere wederom voor een vierde, derde min of 
meer.
Dat ook niet getaxeert is de kleynigheden vant afwayen van stro van de daken 
der huysen en schuure, verbrijselen van de glasen, boom- en tuynvrugten, twelk 
nog een merkelijke somme soude beloopen.
In teeken der waarheyt hebben wij desen ten prothocolle onderteekent, binne 
Asten, den twee en twinstigste augusty 17c sestig.

Jan van Riet, president,
Antoni Haasen,
Hendrikck Berckers,
Jan Vervoordeldonck,
W. Bruynen,
L. van Riet,
Hendrick Peter Driesen,
J. Losecaat, secretaris.       

R 121 fol. 145vo 30-08-1760 1/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Tiele Peter Coolen - weduwnaar Maria Anto-
nis - t.b.v. Anneke, zijn enige minderj. dochter.

Onroerende goederen
Staande het huwelijk heeft hij aangekocht:
- een hoeff - waarop hij is wonende - transport - d.d. 12-6-1737.
- nog enige goederen, aldaar - transport - d.d. 29-9-1752,

      -           - d.d. 23-3-1753,
  staande ten quohiere - fol. 56.
Die nu voor de helft op zijn drie kinderen zijn "verstorven".

Roerende goederen
- een veren bed met toebehoren, twee andere bedden, zes slaaplakens,
- een kast, een kist, zes stoelen, een tafel,
- enige ketels, 
- vuurgerei,
- twee hoge karren, twee slagkarren, een ploeg, twee eggen,
- enig klein landbouwgereedschap.
R 121 fol. 143vo 28-08-1760 2/2
- Tiele Peter Coolen - weduwnaar Maria Antonis - geass. met Pieter, zijn zoon -
  en 
- Jenneke Peter Coolen, meerderj. j.d. - geass. met Francis Zeegers, haar zwa-
  ger.
Zij willen trouwen en maken, t.b.v. de kinderen van Tiele Coolen, huwelijks-
voorwaarden.
- Indien de bruidegom komt te overlijden v≤≤r de bruid, zonder aan haar         
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  kind(eren) nagelaten te hebben - dan zal zij uit de boedel ontvangen 
  - ƒ 300,-.
- Indien de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) aan
  hem na te laten zullen de vrienden en erfgenamen van haar kant ontvangen 
  - ƒ 100,-.
- De bruid zal haar goederen, hebbende en verkrijgende niet in dit huwelijk
  inbrengen, deze blijven voor haar en haar erfgenamen.  
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden dal zal de langstlevende 
  van hen beiden deze moeten alimenteren en bezorgen. Waarvoor ook de goederen 
  van de zijde van de bruid voor haar alleen zullen zijn en blijven.
  Als zij langstlevende blijft en kind(eren) heeft - zal zij de - ƒ 300,- ont-
  vangen en voor ieder kind - ƒ 200,-.  
R 97 fol. 213 30-08-1760
Hendrik Willem Berkers verkoopt aan Jan Verreyt de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - te Ommel 2 l.

1. Jan Goort Lomans
2. Jan Keyzers

- de schuur met den Dries 2 l.
1. Jan Keyzers
2. Willem Goris

- de corte Espe 1╜ l.
1. de koper
2. Willem Goris

- de Venacker 2╜ l.
1. Jan Canters
2. Jan Goort Lomans

- de kleyne Venacker 1 l.
1. Jan Keyzers
2. Peter Jan Wilbers

- de lange Espenacker 3 l.
1. weduwe Hendrik Zeegers
2. Jan Goort Lomans

- de Grootenacker 7 l.
1. Peter Jan Smits
2. Jan Keyzers

- de Loverboschacker 7 cops.
1. Peter Jan Wilbers 
2. Willem Hendrik Goris

- het Binnevelt 5 l.
1. Willem Hendrik Goris
2. de koper

- het Weyvelt 12 l.
1. Jan Souve
2. Jan Keyzers

- den Ossenkamp 8 l.
1. Martinus Peter Martens
2. Peter Jan Smits

Belast met: de helft van 6╜ vat rogge/jr. aan Jan van Eersel.
- de helft van ƒ 0-10-00/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 0-03-12/jr. aan het Huis van Helmont.

Koopsom: ƒ 200,-.
Marge: De rente van ƒ 0-10-0/jr. aan het Gemene 
       Land - t.n.v. Jan Antoni Tielens is gelost 
       met ƒ 16-13-6 t.b.v. de Pastory van Asten.
       Zie register op nr. 1787 - quitantie 's Bosch - d.d. 4-3-1773.  
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R 97 fol. 215vo 01-09-1760
Jan Janse Paulus verkoopt aan de kinderen Jan Verreyt - g.g.m. Anna Maria Jan 
Janse Paulus, m.n. Johanna, Helena, Jan en Willem, allen minderjarig.
- huis, hof en aangelag - aan de Poel 1 l.

 3-4. de straat
- den Hoeksenacker 2╜ l.
- Willemyna-acker 1╜ l.
- land de Beckers    1╜ l.
- den Berg 1╜ l.
- den Pasacker 1╜ l.

1. Huybert van Hooff
- de Pastory-acker 1╜ l.

1. Joseph Souve
- groesbeemd Vrouwkesveltje 1 l.
Belast met: ƒ 4-0-0/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 5-7-8/jr. aan het Gemene Land.
Zie tansport - d.d. 21-3-1754.
Nog de onverdeelde helft in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag met een akker daaraan

2 l.
3. de straat
1. Jan Smits 
4. Jan Verhoysen

- Jan Everts-acker 3╜ l.
- land de Beckers 2 l.
- de Kasacker 2 l.
- groesbeemd de Kattestaart 5 l.

1. Hendrik Paulus Verberne
2. het Dijkje

- Jan Aartjesveltje 2╜ l.
- Nelis Kempwielke 2 l.

1. Mattijs van Bussel
2. weduwe Hendrik Verberne

- groes in de Pas ╜ l.
1. Antoni Lomans
2. kn Jan van Dijk

- de Fransmansacker 2 l.
1. Jan van Riet
2. Jan Verhoysen

- den Berg off acker daar de schuur gestaan heeft 1 l.
1. Jan van Riet

            2-3-4. de straat
- het Rootsvelt 4╜ l.

1. Jacobus Losecaat
2. kn Jan Verberne

Belast met: de helft van - ƒ 200,- α 3% t.b.v. Jenneke Mattijs Jansen - 
                              d.d. 1-4-1750.
- de helft van - ƒ 100,- aan Antoni Jacob Kuypers.       
- de helft van - ƒ 175,- α 3% aan Wilhelmus Bruynen - d.d. 20-1-1752.

Koopsom: ƒ 120,-.
Welke moet worden betaald aan J. Losecaat voor de kosten van 
het transport en verdere landslasten ƒ 70,-.
En aan Wilhelmus Bruynen ƒ 50,-.
Marge: 24-2-1772 zijn deze beide sommen gelost.
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R 32 fol. 15 24-09-1760
Bij de publieke veiling is door niemand aangenomen 's Land lasten te collec-
teren.
Door de regenten zijn nu aangesteld:
- tot collecteurs der beden, 17-9-1760 - '61 - en van
- de verponding, 1-1-1661 - 31-12- '61 
  Tomas Marcelis Coolen en Antoni Frans Roymans, deze laatste voor zijn vaders
  huishouden.
- De Gemene Middelen, 1-10-1760 - '61, worden gecollecteerd door Dirk Peter 
  Martens en Hendrik Hendrik Joosten, deze namens zijn vader.
R 24 fol. 65 06-10-1760
Peter van Oyen, te Deurne, aanlegger - contra Jan Francis van de Loverbosch,

gedaagde.
Aanlegger heeft ca. 6 weken geleden geleverd - "een vijftiende scheergaare"   
ter somme van - ƒ 11-19-0.
Hij kan zijn geld niet bekomen.
R 24 fol. 66 20-10-1760
Den drost, aanlegger.
contra
- Peter van Hugten - ter voldoening van ƒ 8-08-00
  Marge: Zijn broer Francis heeft dit betaald.  
- Antoni Verleysdonk en zijn borg, Joost Antonis ƒ 6-05-08
- Johannes Jansen ƒ 1-05-04
- Paulus van Bussel ƒ 6-11-08
- Antoni Jaspers ƒ 2-17-12
- Jan Verberne - als borg voor Dirk Roymans, te Someren ƒ 4-17-08
Alles onbetaald gebleven van de koopdag der kinderen Loverbosch.
R 30 fol. 106vo 24-10-1760
In de Peel, naar de zijde van Meyl, genaamd de Vossenberg, ver van de passage,
is gevonden een dood, vreemd, arm, vrouwspersoon, bijna geen kleren aanhebben-
de als todde en vodde aaneengenaaid en gebonden. zonder dat daar enig brood,
geld of dergelijks was.
Het lichaam is onderzocht door Beels, med. dr. en Johannes Souve, chirurgijn.
Zij hebben niets kunnen vinden dat op een geweldadige dood zou kunnen wijzen.
Maar dat waarschijnlijk honger of armoede de doodsoorzaak is geweest.    
Het lichaam is "seer bruyn van aart en swart van hair, ront of cort van tronie
en ontrent vijff voet en twee duym lank".
Na schouwing is opdracht gegeven om het lichaam, morgen, alhier, te begraven.
R 97 fol. 218 30-10-1760
Antoni Hoefnagels, te Liessel, verkoopt aan Allegonda Hoefnagels - weduwe Cor-
nelis Lambers, in de Wolfsberg:
- huis, kamer en aangelag met een akker daaraan 4╜ l.

1. Hendrik Peter Driessen
 2-3. de straat

4. erven Peter Voermans
- Jan Bosmansvelt 3 l.

1. erven Peter Voermans
2. weduwe Arnoldus Tielen
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3. kn Jan van Helmont
4. de straat

- het Venneke 1 l.
 1-2. Jenneke Eysbouts

3. Hendrik van der Paalen
4. de straat

Zie deling - mei 1760 - Deurne.
Koopsom: ƒ 400,-.

R 146 03-11-1760 ook: R 28 - fol. 40 - 3-11-1760.
Aan het College,

Hendrien Kels - weduwe Jacobus van de Cruys, in de Steege, heeft met haar man
bezeten:
- huis, land en groes 34 α 36 l.
Tijdens hun huwelijk gekocht van Joost Hoebergen. Waarvan nog - ƒ 250,- ten
intrest staan en nog - ƒ 100,- volgens "hantbrieffje" aan weduwe Aart Wilbers.
In leven zijn nog vier kleine kinderen m.n. Agnees, Elisabet, Jan  en Jennemie.
Suppliante is op de voors. goederen en in de "bouwerije" blijven zitten, zoals
ook tijdens het leven van haar man. Ze heeft hier echter nooit geen voordeel 
van ondervonden, doch in tegendeel, schade, zoals ziekte, schulden enz.
Zij kan deze schulden niet meer betalen en haar huis, hetwelk in zeer vervallen 
staat is, bewoonbaar houden. 
Omdat haar, van haar ouders, enige vaste goederen zijn "aangestorven" zou zij
deze graag voor haar en haar kinderen behouden en daarop gaan wonen.
Zij verzoekt daarom de voors. goederen te mogen verkopen en daarmede haar 
schulden te betalen.
Marge: "Fiat".   
 
R 97 fol. 219 03-11-1760
Jenneke Gevart Manders - weduwe Marten van Bree, te Deurne, verkoopt aan Jaco-
bus Losecaat:
- groes het Eeuselvelt met de hey 6 l.

1. Goort van Bussel
2. Marcelis Daniels
3. de Aa

Zie transport - d.d. 5-1-1743.
Arnoldus Slaats stemt toe, zonder daarop actie te behouden.

Koopsom: ƒ 26-15-0.
R 97 fol. 219vo 07-11-1760
- Josyna Jansen - weduwe Goort Canters,
- Willem slaats - g.m. Aalke Goort Canters,
- Tomas Canters, te Vlierden,
- Jan Coolen - g.m. Jenneke Goort Canters,
- Peter Canters,
- Jan Willem Slaats - g.m. Maria Goort Canters,
- Goort Canters,
- Jan Goort Canters.
Zij verkopen aan Jan Goort Canters, te Ommel, de onverdeeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - te Ommel 1 l.

1. weduwe Willem Roefs
2. Hendrik Halbersmit

- den Halsacker 1 l.
1. weduwe Willem Roefs 
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2. Jan Goort Lomans
- den Grootenacker de helft is 1╜ l.

1. weduwe Hendrik Hoefnagels 
2. weduwe Willem Roefs

- den Klootacker de helft is 1 l.
1. Martinus Peter Martens
2. Jan Goort Lomans en Peter Maas

- de Venacker 2 cops.
1. Jan Verreyt
2. Martinus Peter Martens

- land/groes de Bogt 1 l.
1. Jan Goort Lomans
2. weduwe Antoni Zeegers

- het Weyvelt 2 l.
1. Elisabet van de Loverbosch
2. Francis van de Vorst

- het Swartbroek - v≤≤r als over de Loop
   4 l.

1. Jan van de Loverbosch
2. weduwe Willem Roefs

- de Hurkmansacker - met den dries daaraan
  7 l.

1. Jan Keyzers
2. weduwe Hendrik Zeegers

Belast met: ƒ 0-1-7 duiten/jr. aan de Heer van Helmont.
Koopsom: ƒ 50,-.

Zij verkopen aan Jan Willem Slaats - g.m. Maria Goort Canters - de onverdeelde
helft in:
- huis, hof, aangelag, groes en land 2 l.

1. Goort Canters
2. Antoni Fransen

- land het Heytvelt 2╜ l.
1. Goort Canters
2. de straat

- den Bosseracker 1 l. 3 cops.
1. Peter Franse van Bussel
2. Joost Verheyen

- de Schoutenacker 3╜ l.
1. de koper
2. Antoni Franse van Bussel

- den Bergacker 7 l.
1. Antoni Franse van Bussel
2. Antoni F;anse van Bussel e.a. 

- groes Busselsvelt 6 l.
1. Goort Canters
2. Antoni Franse

- groes het Oulant off A-velt 10 l.
1. de Aa
2. Antoni Franse

- groes het Weyvelt 1 l.
1. de koper
2. Goort Canters

- groes het Loopvelt 5 l.
1. den Beekerloop
2. Peter Franse van Bussel

Belast met: ƒ 6-15-0/jr. aan rentmeester Tengnagel, te 's Bosch, in een meer-
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               dere rente van - ƒ 27,-/jr. met Goort Canters en Peter
  Franse van Bussel.

- ƒ 0-07-8/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: de lasten.

Zij verkopen aan Goort Canters:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 5 l.

1. Jan Willem Slaats                 
2. Peter Franse van Bussel

- land 2╜ l.
1. Jan Willem Slaats
2. weduwe Aart Wilbers

- den Bosseracker 1 l. 3 cops.
1. Peter Franse van Bussel
2. Joost Verheyen

- de Langenacker 7 l.
1. Peter Franse van Bussel
2. Antoni Franse

- groes int Hoyvelt 1 l.
1. Jan Willem Slaats
2. de straat

- wei- of hooigroes het Oulant 10 l.
1. weduwe Jan Tijssen van Dijk
2. Jan Willem Slaats

- het Vlasvelt 8 l.
 1-2. Peter Frans van Bussel

Belast met: ƒ 6-15-0/jr. aan rentmeester Tengnagel, te 's Bosch, in een meer-
               dere rente met Peter Franse van Bussel en Jan Willem

  Slaats, van - ƒ 27,-/jr. 
- ƒ 0-07-8/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: de lasten.
R 121 fol. 146vo 08-11-1760
- Jan Goort Lomans - g.m. Maria Jan Franse van de Loverbosch - voor 1/3e deel
  erfgenaam van Martinus van de Loverbosch,
- Jan Goort Gijben, president, te Someren - als momboir over Peter, Dirk en 
  Elisabet, onm. kinderen van wijlen Jan Fransen van de Loverbosch,
  Antony Heycoop namens - Jan van de Loverbosch, Heer Symon van de Loverbosch,
                          Jan de Groot - g.m. Jennemaria an de Loverbosch, als-

   mede Engel en Antonet, Jan en Francis van de Lover-
                          bosch - ook voor 1/3e deel,
- Jan Andriessen - als momboir over de onm. kinderen Antoni van de Loverbosch -
  eveneens voor 1/3e deel erfgenaam van Martinus van de Loverbosch.
Zij verdelen "de actiδn en pretentiδn die ten voordeele van de nalatenschap
van Martinus van de Loverbosch in sijne boedel en papieren bevonden sijn".
1e lot: kn Jan van de Loverbosch.          
- ƒ   71-08-00 t.l.v. Cornelis Draak, als erfgenaam van overste Draak en secre-

     taris Draak - onder littera A - nr. 1.  
- ƒ    6-15-00 t.l.v. Baron [Tones] restant van wijn en bronwater - littera 
               A - nr. 4.
- ƒ   69-00-00 t.l.v. Gerardus Vromans - volgens zijn handtekening - littera A 
               - nr. 7.
- ƒ   81-13-00 t.l.v. Sara Booms - weduwe Jacob van den Boomen, te Valkensweert

     - rest geleverde wijnen - littera A - nr. 9.
- ƒ   38-05-08 t.l.v. van Zeelant, secretaris, te Beek - littera A - nr. 17.    
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- ƒ   12-10-00 t.l.v. Willem Hendrik Goris, te Ommel - volgens handtekening -
     littera B - nr. 1.

- ƒ    7-10-00 t.l.v. Joost Kuypers - wegens borgemeestersboek, 1746 - litte-
               ra B - nr. 3.
- ƒ    9-15-00 t.l.v. Antoni Willing, te Helmont - wegens "ramsvelle" - littera

     B - nr. 4.
- ƒ   65-07-00 t.l.v. Arnoldus van de Mortel, te Deurne - lettera B - nr. 9.
- ƒ   60-00-00 t.l.v. Jan van Esch, in de Karstraat, te 's Bosch - littera D -
               nr. 5.
- ƒ   50-00-00 t.l.v. Jan Vreynsen, te Deurne - volgens handobligatie - d.d. 

     20-8-1723 - littera U.
- ƒ  345-11-12 t.l.v. de voorgaande Heer van Croy Deckers - littera C - nr. 6.

     en littera A.
- ƒ   25-18-10 t.l.v. weduwe Christiaan van der Velde - littera A - nr. 12.
- ƒ   13-18-08 t.l.v. van Vlockhoven, te Eyndhoven - littera A - nr. 13.
- ƒ   35-19-08 t.l.v. Jan Paulus van Lieshout, buiten Helmont - littera A -

     nr. 14.
- ƒ   61-00-04 t.l.v. de gewezen Heer Bossers - littera A - nr. 16.  
- ƒ  275-00-00 t.l.v. Hendrik van der Bloemen - 21-4-1740 - littera B - nr. 5.
- ƒ   48-11-04 t.l.v. Goris van de Mortel, te Deurne - littera B - nr. 8.
- ƒ   81-13-08 t.l.v. Jan Hensen, te Deurne - littera B - nr. 8.
- ƒ   28-06-00 t.l.v. Dirk van der Bloemen - littera B - nr. 11.
- ƒ   98-04-12 t.l.v. Adriaan van der Bloemen - littera B - nr. 12.
- ƒ   86-04-00 t.l.v. Baron van Colonster, Heer van Asten - littera D - nr. 3.
- ƒ   85-00-00 t.l.v. Baron Bartholff - littera D - nr. 3.
- ƒ  263-10-00 t.l.v. Johan Porters - littera C - nr. 6.
- ƒ  102-16-04 t.l.v. Tieleman Kessels, te Baaldere - volgens afrekening -

     d.d. 19-9-1721 - littera C - nr. 7.
- ƒ 1972-00-00 t.l.v. de Joode, te Bon - littera C.     
- ƒ   92-00-00 t.l.v. de Cruysbroeders, te Dusseldorp - littera Q.
- ƒ            t.l.v. de Heer Peter Somers en doctor Kesselkoek, te Dusseldorp,

     1730 en 1730 - staat in het boekje littera R.
- ƒ   37-10-00 t.l.v. Heymraad Reynders - letter S.
- ƒ   27-10-00 en nog 14 albus Keuls - t.l.v. den regiment veltscheerder Waal,

     op de Waltstraat - de dogter Poer, te Dusseldorp.
- ƒ   17-10-00 en 32 albus - t.l.v. weduwe Piekarts, "in zwaare op de Reyn-

     straat" - littera V.
- ƒ  572-18-00 - hiervan de helft - t.l.v. van den Berg, te Helmont - littera C.
2e lot: Jan van de Loverbosch, alhier - en
        Francis van de Loverbosch, te Mierlo
- ƒ   60-00-00 t.l.v. Baron van Leeffdaal - rest van geleverde wijnen en vier

     potten bronwater - littera H - nr. 2.
- ƒ  114-01-02 t.l.v. de erven van der Moelen - van geleverde wijnen - littera

     A - nr. 3.
- ƒ   94-04-00 t.l.v. weduwe Jacobus van den Boomen, te Eyndhoven - littera A

     - nr. 10.
- ƒ   25-00-00 t.l.v. Francis van Luyk, te Eyndhoven, nu de kinderen - littera

     A - nr. 14.
- ƒ   41-12-00 t.l.v. Jan Meulendijks, te Deurne - littera C - nr. 10.
- ƒ    5-01-00 t.l.v. Peter Verdonschot, te Someren - littera C - nr. 1.
- ƒ   28-11-04 t.l.v. Mattijs Hendrik Bollen - littera C. - nr. 2.
- ƒ   33-13-00 t.l.v. de weduwe Joost Verbeek, te Lierop - littera C - nr. 3.
- ƒ    5-04-00 t.l.v. Jennemy, op de Diesdonk - littera C - nr. 4.
- ƒ   54-13-04 t.l.v. Adam Blankers, te Gemert - littera A - nr. 15.
- ƒ   14-05-00 t.l.v. Jan van de Laar - littera B - nr. 7.
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- ƒ  252-06-14 t.l.v. generaal 's Gravenmoer - littera C - nr. 5.    
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- ƒ  225-00-00 t.l.v. Jan van Geldrop - volgens de handtekening van zijn vrouw
               littera C.
- ƒ  360-06-00 t.l.v. Hendrik van Geldrop, te Helmont - littera C - nr. 8.
- ƒ   34-10-10 t.l.v. Lijske Bartel, te Meyl - littera C - nr. 11.
- ƒ  107-16-04 t.l.v. de Capel van Helden - en nof
- ƒ   21-17-08 t.l.v. de Heer Aarts van de Capel - littera D - nr. 1.
- ƒ  158-15-00 t.l.v. Hendrik Zeuwens, te Turenhout - littera D - nr. 21.
- ƒ  700-00-00 t.l.v. de goederen van Canters - littera G.
- ƒ 1075-00-00 t.l.v. Johan Hubertus Ziepen, op 28-7-1741 is hierop betaald -

     vier rijksdaalders en 80 Albus - littera L.
- ƒ  415-00-00 t.l.v. Johan Gofman, op de Mart, int coffyhuys, te Bon - littera

     M.
- ƒ  260-00-00 t.l.v. Clapwijer, te Ceulen - d.d. 1739 en 1745 - littera N.
- ƒ  120-00-00 t.l.v. Zuller Horten, te Keyzersweert - littera P.
- ƒ  572-18-00 zijnde de helft - t.l.v. van den Berg, te Helmont - littera C.
3e lot: Jan Goort Lomans
- ƒ  166-09-00 t.l.v. Bartel Slaats - littera A - nr. 5.
- ƒ  128-06-00 t.l.v. Jan van Bommel - alias Jan Ronders, te Deurne - littera B

     - nr. 13.
- ƒ  565-12-08 t.l.v. Jan Dirk Hoets, te Kessel - littera C - nr. 10.
- ƒ  565-12-08 t.l.v. Willem Droessen, te Helden - littera C - nr. 11.
- ƒ   28-16-00 t.l.v. Andries van Haandel, te Helmont - littera C - nr. 7.
- ƒ   52-10-00 t.l.v. Michiel Smulders, te Helmont - littera C - nr. 9.
- ƒ    7-10-00 t.l.v. Mattijs Deelen, te Hees - wegens 50 heesters - littera F.
- ƒ   60-00-00 t.l.v. Michiel van Nieuwstad - littera H.
- ƒ   95-00-00 t.l.v. Bell, te Ceulen - littera J.
- ƒ 4595-00-00 t.l.v. Graaf van Salms - littera K.
Aan ieder zijn de documenten, rekeningen en brieven ter hand gesteld.
Ieder der condividenten zal voor eigen rekening zijn vordering zelf afhandelen.
R 97 fol. 223vo 11-06-1760
Christina Verhoysen - weduwe Antoni Franse Voermans verkoopt aan Francis 
Slaats:
- een akkerke ontrent den Ommelsen Bosch ╜ l.

1. kn Joseph Vervoordeldonk 
2. de koper
3. de weg
4. Wilhelmus Bruynen

Koopsom: ƒ 6,-.
R 16 fol. 40 24-11-1760
Den drossard, aanlegger - contra - Aalbert Meusse Roymans, gedaagde.
R 154 06-12-1760
Clasyna Willem Aarts - weduwe Antoni van de Moosdijk, op den Agterbosch, aan 
Voordeldonk, verkoopt "eenige meubilaire goederen, paard, beesten, hoy, stro 
en bouwgereetschap" o.a.:
- een os ƒ 26,-
- drie Koeien ƒ 39,-
- een trog ƒ  5,-
- hooi - stro ƒ 18,-

Opbrengst: ƒ 106,-.
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R 154 06-12-1760
Hendrien Kels - weduwe Jacobus van de Cruys, in de Steegen, verkoopt "eenige
meubilaire goederen, met paart, beesten, hoy, stro en bouwgereetschap" o.a.:
- drie koeien ƒ 27,-
- een hoge kar ƒ  7,-
- hooi - stro ƒ 13,-

Opbrengst: ƒ 56,-.
R 30 fol. 107vo 12-12-1760
Jan Doense is, vrijdag, de vijfde, van hier gegaan naar Nederweert en meende 
dezelfde dag weer thuis te komen, zoals zijn vrouw verklaarde.
Omdat het die dag "sterk" gesneeuwd had en hoog water zijnde is hij niet thuis 
gekomen op die dag.
Op de 7e en 8e zijn enige personen hem onderweg tot Nederweert gaan zoeken, 
zonder hem te vinden.
In Nederweert hebben zij wel gehoord dat hij op de voors. dag, na de middag is 
vertrokken.
Op de 9e en 10e zijn weer acht personen gaan zoeken in de Peel, tussen Meyl en
Nederweert, zonder hem te vinden.
Wel zijn v≤≤r de Peel, alhier, gevonden, twee zakjes van Jan Doense, in het ene
wat appelen en in het andere wat noten die hij te Nederweert had gekocht. Deze
zakjes lagen een eindje van elkaar.
Doordat het extra hoog water is in de Peel, meende men dat Doense verdronken 
zou kunnen zijn.
Op de 11e zijn verscheidene ingezetenen in het water, daar ter plaatse, gaan 
zoeken, zonder iets te vinden.
Op heden is echter het lichaam van Jan Doense gevonden, omtrent de eerste 
Bleek, achter de Behelp, aan de Nieuwedijk.
Na visitatie is als doodsoorzaak vastgesteld - verdrinking.
R 98 fol. 1 15-12-1760 ook: R 155 - 10-11-1760.
Rogus Franciscus Schenaarts, secretaris, te Aarle, verkoopt aan Francis Deenen:
- een grote schone hoeve - genaamd - den Agterbosch zijnde:         
- het oude huys - bewoont door weduwe Antoni van de Moosdijk - zijnde getekent
  met de parcelen daarbij gehoorende met nr. 1.
  En dus een huys met de schuur en stallinge daaraan gehoorende alsmeede een 
  kleyn stalle daaragter en dan voor hetselve huys het backhuys en daarnevens
  de helft in een schop met alle de gront en plaats na de andere huysinge tot 
  de helft van deselve gront, na proportie te deylen met de koopers van de an-
  dere huysinge zoo verre den gront tusschen beyde aangaat en dus de groote on-
  bekent En de voors. schop te deylen met Pieter Coolen, koper van het derde 
  huys. 
- een perceel, nr. 1, in het aangelag - het middelste deel 1╜ l.

1. Laurens Jelissen
2. Pieter Coolen

- een hooiveld 3 l.
1. de pad

 2-3. Laurens Jelisse
4. de heg

- een hooiland de Stok - de voorste helft 2╜ l.
1. Philips Jansen
2. Laurens Jelisse

- groes de eerste Del 1╜ l.
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1. Goort van Bussel
2. Pieter Coolen

- den 2e acker in de voorste Camp 3 l.
1. Laurens Jelisse
2. Pieter Coolen

- agter de schop vooraan in den Bergacker 3 l.
1. tussen de Wegen
2. Laurens Jelisse

- land den Langenacker 9 l.
 1-2. Laurens Jelisse

- den 2e acker in de Stelt 4 l.
1. Pieter Coolen
2. Laurens Jelisse

- de Hoekacker 2 l.
1. Pieter Coolen
2. Laurens Jelisse

- den 1e acker op de Lensdonk 5 l.
1. Laurens Jelisse
2. een velt van de hoeve de Haseldonk

- het agterste velt off helft van het A-velt
deze helft is 1 l.

1. Goort van Bussel    
2. Pieter Coolen
3. de Aa

- 1/3e deel in een Heytvelt - met de onderste groes
die niet verdeeld is - tot de Koey-
straat

  1/3e deel is van Laurens Jelisse,
  1/3e deel is van Pieter Coolen grootte onbekend.
- nog een onverdeeld, 1/3e deel, in het Heytvelt - van

de hoeve naar de Boetschotseacker grootte onbekend.
- 1/3e deel in het Weytvelt aan de Lensdonk 30 l.
Verponding: ƒ 15-00-00/jr.
Bede - ƒ  5-11-06/jr.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 24-5-1758 - Aarle.

Koopsom: ƒ 580,-.
Hij verkoopt aan Laurens Jelisse:
- huis, schuur, stal met de daarbij behorende grond, naar behoren te delen of
  te gebruiken en tussen de andere huizen in gelegen.
  Bewoner: weduwe Andries Verheyen.
- een gedeelte van het aangelag naast het oude huis 1╜ l.
  naast het Hoyvelt en Johannes Jansen.
- groes het Schaapsvelt - in zijn bekende 5 l.

heggen gelegen 
- groes het derde Del 2╜ l.

1. Pieter Coolen tot aan de sloot
   en tot aan de hoek van de 
   Schaapsdries.
2. Jan van Hugten

- hooiland de agterste helft van de Stok 2╜ l.
 1-2. kn Marcelis Berkers

3. Francis Deenen  
- land den 1e acker in de Kamp 3 l.

1. het Schaapsvelt
2. Francis Deenen

- land in den Berg 2 l.
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1. Francis Deenen
2. Pieter Coolen

- de Langenacker - tussen de Weegen 5 l.
1. Francis Deenen
2. Pieter Coolen

- den 3e acker op de Stelt 4 l.
1. Francis Deenen
2. Peter Driessen van Bussel
3. de onverdeelde hei

- het laatste Hoekackerke 2 l.
1. Francis Deenen
2. Peter Driessen van Bussel

- de agtersten acker op de Leysdonk 5 l.
1. Antoni Verleysdonk 
2. Pieter Coolen

- 1/3e deel in een Heytvelt - met de onderste groes
die niet verdeeld - tot de Koey-
straat grootte onbekend

  1/3e deel is van Francis Deenen.
  1/3e deel is van Pieter Coolen.
- nog een onverdeeld 1/3e deel in het Heytvelt van de 
  hoeve naar den Boetschotseacker grootte onbekend
- 1/3e deel in het Weytvelt aan de Leysdonk 30 l.
Verponding: ƒ 15-00-00/jr.
Bede - ƒ  5-11-06/jr.

Koopsom: ƒ 680,-.
Waarvan ƒ 300,- α 3%.
Marge: 4-11-1766 - gelost aan Jan Smits, schepen, te Aarle - namens Catarina
                   Scheffer - weduwe Rochus Francis Schenaarts.
Hij verkoopt aan Pieter Wilbert Coolen:
- huis, stal, schuur en de grond daarbij horende, tussen de andere huizen ge
  legen en te gebruiken of te verdelen naar behoren - met de halve schop en
  de grond vandien en waarvan de andere helft toekomt aan Francis Deenen.
  Bewoner: Pieter Haasen.
- het aanDgelag agter het oude huis 1╜ l.

1. de straat
2. Francis Deenen    

- groes de voorste Del 2 l.
1. Goort van Bussel
2. Laurens Jelisse

- de Reemer 1 l.
1. tot de vijf boomkes
2. het Heytvelt naar de Koeystraat

- een drieske agter de Kamp 1 l.
1. de akkers
2. het voorste Heytvelt

- den 3e acker in de voorste Camp 3 l.
1. Francis Deenen
2. de hey

- een acker in en op den Berg 6 l.
 1-2. Laurens Jelisse

- de voorste Steltacker 4 l.
1. de hei
2. Francis Deenen

- den Langenacker 8 l.
1. Francis Deenen
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2. Laurens Jelisse
- den 2e acker op de Lensdonk 5 l.

1. Francis Deenen
2. een velt van de hoeve de Haseldonk

- de eerste of voorste helft van het A-velt 2 l.
1. Francis Deenen
2. de Haseldonk

- 1/3e deel in een heytvelt, met de onderste groes die 
  niet verdeeld is, tot de Koeystraat grootte onbekend
  1/3e deel is van Francis Deenen.
  1/3e deel is van Laurens Jelisse.
- Nog 1/3e deel, onverdeeld, in het Heytvelt van de hoeve
  naar de Boetschotseackers  grootte onbekend
- 1/3e deel in het Weyvelt aan de Leynsdonk 30 l.
Verponding: ƒ 15-00-00/jr.
Bede - ƒ  5-11-06/jr. 

Koopsom: ƒ 640,-.
Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- den Hoogendries of Heytvelt - zijnde

nu met dennen bezaaid. 12 l.
 3-4. Antoni Verleysdonk

1. de Aa-velden
2. de weyvelden

Verponding: ƒ 0-15-2/jr.
Koopsom: ƒ 80,-

Hij verkoopt aan Johannes Souve:
- een heiveld 12 l.

1. het Bottelsvelt
2. de hei

Verponding: ƒ 0-15-2/jr.
Koopsom: ƒ 60,-.

R 98 fol. 8vo 22-12-1760
Francis van de Loverbosch, te Mierlo, verkoopt aan Hendrik van Eyck en Jan 
Vlemminx, als voogden van en t.b.v. Engel Smits:
- een obligatie van - ƒ 150,- α 3% t.l.v. Hendrik Jan Stevens - d.d. 6-1-1758.
R 164 fol. 13 24-12-1760
Taxatie van de onroerende goederen van Willem Jan Verrijt - overleden 5-10-1760.
De verklaring is afgelegd door Anna Maria Paulus - g.m. Jan Verreyt - mits de
absentie van haar man - moeder - en mede-erfgenaam van de overledene.

╝e deel in: Waarde
- huis, hof en aangelag - aan de Poel 1 l. ƒ 42,-

 3-4. de straat
- den Hoeksenacker 2╜ l. ƒ  6,25

            1-2-3. de wegen
- de Willigenacker 1╜ l. ƒ  5,-

1. kn Lambert Verheyden
2. Jan Goort Lomans

- de Beckers 1╜ l. ƒ  2,50
1. Antoni Franse
2. de gemeente

- den Berg 1╜ l. ƒ  3,75
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1. Adriaan Hoefnagels
2. weduwe Peter Verberne

- de Pasacker 1╜ l. ƒ  5,-
 1-2. Huybert Jan van Hooff

- de Pastoryacker 1╝ l. ƒ  3,-
1. Joseph Souve 
2. Heer Simon van de Loverbosch

- Vrouwkesveltje ƒ  5,-
1. Joost Lomans
2. Antoni Kuypers         

          ƒ 73-00-00
Het geheel is belast met:
- ƒ 4-0-0/jr. aan den Armen van Asten - in kap. ƒ 100-0-0
- ƒ 5-7-8/jr. aan het Gemene Land     - in kap. ƒ   137-7-8  

        ƒ 237-7-8
╝e deel hiervan is          ƒ   59-06-14  

rest     ƒ 13-13-02
1/8e deel in:

- huis, schuur, stal, hof, aangelag en een akker 2 l. ƒ 42-10-00
3. de straat
4. Jan Verhoysen

- Jan Evertsacker 3╜ l. ƒ  3-15-00
1. weduwe Hendrik Hoefnagels
2. Heer Alberts

- de Beckers 2 l. ƒ  1-05-00
1. Antoni Haasen
2. de gemeente

- de Kasacker 2 l. ƒ  2-00-00
1. Antoni Fransen
2. de gemeente

- de Kattestaart 5 l. ƒ 11-05-00
1. Hendrik Paulus Verberne
2. het dijkje

- Jan Aartjesveltje 2╜ l. ƒ  4-10-00
1. weduwe Nol Tielen
2. Lambert Dirk Lamberts

- Nelis Kempke 2 l. ƒ  5-00-00
1. Mattijs van den Heuvel
3. weduwe Hendrik Verberne

- de Pas 1╜ l. ƒ  2-10-00
1. Antoni Lomans
2. kn Jan van Dijk

- de Fransmansacker 2 l. ƒ  3-15-00
1. Jan van Riet
2. Jan Verhoysen

- den Berg 1 l. ƒ  1-10-00
1. Jan van Riet
2. de straat            

ƒ 78-00-00
De laatste 10 percelen zijn, voor het 
geheel, belast met:
- ƒ 200,- α 3% aan Jenneke Mattijs Janse 
  - d.d. 1-10-1750   ƒ 200-00-00
- ƒ 175,- α 3% aan Wilhelmus Bruynen -
  d.d. 20-1-1752 ƒ   175-00-00  

ƒ 375-00-00
1/8e deel hiervan is ƒ   46-17-08  
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         rest         ƒ 31-02-08
- ╝e deel van het Rootsvelt 4╜ l.         ƒ 25-00-00

1. Jacobus Losecaat
2. kn Jan Verberne                    

        ƒ 69-15-10
20e penning is ƒ 3-9-14.
R 121 fol. 151vo 27-12-1760
- Jan van de Loverbosch, coopman,
- Jan de Groot, te Vlierden,
- Engel en Antonet van de Loverbosch.
Zij zijn schuldig aan Heer Symon van de Loverbosch, dit gedurende zijn leven 
lang, indien hij dit nodig heeft - ƒ 150,-/jr.
Mede compareerde: 
- Heer Simon Braakhuysen, cappellaan - en
- Johannes van der Linden, beiden alhier.
Zij verklaren dat de voors. comparanten "suffisant, gegoeyt en geerft" zijn om
de - ƒ 150,-/jr. te betalen.
R 98 fol. 9vo 29-12-1760
Willemyn Jan Deenen - weduwe Laurens Bruystens en haar kinderen, Mattijs, Anto-
ni, Willemyn, Annemie en Willem verkopen aan Hendrik Coopmans:
- de helft in een akker - de Logte geheel 3 l.    
  deze helft naast 1. Antoni Jacobus Kuypers 

2. weduwe Paulus Geven
3. de straat
4. weduwe Joost Verberne

De verkoper blijft voor deze helft "geweegd" vooraan over
den akker - en naast den Berg te mogen afvaren om aarde 
te halen zolang den Berg duurt. 

Koopsom: ƒ 3-10-0.
R 121 fol. 152vo 29-12-1760
Jan Francis van de Loverbosch geeft in huur aan Gerrit Jacobs van Hugten:
- huis, land en groes - te Ommel
Zoals deze aan hem, verhuurder, bij deling en koop zijn aangekomen.
Huurtermijn: 8 jaar.
Te dekken: 3 vijm dakstro/jr.
Huursom: ƒ 42,-/jr.
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R 98 fol.10vo 02-01-1761
Jan Tomas Hoefnagels, aan de Wolfsberg, verkoopt aan Francis Plenders en Jan 
Joosten van Hugten, als voogden over en t.b.v. Joost, zoon Joost Philipsen van
Hugten:
- een huis met de neere en de helft van het aangelag 1 cops.

 1-4. weduwe Cornelis Lambers
2. de koper
3. Hendrik Peter Driessen

- de voorste Reyenacker 2 l.
1. het straatje
2. de koper
3. de straat
4. Hendrik van der Paalen

- den Heesacker 1╜ l.
 1-3. Nicolaas Philipse Voermans

2. de koper
4. weduwe Hendrik Haasen

- groes/land den Berg 1 cops.
1. weduwe Hendrik Haasen
2. de koper
3. de straat
4. Hendrik Peter Driessen

- land den H. Geestacker 1 l.
1. weduwe Hendrik Haasen
2. Maria Plenders
3. de straat
4. weduwe Eysbout Hendriks

- land het Koolackerke 1╜ l.
1. weduwe Arnoldus Tielen
2. Peter Kerkers

 3-4. weduwe Hendrik Hoefnagels
- een hooiveld 2 l.

1. Hendrik van de Mortel e.a. 
2. de koper
3. de kleyne Aa
4. weduwe Cornelis Lambers

- groes het Tijs Bottersvelt 1 l.
1. weduwe Hendrik Haasen

 2-3. de koper
4. de kleyne Aa

- groes het Vroukes - off voorste velt 1 l.
1. Francis van der Westen
2. de koper
4. kinderen Hendrik Haasen 

Belast met: de helft van 13 duyten/jr. aan het Huis van Asten 
            - cijnsboek fol. 176.

- ƒ  75,- α 3% aan den Armen van Asten - d.d. 18-12-1755.
- ƒ 120,- α 3╜% die de verkoper bij deling - d.d. 17-2-1757 is schul-

            dig gebleven aan de koper in deze - wordt verrekend met de koopsom.
Conditie: De camer in het voors. huis blijft gedurende zijn leven behouden aan
          de verkoper.
Koopsom: ƒ 200,-, te betalen binnen ΘΘn jaar, hieronder begrepen de meubelen 

        van de verkoper, volgt opsomming, t.w.v. - ƒ 30,- die hij zal 
mogen behouden tot na zijn dood.
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R 98 fol. 13vo 03-01-1761
- Willem Geven van Dijk,
- Antony Willem Geven van Dijk, meerderjarig,
- Marie Willem Geven van Dijk, meerderjarig,
- Martinus Willem Geven van Dijk, minderjarig - samen eigenaren voor 3/8e deel.
- Peter Paulus Geven van Dijk,
- Martinus Paulus Geven van Dijk,
- Mattijs Paulus Geven van Dijk,
- Helena Paulus Geven van Dijk - eigenaren voor 4/8e deel.
Zij verkopen aan Jan Paulus Geven van Dijk - eigenaar voor 1/8e deel - 
hun 7/8e deel in:
- huis, hof en aangelag 4 l.

1. Peter Jan Wilbers
2. Willem Geven

- land het Cattegat 3 l.
 1-3. Peter Jan Wilbers

- land den Dijkeracker 3 l.
1. weduwe Hendrik Hendriks
2. Jan Andriessen

- weiland de Hulsboschacker 2╜ l.
1. weduwe Hendrik Hendriks
2. Willem Geven

- land de Busselacker 1 l.
1. weduwe Jan Tijssen van Dijk
2. Goort Canters

- land Goortsacker 3 l.
1. het straatje
2. Willem Geven

- land de Venacker 1 l.
1. Pieter Koppens
2. Jan Smits

- land het Oulant 1 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. Peter Jan Wilbers

- groes het Grootvelt 5 l.
1. weduwe Symon Peters
2. weduwe Aart Jan Wilbers

- groes de Slimmert 3 l.
 1-2. Jan Andriessen

- groes het Nieuwvelt 4 l. 
1. de Aa
2. Goort Canters

- groes het Kruysveltje 2 l.
1. den Dijk
2. erven Marten van Dijk

- land den Bergacker 2╜ l.
1. weduwe Jan Tijssen van Dijk
2. Jan Peters van Bussel

Belast met: ƒ 1-15-12/jr. aan het Gemene Land.
Verkopers is het aangekomen bij overlijden van Marcelis Geven.

Koopsom: ƒ 700,-.
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R 98 fol. 15vo 12-01-1761 ook: R 153 - 10-1-1761.
- Jan van Anschot, te Geldrop - mede voor:
- Mattijs, zijn broeder, die buitenlands is, in leven of niet. 
Hij verkoopt de goederen, hen aangekomen bij deling - d.d. 10-11-1732 - van Jan 
Bosmans en gelegen op Voordeldonk.
Van deze goederen heeft Hendrik van Anschot het "togtregt" overgegeven aan zijn
zoon Jan van Anschot - acte - Geldrop - d.d. 3-1-1761.  
Hij verkoopt aan Philips Jansen van Hout:
- land Maria Dirksacker 1 l. 10 r.

1. weduwe Bendert van Hooff
2. Dirk Bosmans

- land ╜ l.
1. Dirk Bosmans
2. Andries en Aalbert Verheyen

- land/groes den Oudenhoff 1 l.
1. weduwe Bendert van Hooff
2. Dirk Bosmans

Deze drie percelen zijn in - de verponding ƒ 0-19-00
    - de bede       ƒ 0-09-12.

Belast met: ƒ 1-12-4/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 38,-.

Hij verkoopt aan Hendrik Marcelis Berkers:
- land/groes 2 cops.

1. Pieter van Maris
2. Jan Vervoordeldonk
3. het volgende perceel
4. de straat

Verponding: ƒ 0-3-14/jr.
Bede - ƒ 0-2-08/jr.
- groes het Binnenvelt 2 l.

1. Jan Vervoordeldonk
2. weduwe Bendert Vervoordeldonk

Verponding: ƒ 0-8-14/jr.  
Koopsom: ƒ 62,-.

R 98 fol. 17vo 12-01-1761 ook: R 154 - 8-12-1760.
Hendrien Kels - weduwe Jacob van de Cruys en haar vier onm. kinderen, Agnees,
Elisabet, Jan en Jennemie verkoopt, om de schulden t.l.v. die verkochte goede-
ren te betalen:
Opmerking: De authorisatie om te mogen verkopen is van - d.d. 3-11-1760.
           De goederen zijn gelegen in de Steegen en door wijlen haar man, op

 11-2-1750, aangekocht van Joost Hoebergen.
 
Zij verkoopt aan Jan Jacobs Verberne:
- huis, hof en aangelag - in de Steegen 1 l.

1. kn Willem Kels
2. de weg of verkoper

Verponding: ƒ 1-01-14/jr. Koopsom: ƒ 82,-.
- land die groote off agterste acker 4 l.

1. kn Willem Kels
2. Dirk Hoebergen  

Verponding: ƒ 1-12-0/jr.
Bede - ƒ 1-00-0/jr. Koopsom: ƒ 46,-.
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- den Horsick 1 l.
 1-3. Jan Jacobs Verberne

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr. Koopsom: ƒ 9,-.
- een hooiveldje 1 l.

1. Francis Kels
2. Hendrik Walraven

Verponding: ƒ 0-9-0/jr. Koopsom: ƒ 25,-.
- hooiveld het Natvelt bij het huys met de

Winkelhoek 2╜ l.
1. Francis Willem Kels
2. Dirk Hoebergen
3. Jan Jacobs Verberne

Verponding: ƒ 1-2-0/jr. Koopsom: ƒ 60,-.
Zij verkoopt aan Hendrik Walraven:
- een acker agter off nevens de schuur 1 l.

1. Jan Jacobs Verberne
2. kn Willem Kels

Verponding: ƒ 0-7-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr. Koopsom: ƒ 14,-.
- Teunis Vreynsenacker off Langenacker ╜ l.

1. Jan Jacobs Verberne
2. Peter Driessen van Bussel

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede - ƒ 0-07-8/jr. Koopsom: ƒ 16,-.
Zij verkoopt aan Dirk Hoebergen:
- de Voorstenacker 3 l.

1. kn Willem Kels
2. Dirk Hoebergen

Verponding: ƒ 0-19-0/jr.
Bede - ƒ 0-15-0/jr. Koopsom: ƒ 31,-.
- den corten Bendert 2╜ l.

1. Hendrik Walraven
2. kn willem Kels

Verponding: ƒ 0-19-0/jr.
Bede - ƒ 0-12-8/jr. Koopsom: ƒ 20,-.
Zij verkoopt aan Francis Bruynen:
- groes en land aan het eynde van het Weyvelt 2╜ l.

1. Jan Jacobs Verberne
2. Francis Kels

Verponding: ƒ 0-12-00/jr.
- ƒ 0-08-12/jr. Koopsom: ƒ 12-5-0.

Zij verkoopt aan Francis Kels:
- het Eeusel 3 l.

1. kn Willem Kels
2. Dirk Hoebergen

Belast met: ƒ 0-11-4/jr. aan het Huis van Asten
Verponding: ƒ 1-5-0/jr Koopsom: ƒ 18,-
- den hoek nevens off aan het Eeusel 3 l.

 1-2. Jan Jacobs Verberne
Verponding: ƒ 1-7-0/jr. Koopsom: ƒ 19,-.
Zij verkoopt aan Hendrik van Ruth:
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- heiveld het nieuw Heytvelt 2 l.
1. kn Willem Kels
2. Jan Jacob Verberne

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
- groesveld de Bleek 2 l.

1. Antoni Voermans
2. weduwe Hendrik van Ruth  

Koopsom: de laatste twee 
         posten samen ƒ 14,-.

Zij verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes/hei den Meulenbeemt - uitschietende

op de Vlinkert  3 l.
1. Jacobus Losecaat
2. Leendert Lamberts
3. Petrus Aarts
4. de Vlinkert

Verponding: ƒ 0-6-0/jr. Koopsom: ƒ 16,-.
R 164 fol. 17 20-01-1760
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Jan Walraven - overleden -
9-12-1760.
Jan Walraven, als vader en erfgenaam, legt de verklaring af.

Waarde
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in de Steegen 8 l. ƒ 100,-

1. Willem van Dijk  
2. Aart Driessen

- den Hekelaarskamp 1 l. ƒ   6,-
1. kn Hendrik van Ruth
2. de Koeystraat

- den Kamp 1 l. ƒ   8,-
1. Hendrik Walraven
2. Willem van Dijk

- de Pas 1 l. 3 cops. ƒ  10,-
1. Wilbert Coppens
2. kn Peter Cornelis

- den Toornacker 1╜ l. ƒ   6,-
1. de weg
2. kn Peter Cornelis

- het Moolepaatje 1 l. ƒ   6,-
1. Wilbert Coppens
2. den Armen

- den Berg 1 l. ƒ   5,-
1. Aart Driessen
2. Wilbert Koppens 

- het Weyvelt 2 l. ƒ  14,-
1. Peter Driessen van Bussel
2. Willem van Dijk

- het Beemtje 1 l. ƒ  10,-
1. Huybert van Hooff
2. de Waterlaat

- het Loopense 1 l. ƒ   8,-
1. Aart Driesen
2. de Waterloop

- den Hekelaarshoek 1 l. ƒ   8,-
1. de Koeystraat
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2. Willem Jan Goorts
- groes aan Voordeldonk 3 cops. ƒ   4,-

1. Antony Jacob Cuypers
2. de Loop

- de Kamp naast het huys 1 l. ƒ   9,-
1. het aangelag
2. de Loop       

ƒ 194,-
20e penning is ƒ 9-14-0.
R 16 fol. 41 26-01-1761 1/2
Jan Fransen van de Loverbos, aanlegger - contra - Antoni van Hout, gedaagde.
R 33 - 52 26-01-1761 2/2
Jan Fransen van de Loverbosch, aanlegger.
- contra
Antoni van Hout, gedaagde.
3. Gedaagde heeft van aanlegger in huur:
   - huis, en landerijen - te Ommel.
   Huursom: ƒ 39,-/jr. 
          - twee "vimme schoeven"
          - lands- en dorpslasten.
   Te betalen: St. Marten - 11-11-1760.
7. Gedaagde is deze betaling niet te na gekomen en derhalve schuldig: 
   - ƒ 19-10-0.
9. En daarenboven nog schuldig wegens huur van een akker - 6 vat rogge - en    
   heeft geleend - 8 vat en 1 cop rogge.
De betaling is tot nu toe niet ingevorderd kunnen worden.
   
R 107b. fol. 192vo 02-02-1761
Op 22-5-1691 is, voor schepenen 's Bosch, "op de Martis rolle" een procedure
begonnen tussen:
- Anna Maria Bunnens - weduwe Mr. Peter Schenaarts, advocaat, te Eyndhoven,
  eiser - en
- Yken - weduwe Peter Aart Lensen, Lambert Fransen, Antony Canters, de leeg
  liggende panden van Philips Tomas Hendrik Wilberts, Aart Jan Wolfs, Jan Jan-
  sen van Helmont en Aart Dielissen - g.m. de zuster van van Helmont - allen
  ingebodenen - gedaagden.
Gedaagden is opgelegd dat zij gehouden zijn de betaling van twee mud rogge/jr.
(Helmondse maat) voort te zetten.
En nog te betalen - de jaren 1670 - 1691.
Actum, 14-1-1711 - pres. 1 t/m 9.
"Accordeert met het dictumboek ter griffie deser stadt - E.V. Tulleken.
Onder het vonnis staat verder:
Petrus Marcellus Schenaarts, als ΘΘn der erfgenamen van Anna Maria Bunnens -
weduwe Peter Schenaarts heeft ontvangen van Philips Jansen van Hout, Joost 
Kerkels, Hendrik Jansen en Peter Jansen van Helmont - mede namens hun "mede-
gelders" in voorstaand vonnis - van 2 mud rogge/jr. - ƒ 96,-, zijnde de pach-
ten 1758 t/m. 1761 α ƒ 24,-/jr.
Nog ontvangen van de vier voorn. personen - ƒ 480,-, dus samen - ƒ 586,- waar-
mede de rente t.b.v. Jan Scheenaarts - d.d. 11-3-1655 - is gelost.

w.g. te Weert - d.d. 2-2-1761,
P.W. Scheenaarts.
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R 164 fol. 20 21-02-1761
Taxatie van de onroerende goederen van Antoni Haasen - overleden 12-1-1761.
Jenneke Martens is weduwe en erfgenaam van de overledene.

de helft in: Waarde
- huis, hof en aangelag - in het Bergslant ╜ l. ƒ  65,-

1. Hendrik Blommers
2. de straat

- den Meulenacker 1 l. 3 cops. ƒ  10,-
1. Francis Martens
2. Jan van Riet

- den Hoeckacker 1 l. ƒ   5,-
1. Johanna smits
2. weduwe Jacobus Souve

- de Beckers 1 l. ƒ   5,-
1. Jan Verreyt
2. Steven Janse

- aan het Engstraatje 3 l. ƒ  30,-
1. Goort Lomans
2. kn Claas Verhees

- het Busvelt 8 l. ƒ 125,-
1. Goort Lomans
2. kn Lambert Verheyden

- een akker aan huis en aangelag 4 l. ƒ   6,-
              1-3. de weg

- hooiveld het Busvelt 1╜ l. ƒ  20,-
1. Jan van Riet
2. de erfgenamen         

        ƒ 261-00-00
Het geheel is belast met:
- ƒ 3-00-00/jr. aan het Gemene Land - in kap. ƒ  75-00-00
- ƒ 3-02-08/jr. aan de Kerk van Asten

   - in kap. ƒ    78-02-08  
      ƒ 153-02-08

de helft is         ƒ    76-11-08   
 rest   ƒ 184-08-08

20e penning is ƒ 9-0-8.
R 98 fol. 25 15-03-1761
- Jan Aspers - g.g.m. Maria Hoefnagels - en zijn kinderen:
- Francois Leonard - g.m. Helena Aspers - en
- Engelina Aspers, allen te Weert.
Zij verkopen aan Roedolff Graaff, schutter:
- huis en hof - in de Nieuwstraat - in het Dorp        ╜ l.

1. de Nieuwstraat
4. weduwe Francis Martens en Mattijs van Bussel
1. de voetpad van de Nieuwstraat naar de Mart.
2. Johannes Jansen

Verponding: ƒ 0-14-6/jr. Koopsom: ƒ 120,-
Zij verkopen aan Willem Willemse van de Eerenbeemt:
- land den Heesacker 2╜ l.

1. weduwe Cornelis Lambers
3. de weg
4. Hendrik Peter Driessen
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Koopsom: ƒ 50,-.
 
Zij verkopen aan Tomas Coolen:
- groes de Pastorybeemt 2 l.

1. het straatje
2. Steven Jansen
3. Jan Verreyt
4. Peter Berkers

Koopsom: ƒ 75,-.
     

R 98 fol. 28 16-03-1761

Roeloff de Graaff, schutter, is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 200,- α 3%.
Marge: 7-1-1768 gelost.
R 98 fol. 29 19-03-1761 ook: R 153 - 7-2-1761.
Peter Doensen,te Helmont, verkoopt aan Francis Willems van den Eerenbeemt:
- huis, stal en hof - in het Dorp 3 cops.

1. Bernardus Brunas
 2-3. kn Willem van den Eerenbeemt

4. de straat
Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
Belast met: ƒ 0-05-0/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 0-10-0/jr. aan het Gemene Land.    
Conditie: weduwe Jan Doensen mag nog ΘΘn jaar in de kamer blijven wonen.

Koopsom: ƒ 186,-.
R 121 fol. 154 20-03-1761 1/2
Maria van Gog - weduwe Willem Roefs - geass. met Willem, haar zoon, verklaart,
dat, vermits het overlijden van haar man - de vaste goederen die zij samen 
hebben bezeten, zijn "verstorven" op haar en haar kinderen.
Het komt haar niet gelegen deze goederen te gebruiken of die met haar kinderen 
te delen - om deze reden heeft zij die reeds laten gebruiken door hen.
Zij zou nu gaarne zien dat deze onder haar kinderen tot meeste voordeel werden
gedeeld. 
Zij doet afstand van haar rechten "onder die mits" dat ieder van haar kinderen 
gehouden is om jaarlijks aan haar te betalen - ƒ 10,-, makende - ƒ 30,-/jr. dit
gedurende haar leven lang.
Ook zullen de kinderen gehouden zijn alle lasten, pachten en schulden op de 
goederen staande te betalen.
Mede compareerde:
- Willem Roefs,
- Francis van de Vorst - g.m. Peternel Roefs - en
- Joost van Wetten - g.m. Maria Roefs.
Zij verklaren het bovengestelde te accepteren en de goederen van hun moeder 
over te nemen.
R 121 fol. 155 20-03-1761 2/2
- Willem Roefs,
- Francis van de Vorst - g.m. Peternella Roefs,
- Joost van Wetten - g.m. Maria Roefs.
Kinderen van Willem - en Maria van Gog.
Hun vader is al enige jaren overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen, waarvan hun moeder voor haar deel, afstand
heeft gedaan.
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1e lot: Willem Roefs
- een huisplaats en aangelag 3 l.

 1-4. Jan van de Loverbosch
   2. Mattijs Muyen

3. de straat
- land Joostenacker 3 l.

1. Willem Roefs
2. Elisabet van de Loverbosch

- 1/3e deel in een groesveld - het Swartbroek geheel 4 l.
1. Willem Roefs
2. Jan van de Loverbosch
3. Joost van Wetten
4. de Loop

- 2/3e deel in een groesveld - het Loopvelt geheel 4 l.
1. Willem Roefs
2. Joost van Wetten
3. de Loop
4. kn Antoni van de Loverbosch

- groes de Vloet - in de Luttelhees 1 l.
1. weduwe Willem van de Mortel
3. de Aa
4. de gemeente of Berge

Belast met: de helft van ƒ 0-6-12/jr. aan het Huis van Asten - cijnsboek 
  fol. 44. Waarvan Joost van Wetten de andere helft moet betalen -

            doch moet Francis van de Vorst daarin aan "haar" betalen 
  ƒ 2-0-4/jr.
- ƒ 25,- aan van Roosmaalen, te 's Bosch. 
- ƒ 10,-/jr. aan zijn moeder.

Verponding: ƒ 6-4-8/jr.
Bede - ƒ 1-5-0/jr.
2e lot: Francis van de Vorst
- de helft van drie akkers - de Loo samen 8╜ l.

1. Mattijs Muyen
 2-3. Joost van Wetten

4. Wilhelmus Bruynen c.s. 
- de helft van den Grootenacker deze helft 1 l.

1. Joost van Wetten 
2. Jan Goort Lomans
3. kn Antoni van de Loverbosch
4. Peter Jan Wilbers

- den Halsacker 1╜ l.
1. Jan Canters
2. Jan Verhoysen
3. Martinus Peters
4. Francis van de Vorst

- de helft van de Galdere 3 l.
1. Willem Roefs
2. Joost van Wetten
3. weduwe Hendrik Zeegers
4. Jan Verhoysen

- 1/3e deel in een groesveld - het Swartbroek geheel 4 l.
1. Jan Maas
2. Joost van Wetten
3. Jan van de Loverbosch
4. kn Antoni van de Loverbosch

- groes in het Swartbroek 1 l.
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1. Jan Canters
2. Elisabet van de Loverbosch
3. de Loop
4. Jan Maas

- 2/3e deel in een groesveld - het Ven geheel 3 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. Joost van Wetten
3. de straat
4. Wilhelmus Bruynen

- de helft in een stuk groes - de Bogt deze helft 3 cops.
1. Jan Goort Lomans
2. Jan Verreyt
3. Peter Jan Wilbers
4. Joost van Wetten

Belast met: Hij zal jaarlijks op de cijnsdag moeten betalen aan zijn mede-con-
  dividenten - ƒ 0-2-4 ter betaling aan de Heer van Asten van 
  ƒ 0-6-12/jr.
- ƒ 10,-/jr. aan zijn schoonmoeder.

Verponding: ƒ 5-10-8/jr.
Bede - ƒ 2-02-8/jr.
3e lot: Joost van Wetten
- huis, stal, schop, hof en aangelag - met den Berg of groes 3 l.

1. Jan Verhoysen
2. Jan Canters
3. weduwe Hendrik Hoefnagels
4. de straat

- de helft in drie akkers - het Loo geheel 8╜ l.
1. Francis van de Vorst
2. Hendrik Halbersmit
3. Wilhelmus Bruynen
4. Joost van Wetten

- de helft van de Grootenacker deze helft 4 l.
1. Francis van de Vorst
2. Jan Canters
3. kn Antoni van de Loverbosch
4. Peter Jan Wilbers  

- de helft van een akker in - de Galre geheel 3 l.
1. Cotshausen
2. Francis van de Vorst
3. weduwe Hendrik Zeegers
4. Jan Verhoysen

- land den Berg 2 l.
1. Jan van de Loverbosch
2. Mattijs Muyen

- land, hofstad geweest 1╜ l.
 1-2. Hendrik Halbersmit

3. de straat
- 1/3e deel van een groesveld - het Loopvelt geheel 4 l.

1. Willem Roefs
2. den Dijck
3. de Loop
4. kn Antoni van de Loverbosch

- 1/3e deel in een groesveld - het Swartbroek geheel 3 l.
1. Willem Roefs
2. Francis van de Vorst

- 1/3e deel in een groesveld - het Ven geheel 3 l.

51



1. Francis van de Vorst
2. Jan Goort Lomans  
3. de straat
4. Wilhelmus Bruynen

- de helft in een groesveld - de Bogte de helft is 3 cops.
1. Jan Goort Lomans
2. Peter Jan Wilbers
3. Jan Canters
4. Francis van de Vorst

- groes het Swartbroek 1 l.
1. Martinus Peter Martens
2. Jan Goort Lomans

Belast met: ƒ 0-4-0/jr. ofwel ╝e deel van ƒ 0-14-14/jr. aan de Heren van Asten.
            Waarvan 3/4e deel betaald wordt door Jan van de Loverbosch - cijns-

  boek - fol. 54-55 en 46.
- de helft in een cijns van ƒ 0-6-12/jr. - zie twee eerste loten.
- ƒ 50,- aan van Roosmalen, te 's Bosch.
- ƒ 10,-/jr. aan zijn schoonmoeder.

Verponding: ƒ 8-15-10/jr.
Bede - ƒ 2-08-08/jr.  
R 121 fol. 158 25-03-1761
Jan Goort Lomans geeft in huur aan Pieter Haase:
- een huis, land en groes - aan den Ommelsche Bosch.
Huurtermijn: 4 jaar.
Te dekken: 2 vijm dakstro/jr. 
Lasten: voor de huurder.
Huursom: ƒ 16,-/jr. groespacht.
       - 16 vat rogge/jr. korenpacht.
Borgen: Goort Franse van Bussel.
      - Dirk Haasen.
R 121 fol. 159 26-03-1761 1/2
Heylke Marten Teunisse - weduwe Jelis van Helmond - geass. met Hendrik, haar 
zoon.
Zij draagt al haar goederen, die zij en haar man bezeten hebben - en vermits 
het overlijden van haar man, op haar en haar kinderen verstorven zijn, over aan 
haar kinderen.
Deze zullen haar, comparante, haar verdere leven moeten onderhouden in kost, 
kleren, logement enz., zo in ziekte als gezondheid. Zij kan gaan wonen waar zij
wil en dit zal betaald worden door haar kinderen.
De kinderen zullen ook alle personele en reδele schulden op voors. goederen of
boedel betalen.
Mede compareerde:
- Dirk Jelis van Helmond,
- Hendrik Jelis van Helmond,
- Hendrik Janse van Bussel - g.m. Catarina Jelis van Helmond - en
- Marten Wilbert Berkers - g.m. Josyna Jelis van Helmond.
Kinderen van Jelis van Helmond - en Heylke Marten Teunisse.
Zij verklaren het bovenstaande te accepteren en de goederen van hun moeder over
te nemen.
R 121 fol. 160 26-03-1761 2/2
- Dirk Jelis van Helmond,
- Hendrik Jelis van Helmond
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- Hendrik Janse van Bussel - g.m. Catarina Jelis van Helmond,
- Marten Wilbert Berkers - g.m. Josyna Jelis van Helmond.
Allen kinderen en erven van wijlen Jelis van Helmond - en  Heylke Marten Teu-
nisse, nog in leven zijnde.
Zij verdelen de ouderlijke goederen, waaronder ook hun moeders deel, dat op 
heden, bij acte van renuntiatie, aan hen is aangekomen.
1e lot: Dirk Jelis van Helmond
- de helft van de schuur, naast de condivident in deze, met het aangelag 
  van deze schuur - groes en land 7 l.

1. Dirk van Helmond
2. Hendrik van Bussel
3. Dirk Dirks         
4. Marten Berkers

- land de nieuwe Bleek "geheel 3 l. hieruit 2 zeil-
kens - voor dat deel 3 cops."

1. Mattijs van den Eynde
2. Mattijs Berkers
3. Hendrik van Bussel
4. Leendert Jacobs van Hugten

- land den Heycamp 1╜ l.
1. Willem Slaats
2. Leendert van Hugten
3. Dirk Jansen
4. Daandel Coolen

- ╝e deel in de Langenaacker dit deel is 5 cops.
 1-4. Mattijs Slaats 

2. Marten Berkers
3. Jan Verreyt

- land/groes het Wortelvelt off Watervelt 1 l.
1. de hei

 2-3. Dirk Jelis van Helmond
4. Marten Berkers

- groes het Heytvelt 2 l.
1. Mattijs Slaats

 2-3. Dirk Jelis van Helmond
4. het Beemtstraatje

- ╝e deel in een groesveld - het Nieuwvelt geheel 5╜ l.
1. het Broek
2. Hendrik van Bussel
3. Pieter Hoeben
4. de Trimpert

- de achterste helft in een groesveld - het Lankveltje deze helft 1 l.
1. Steven Antonis
2. Peter Canters
3. het Broek
4. Marten Berkers

- groes het Hoyvelt 3 l.
1. Pieter Hoeben
2. Philips Jelissen van Hugten
3. Dirk van Helmond
4. Leendert van Hugten

- het achterste ╝e deel van - den Heytveltsedries - gelegen
aan het lant 1 l.

1. Marten Berkers
 2-3. Peter Hoeben

4. Reynder van Hooff

53



Belast met: ╝e deel van de alimentatiekosten van zijn moeder.
- ƒ 5-00-00/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-15-00/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar -

   in een meerdere rente.
- ƒ 3-15-00/jr. in een meerdere rente van - ƒ 15,-/jr. ten kantore 

   der Beursen, te 's Bosch - mede door het 3e en 4e lot
   te betalen.

- 3 cop min 1 maatje rogge/jr. aan erven van Gistel en van Nieuwstad.
- ƒ 0-10-04/jr. cijns aan het Huis van Asten.
- ƒ 100,- α 3% aan Jan Goort Lomans.

Verponding: ƒ 5-10-4/jr.
Bede - ƒ 1-17-2/jr.
   
2e lot: Hendrik Jelis van Helmont
- ƒ 175,-, te voldoen door Hendrik Janse van Bussel en Marten Wilbert Berkers,
ontvangers van het 3e en 4e lot. En waarmee dit lot, met hetgene hij reeds uit
boedel ontvangen heeft, is voldaan.
Hij hoeft niet mee te betalen in het onderhoud van zijn moeder.
3e lot: Hendrik Janse van Bussel
- het grote huis, waar nu Marten Berkers in woont en het kleine huiske daarbij
  staande, het aangelag, land en groes 3 l.

1. de straat
2. Dirk van Helmont
3. de straat
4. Dirk Dirks     

- land het Heytvelt ╜ l.
 1-2. Peter Hoeben 
 3-4. Dirk van Helmond

- de helft land/groes van - de Nieuwenacker deze helft is 2 l.
1. Marten Berkers
2. het straatje
3. de gemeente
4. Dirk Dirks

- de achterste helft van - de Goortjesacker 1╜ l.
1. Andries van Hugten
2. Marten Berkers
3. de straat
4. de secretaris

- groes/land de Bleek 1╜ l.
1. de gemeente
2. Goort van Bussel
3. Peter Hoeben
4. het Dennebosch

- land de cleyne Heycamp ╜ l.
 1-3. Goort van Bussel

2. Bruysten van Someren
4. de gemeente

- land de Willigenacker 1╜ l.
1. weduwe Wouter de Groot
2. Willem Slaats
3. Andries van Hugten
4. de gemeente

- land van achter aan de Langenacker 2 l.
 1-3. Mattijs Slaats  

2. Marten Berkers
4. Hendrik van Bussel
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- groes het Nieuwvelt 2 l.
1. Dirk van Helmont
2. Marten Berkers
3. Bruysten van Someren
4. de Trimpert

- de achterste helft in - het Weyvelt deze helft is 3 l.
 1-3. Peter Hoeben

2. Marten Berkers
4. het Broek

- groes de groote Weyde 4 l.
1. den drost
2. Peter Canters

             3-4. Dirk van Helmont
Belast met: De ontvanger van dit lot zal zijn schoonmoeder, gedurende haar ver-
            dere leven, voor de helft van het 3/4e deel moeten onderhouden.

- De helft van - ƒ 3-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- De helft van - ƒ 9-15-0/jr. aan den Armen van Asten - van beide 

            posten wordt de andere helft betaald door het 4e lot.
- De helft van - ƒ 11-5-0/jr. ten kantore der Beursen, te 's Bosch,
  de andere helft wordt betaald door Marten Wilbert Berkers.

            De totale rente is - ƒ 15,-/jr. waarin Dirk van Helmond 
  - ƒ 3-15-0/jr. betaald.
- De helft van - ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de 

            Kempenaar - Marten Wilbert Berkers betaald de andere helft.
- ƒ 150,- α 3% aan Jan Goort Lomans.
- 4╜ cop rogge/jr. aan de erven Gistel en Nieuwstad.
- De helft van - ƒ 125,- aan weduwe Hendrik van Helmond, te Someren.
- De helft van - ƒ 175,- aan Hendrik Jelis van Helmond, ontvanger van
  het tweede lot, de andere helft moet worden betaald door Marten 
  Berkers.          

Verponding: ƒ 9-10-06/jr.
Bede - ƒ 2-15-14/jr.
4e lot: Marten Wilbert Berkers
- een huis met de schop, waar Hendrik van Helmond nu woont - met de grond en
  de timmerplaats tot de schuur van het einde van de schop.
  Met nog de helft van de schuur naast Hendrik van Bussel - met het aangelag

1 l.
            1-3-4. Dirk van Helmont

- land den Hoogenacker 2╜ l.
1. Reynder van Hooff

 2-3. Dirk van Helmond
4. Dirk Dirks

- groes/land de Nieuwenacker  1╜ l.
1. Hendrik van Bussel
2. Pieter Hoeben
3. de gemeente
4. Dirks Dirks

- land het Kampke 1╜ l.
1. Bruysten van Someren

 2-3. de gemeente
4. Peter Hoeben

- land in de nieuwe Bleeke 1╜ l.
1. Dirk van Helmond

 2-4. Hendrik van Bussel
3. Leendert van Hugten

- de voorste helft van - de Goortjesacker 1╜ l.
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1. Hendrik van Bussel
2. Goort van Bussel
3. de straat
4. Dirk Dirks

- de Venacker 1╜ l.
1. Reynder van Hooff
2. Martinus Slaats
3. Jan Andriessen
4. Willem Slaats

- land, in het midden van - de Langenacker 2 l.
1. Dirk van Helmond
2. Hendrik Jansen van Bussel
3. Jan Verreyt
4. Mattijs Slaats

- het achterste stuk groes - int Nieuwvelt 2 l.
1. Hendrik van Bussel
2. Dirk Dirks
3. de Trimpert
4. Bruysten van Someren

- de voorste helft - int Weyvelt 3 l.
1. Goort van Bussel
2. Hendrik van Bussel
3. het Broek
4. Bruysten van Someren

- het kleyne Weyvelt 4 l.
1. Pieter Hoeben
2. Bruysten van Someren
3. Dirk van Helmond
4. het Broek

- de voorste helft in een groesveld - het Lankveltje deze helft is 1 l.
1. Steven Antonis
2. Peter Canters
3. Dirk van Helmond
4. Daandel Coolen

- een dries ╜ l.
1. Dirk van Helmond
2. de gemeente

Belast met: De ontvanger van dit lot zal zijn schoonmoeder, gedurende haar ver-
  dere leven, voor de helft van 3/4e deel moeten onderhouden.
- De helft van - ƒ 3-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- De helft van - ƒ 9-15-0/jr. aan den Armen van Asten - de andere 

            helft van beide posten wordt betaald door Hendrik Janse van Bussel.
- De helft van - ƒ 11-5-0/jr. waarvan de andere helft betaald wordt 

door Hendrik Jansen van Bussel - in een meerdere rente van 
            - ƒ 15,-/jr. Dirk van Helmond betaald daarin - ƒ 3-15-0/jr. ten 

  kantore der Beursen, te 's Bosch.
- De helft van - ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de
  Kempenaar - Hendrik Jansen van Bussel betaald de andere helft.
- 4╜ cop rogge/jr. aan de erven Gistel en Nieuwstad.
- ƒ 150,- aan Jan Goort Lomans.
- De helft van - ƒ 150,- aan weduwe Hendrik van Helmond - de andere 
  helft wordt betaald door Hendrik Janse van Bussel.
- De helft van - ƒ 175,- aan Hendrik Jelis van Helmond, ontvanger van 

            het 2e lot.
  De andere helft moet betaald worden door Hendrik Janse van Bussel.

Verponding: ƒ 7-19-06/jr.
Bede - ƒ 2-15-14/jr.
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Mochten er nog, nu, onbekende lasten komen op de verdeelde goederen dan zijn 
deze voor rekening van het 1e, 3e en 4e lot - zonder dat het 2e lot hierover 
aangesproken kan worden.
R 98 fol. 31 28-03-1761
- Gerrit Pieter van Riet,
- Wilhelmus Pieter van Riet,
- Beateriks Pieter van Riet,
- Maria Pieter van Riet. 
Kinderen van wijlen Pieter van Riet - en Peternel van Ent.
Zij verkopen aan hun broeder, Jan Pieter van Riet, president schepen, 4/5e deel
onverdeeld in:
- huis, schuur, stal, brouwerij met den hof - bij de Kerk - 

genaamd "De Roode Leeuw" 1 l.
1. de straat
2. Louis Hoefnagels
3. kn Jan Doensen

- een wortelveldje bij Jan Janse Paulus ╜ l.
1. Jan Verhoysen
2. kn Jan Verreyt
3. de straat

- land den Berg 3 l.
1. weduwe Jacobus Souve
2. kn Jan van Reyt

 3-4. de straat
- groes Vestersvelt - aan het Slootje 3 l.

1. Pieter en Antoni Lomans
2. kn Jan Verberne en Hendrik Paulus
3. Tomas Coolen
4. Jan Slaats

- groes den dries agter Ostaden 3 l.
1. Pieter Verberne
2. het straatje
3. de weg
4. kn Jelis Vreynse

- groes in de Vloet 1╜ l.
1. Cotshausen
2. Willem Goris
3. de Aa
4. de Bergen

Koopsom: ƒ 200,-.
R 98 fol. 32 06-04-1761
- Francis van de Vorst, te Ommel - mede voor:
- Anna van Hooff - weduwe Peter Dirks van de Vorst.
Zij verkopen aan Johannes Martens, te Ommel:
- land de Loo - ofwel de helft van den akker hem 

      aangekomen van zijn schoonouders
      bij deling - d.d. 20-3-1761.

Deze akker is gelegen boven aan de Loo 2 l.
 1-3. Joost van Wetten

2. Mattijs Muyen
4. de verkoper

- groes het Kleynvelt 2 l.
1. Jan Goort Lomans   
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2. weduwe Hendrik Zeegers
3. Martinus Peters
4. de Aa

Koopsom: ƒ 100,- α 3%.
Deze - ƒ 100,- worden betaald met de helft 
van de oogst van deze akker enz.
R 16 fol. 43 09-04-1761
Martinus Heycoop wordt aangesteld als procureur voor het gerecht van Helmond.
Hij zal aldaar residentie moeten houden.
R 32 fol. 16 13-04-1761
Jan Laurens Evers, te Deurne en Andries van Hugten worden aangesteld als voog-
den over - Antoni, Maria en Gerrit, onm. kinderen van wijlen Antoni Vreyns 
Evers - en Catarina Kerkers.
R 16 fol. 43 20-04-1761
Peter Hendriks van Hugten, te Deurne, aanlegger - contra - Pieter Lomans,

gedaagde.
R 24 fol. 67ev. 20-04-1761
- Den drost, aanlegger - contra - Hendrik Walraven, gedaagde.
  Gedaagde wordt een boete opgelegd van - ƒ 1-5-0 wegens het op 15-1-1761 -
  "over het vlasbraake off swonge bij het vuur".
- Idem, aanlegger - contra - Francis Plenders 
  Een boete van - ƒ 1-5-0 wegens het niet in orde hebben van de schoorsteen -
  tijdens de brandschouw.
  Er was een gat, in en boven, ingevallen.
- Idem, aanlegger - contra - Jan van Hugten.
  Een boete van - ƒ 2-10-0 omdat hij voor de tweede maal "sonder lantern is 
  bevonde".
  Geconstateerd bij de brandschouw.
  Idem - ook Jan Mattijs Muyen - zonder lantaarn - boete ƒ 2-10-0.
- Idem, aanlegger - contra - Reynder Tijsse van Hooff, gedaagde.
  "Daging" is wegens ΘΘn jaar verschuldigde rente - ƒ 10-16-10 aan de Heren 
  van Asten. 
  Afloopdatum - 8-12-1758.
- Idem aanlegger - contra - Goort Antonis, gedaagde.
  Wegens betaling van - ƒ 5-12-8 - jura en verschot van een transport - d.d. 
  10-4-1760.
R 32 fol. 16vo 20-04-1761
Jan Janse Coolen en Willem Joosten worden aangesteld als armmeesters, voor de 
tijd van drie jaar.
R 98 fol. 33vo 12-05-1761
Dirk Jelis van Helmond verkoopt aan Mattijs Slaats:
- groes het Heytvelt 2 l.

            1-2-3. de koper  
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  4. de Beemtstraat
Verponding: ƒ 0-4-0/jr.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 26-3-1761.

Koopsom: ƒ 53,-.
R 98 fol. 34 20-05-1761 ook: R 149 - 7-5-1761.
Frans van de Loverbosch, te Mierlo, verkoopt namens Jan Francisse van de Lo-
verbosch aan Antonetta Slaats - weduwe Hendrik Hendrik:
- een schoone en welgeleege huysinge met de stal, schuur, hof en
  aangelag - te Ommel, ontrent de Capel 1 l.

1. de straat
 2-3. Hendrik Halbersmit

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- een aangelag - gekomen van de kn Jan Joosten 2 l.

1. de straat
2. Jan Maas

Verponding: ƒ 1-0-0/jr.
- huisplaats, groes 2 l. land 5 l. - gekomen van Jan van Rest 7 l.

1. Hendrik Halbersmit
2. de straat

Verponding: ƒ 3-15-0/jr.
- land 4╜ l.

1. weduwe Willem Roefs
2. de straat

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- land 1╜ l.

1. Jan Verberne     
2. weduwe Willem Roefs

Verponding: ƒ 0-12-0/jr. 
- land 1╜ l.

 1-2. weduwe Willem Roefs
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
- land 1 l.

 1-2. de verkoper
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
- land 2 l.

1. weduwe Willem Roefs
2. een kind van de weduwe Jan van de Loverbosch

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
- land 2 l.

 3-4. de straat
Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
- de hooge Looacker 2 l.

1. Jan Verhoysen
2. weduwe Hendrik Zeegers

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
- schoone Jansvelt - a. d. Ommelse Bosch 3 l.

1. Cotshausen
2. de drost

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- groes het Broekvelt aan de Eent na het Laarbroek 4 l.

1. de weg vant Broek off Hendrik Berkers
3. het Broek
4. de weg van Ommel
2. het volgend perceel

Verponding: ƒ 2-0-0/jr.
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- groes 3 l.
1. het vorig perceel
2. kn Jan van de Loverbosch
3. de gemeente off Broek
4. de weg

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- den dries over de straat 1╜ l.

1. Jan Verhoysen
2. Hendrik Halbersmit

Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
- groes 4 l.

1. Jan Verhoysen
 2-3. het Broek

Verponding: ƒ 2-0-0/jr.
- den dries aan het Eyntje 2 l.

1. Mattijs Muyen
2. Hendrik Halbersmit
3. de straat

Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
- groes het Swartbroek aan de Loop - naast de

zijde van Ommel ╜ l.
1. Jan Canters
2. weduwe Willem Roefs

  En voorts met het recht dat de verkoper daarop, of in, is hebbende van 
  dat perceel zo v≤≤r- als over de Loop.
Verponding: ƒ 1-2-0/jr.
- 1/3e deel, groes/land, in - het Rouwven 2╜ l.

1. de hei
2. weduwe Willem Roefs

Verponding: ƒ 1-0-4/jr.
- 1/3e deel in Teuniskeven - groes geheel 3 cops.

1. de mistweg
2. Jan Verhoysen

Verponding: ƒ 0-2-0/jr.
Belast met: ƒ 3-0-0/jr. aan het Gemene Land.

- ƒ 1-8-2/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 100,- α 3% - d.d. 4-1-1759 - t.b.v. Jan Venmans, te Deurne.

Verkoper aangekomen - de helft bij versterf van zijn oom, Martinus van de Lo-
                      verbosch, deling - d.d. 5-1-1758 - en

          - de helft bij transport - d.d. 8-2-1758.
Verponding: ƒ 22-12-04/jr.
Bede - ƒ  6-10-12/jr. Koopsom: ƒ 970,-.      
R 98 fol. 37 21-05-1761 1/2
Hendrik Jansen van Bussel verkoopt aan Philips Jelis van Hugten:
-Dhuis, neere, stal, hof en aangelag 2 l.

1. erven Marcelis Dirks
2. Francis Berkers
3. de kerkpad
4. de straat

- land het Leegveltje 1 l.
1. Jan Verreyt
2. Francis Berkers
3. de kerkpad
4. Daniel Coolen

- groes het Eeusel 1 l. 3 cops.
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1. Jan Verreyt
2. de koper
3. Francis Lomans
4. Jan Lomans

- groes de Meulenschouw 2 l.
 1-3. erven Peter Martens

2. de koper
4. de gemeente

- weiveld - gekomen van het Huis van Asten - lopende spits uit 6 l.
1. de nieuwe laan van het Huis van Asten
3. Jan van de Leensel.

Belast met: 1/3e deel van ƒ 4-12-12/jr. uit de vier eerste percelen.
            2/3e deel moet betaald worden door de koper ?? en Francis Berkers.
De verkoper aangekomen bij deling - d.d. 14-5-1757. 

Koopsom: ƒ 300,-.
R 98 fol. 38 21-05-1761 2/2
Philips Jelis van Hugten verkoopt aan Hendrik Janse van Bussel:
- groes de Wey 3╜ l.

 1-2. weduwe Eysbout Hendriks
3. Dirk van Helmont
4. Daandel Coolen

Verponding: ƒ 0-188-0/jr.
Koopsom: ƒ 50,-.

R 32 fol. 17ev. 01-06-1761 1/5
De Heer Pieter Verhoysen en Hendrik Peter Driessen worden aangesteld als 
voogden over Hendricus en Anna Maria, onm. kinderen vnan wijlen Jan Bonaventura
Lomans - en Willemyna Verhoysen.   
  
R 32 fol. 17vo 01-06-1761 2/5
Hendrik van Geffen en Jan Jansen Verberne worden aangesteld als voogden over
de onm. kinderen van Jan Bonaventura - en Maria van Geffen, zijn tweede vrouw,
welke nog in leven is.
De kinderen zijn met name, Willem, Bonaventura, Maria, Johanna, Antony, 
Jacomyn en Johanna.                           
R 121 fol. 169 16-07-1761 3/5
- Pieter Verhoysen en Hendrik Peter Driessen - voogden over Hendricus en Anna
  Maria, onm. kinderen van wijlen Jan Bonaventura Lomans - en Willemyna Verhoy-
  sen, beiden overleden - alsmede
- Hendrik van Geffen en Jan Jansen Verberne - voogden over Willem, Bonaventura, 
Maria, Johanna, Antoni, Jacomyn en Johanna, onm. kinderen van Jan Ture Lomans
  - en Maria van Geffen, in tweede huwelijk - alsmede 
- Maria van Geffen - weduwe Jan Bonaventura Lomans - geass. met Hendrik van 
  Geffen, haar vader.
Zij delen de nagelaten goederen die Jan Bonaventura Lomans - met zijn eerste 
vrouw, Willemyna Verhoysen heeft bezeten. 
En bij het aangaan van het tweede huwelijk, met Maria van Geffen, daarvan en 
van de verdere boedel, een staat en inventaris heeft geformeert - 
d.d. 17-1-1750.      
De vaste goederen zijn door de comparanten in twee, zoveel mogelijk gelijke,
delen gebracht - waarvan nu toekomt aan:
1e lot: Hendricus en Anna Maria - de v≤≤r-kinderen van Jan Bonaventura  Lo-
        mans - en Willemyna Verhoysen.
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- het huis, hof en plaats - met de pad daarachter, naast de Brouwerij - zoals
  die in gebruik is bij het huis en brouwerij.

1. weduwe Antoni Muyen
2. de straat en dan de pad langs de brouwerij
3. Antoni Lomans   
4. de straat

- een wortelveldje in de Wolfsberg 1 cops.
1. Joost Kerkers
2. erven Andries Kerkers

- de helft in een akker - de Heesacker deze helft 2 l. 1 cops.
  1. Jan Timmermans

2. het 2e lot
3. de weg
4. weduwe Peter Verberne

- land den Pasacker 1 l.
1. Jan van Hooff
2. Aart Driessen de Zeeger
3. de weg

- de helft in een groesveldje - in het Root geheel 1╜ l.
1. Mattijs Muyen
2. het 2e lot
3. de weg
4. Bernardus Brunas

Belast met: ƒ 2,-/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar.
Besproken is nog - dat de goot die tussen dit huis en de brouwerij loopt geza-
melijk eigendom blijft.
De pomp hoort aan de brouwerij en de put daarvan staat op de plaats van het 
huis.
De eigenaar van de brouwerij zal bij reparatie etc. altijd toegang mogen heb-
ben tot deze put. Opbreken gaat echter op diens kosten.
2e lot: Maria van Geffen, de zeven nß-kinderen en de twee v≤≤r-kinderen.
- de schuur en brouwerij met alles wat daar aan en bij hoort.

3. het huis uit het vorige lot
4. Antoni Lomans
1. de straat
2. de pad

- de helft van den Heesacker deze helft is 2╜ l.
1. weduwe Jan Peter Smits
2. het 1e lot
3. de weg
4. weduwe Antoni Voermans  

- een huisplaats in de Wolfsberg ╜ l.
1. erven Andries Peters
2. de straat

- land tusschen de Weegen 1 l. 1 cops.
1. kn van Dijk
2. kn Lambert Verheyden

- de helft in een groesveld - in het Root geheel 1╜ l.
1. Jan Plenders
2. het 1e lot
3. de weg
4. Bernardus Brunas

- een huisplaats of aangelag - in het Dorp 1 l.
1. Goort Lomans
2 kn Jan Verberne 
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R 121 fol. 179vo 03-10-1761 4/5
Staat en inventaris - opgemaakt door Maria van Geffen, van alle goederen, 
schulden, acties en credieten, die zij met wijlen haar man, Jan Bonaventura 
Lomans, heeft bezeten - en nu, na deling, met de v≤≤r-kinderen is bezittende.
Zij heeft deze inventaris opgesteld ter instantie van Pieter Verhoysen en Hen-
drik Peter Driessen - als momboiren over Hendricus en Anna Maria, onmondige
kinderen van Jan Bonaventura Lomans - en Willemyn Verhoysen - in eerste huwe-
lijk. En nog t.b.v. haar onm. kinderen uit het tweede huwelijk van Jan Bonaven-
tura Lomans m.n. Willem, Bonaventura, Maria, Johanna, Antoni, Jacomyn en Johan-
na.

Onroerende goederen
- de schuur en brouwerij - met alles waar daaraan en bij hoort - met de pad.

3. het huis van de v≤≤r-kinderen        
4. Antoni Lomans
1. de straat
2. den hof van de v≤≤r-kinderen of de pad.

- de helft van den Heesacker de helft is 2╜ l.
1. weduwe Jan Peter Smits  
2. de v≤≤r-kinderen

- een huisplaats in de Wolfsberg ╜ l.
1. erven Andries Peters
2. de straat

- land tusschen de Weege 5 copse
1. kn Jan van Dijk
2. kn Lambert Verheyden

- de helft van een groesveld - int Root deze helft 3 copse.
  de zijde van Jan Plenders.

1. de v≤≤r-kinderen
2. Jan Plenders
3. de weg
4. Bernardus Brunas

- een huisplaats of aangelag - in het Dorp 1 l.
1. Goort Lomans
2. kn Jan Verberne

Zie ook verdeling - d.d. 9-7-1761.
Roerende goederen

- drie bedden met veren en wollen dekens,
- twee "schabel"banken, een kastje. achttien stoelen waaronder vier stuks 
  "vier stapele" en de andere "drie stapele".
- een stand met melk- en gaartob,
- vier houten "roomvloote", twee stenen boterpotten, twee ijzeren potten,
  een ijzeren ketel, ketels, potten, pannen,  
- een trog,
- vuurgerei,
- klein landbouwgereedschap,  
- koperwerk - lepels, schalen, potten, comforen, 
- tin - kandelaars, theepotten, lepels, schotels, borden, kannen, kommen,
        pinten, maatjes en zoutvaten,
- "bleck" - koffiekannen, lampen,
- een lamp, twee snuitjes,
- aardewerk - vier schotels, zes borden, 
- zes paar slaaplakens,
- 20 pond "webgaaren",
- een spinnewiel, een strijkijzer,
- twee schoorsteenkleden,
- divers klein aardewerk,
- twaalf "furketten",
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- klein keukengerei enz. enz.
Gerede en haafelijke goederen

- 13 "vimmen" goederen,
- 12 vat boekweit,
- 2 vat "sloorsaat",
- "brouwgoet" - ter somme van - ƒ 25,-,  
- het brouwgereedschap blijft bij de brouwerij,

Nog in te vorderen staat t.l.v.:
- Jan Vrients ƒ 140-00-00
- Peter Tielen ƒ   5-12-00
- Goris van de Mortel, te Deurne ƒ   8-00-00
- Antoni Verleysdonk ƒ   4-14-00
- Peter Joosten ƒ  19-00-00
- Jan Gerrit Tielen ƒ   6-00-00
- Hendrik van de Moosdijk, te Deurne ƒ    19-00-00  

ƒ 202-06-00
Voor zover men nu weet zal van deze ƒ 202-06-00 niets in te 
vorderen zijn Memorie

Schulden t.l.v. de boedel
- aan Goort Lomans ƒ  30-00-00
- Mattijs Kemps - wegens geleverde hop ƒ  16-00-00
- Joseph Souve ƒ   7-14-00
- aan "deselve" uit hoofde van zijn vrouw, wiens eerste
  man, Willem Muyen en Jan Bonaventura Lomans, borgemees-
  ters zijn geweest - en daaruit nog moeten ontvangen ƒ  81-00-00
- 's land Gemene Middelen ƒ  15-19-10
- borgemeesterslasten 1760 en '61 ƒ  18-12-08
- 's landsverpondingen 1760 en '61 ƒ  16-15-08
- Wilhelmus Bruynen ƒ 200-00-00
- staat te weten dat de inventaris door Jan Bonaventura
  Lomans v≤≤r het aangaan van zijn tweede huwelijk, op 
  17-1-1750, opgemaakt en aan de momboiren van deze is 
  voldaan. M.u.v. dat voornoemde weduwe uit dien hoofde 
  daarvan is schuldig gebleven - ƒ 250,-.
  Hiervan is op heden, t.b.v. de v≤≤r-kinderen een obli-
  gatie gemaakt Memorie
De schulden t.l.v. de boedel bedragen    ƒ 386-01-02
R 98 fol. 44vo 03-10-1761 5/5
Maria van Geffen - weduwe Jan Bonaventura Lomans - geass. met Hendrik van Gef-
fen, haar vader, is schuldig aan Pieter Verhoysen en Hendrik Peter Driessen, 
als momboiren over Anna Maria en Henricus, onm. kinderen van Jan Bonaventura 
Lomans en dus t.b.v. dezelve onm. kinderen - 250,- α 3% die zij gehouden was te 
voldoen aan deze kinderen volgens de inventaris der boedel van Jan Bonaventura 
Lomans - d.d. 17-1-1750 - v≤≤r het aangaan van zijn tweede huwelijk met Maria 
van Geffen.
Marge: 22-4-1790 - Maria Lomans - g.m. Jan Smits en Hendrikus Lomans, pastoor, 
te Beek, zijn voldaan.      
R 98 fol. 38vo 06-06-1761
Hendrik Canters, te Liessel, verkoopt aan Francis Aarts, te Liessel:
- hei of groes - in een velt aan de Haseldonk 2 l.

1. de Heer van Vlierden
2. de koper
3. de verkoper
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4. het dijkje
Verponding: ƒ 0-2-0/jr. Koopsom: ƒ 100,-.
R 164 fol. 22vo 06-06-1761
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Simon Coninx - overleden
8 mei en begraven 10 mei 1761, te Vlierden.

Waarde
- ╝e deel in de Luttelhees 4╜ l. ƒ 6,-

 1-3. Cotshausen
2. Jan van Riet
4. de Aa

- ╝e deel in Hoylant agter Ostappen 2 l.           ƒ 2,-
1. Frans Coninx
2. Mattijs Verduyseldonk
3. de Aa        

ƒ 8,-
20e penning is ƒ 0-8-0.
R 32 fol. 18 20-06-1761
Antoni Franse en Leendert Jacobs van Hugten worden aangesteld als borgemees-
ters, St. Jan 1761 - '62.
Tot setters worden aangesteld - Tielen Coolen en Dirk Haasen.
R 154 22-06-1761
Jan de Groot verkoopt een partij "hoy off gras" staande op de erve van Peter
van de Loverbosch, aan den Ommelsche Bosch.
- 18 kopen Opbrengst: ƒ 71,-.
R 98 fol. 40vo 20-06-1761
Leendertje Jacobs Verberne - weduwe Wouter de Groot  geeft in belening aan
Goort Antonis van Bussel:
- land de Willigenacker 1╜ l.

            1-2-3. de koper
4. Daandel Coolen

Beleentijd: 10 jaar Beleensom: ƒ 100,-.
R 98 fol. 39 27-06-1761
Jan Vervoordeldonk verkoopt aan Paulus Sleuwens:
- een obligatie van - ƒ 600,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 
  11-5-1750 - nr. 76A.
R 121 fol. 166 27-06-1761
- Jenneke, dr. Willem Kels, meerderj.
- Geertruy, dr. Willem Kels - weduwe Goort Peter Jan Aarts,
- Hendrien, dr. Willem Kels - weduwe Jacob van de Cruys,
- Francis Willem Kels - en
- Anna Maria, dr. Willem Kels - allen wonende in de Steegen.
Kinderen en erven van Willem Frans Kels - en Magriet Janse van Ruth, beiden
overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
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1e lot: Geertruy - weduwe Goort Peter Jan Aarts
- de helft van schuur en aangelag 1 l.

 1-4. Hendrik Walraven 
2. weduwe Jacobus van de Cruys
3. de gemeente

- de helft van den Hegacker deze helft is 1╜ l.
 1-3. weduwe Jacob van de Cruys

2. de verkrijgster
- land de Vlaas 1 l.

1. Hendrik Verrijt
2. Jan Peters
3. weduwe Hendrik van Rut
4. Jan Peters  

- land de Kampen Bergacker 1 l.
 1-3. Hendrik Verreyt

2. Francis Willem Kels 
4. de gemeente

- land den Berg ╜ l.
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. de verkrijgster

- de helft van een groesveld - den Dries deze helft is 1╜ l.
1. weduwe Jacobus van de Cruys
2. de verkrijgster
3. Hendrik Walraven

- de helft in een groesveld - het Hoyvelt deze helft is 2 l.
1. kn Jan van de Loverbosch
2. Hendrik Walraven
3. Willem Jan Goorts

- groes de Vlaas 1 l.
1. Peter Verreyt
2. Jan Peter Franse

- de helft in een groesveld - den Beemt deze helft is 3 cops.
1. de gemeente
2. kn Jan van de Loverbosch

Belast met: ƒ 3-19-2/jr. 
Bede - ƒ 0-16-6/jr.
2e lot: Hendrien Kels - weduwe Jacob van de Cruys
- huis en aangelag - met de helft van de schuur tot de "schuurheert"
  samen 1 l.

1. Peter Verreyt
2. het 1e lot
3. de gemeente

- de helft van den Hegacker deze helft 1╜ l.
1. kn Peter Franse
2. het 1e lot

- land den Krayenacker 1 l.
1. Willem Jan Goorts
2. kn Peter Franse

- land de Vlaas 1 l.
1. Hendrik Verreyt
2. kn Peter Franse

- de helft in een groesveld - den Dries deze helft is 1 l.
1. het 1e lot
2. Hendrik Walraven  

- de helft in een groesveld - het Hoyvelt dexe helft is 2 l.
1. het 1e lot
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2. Hendrik Walraven
- de helft in een groesveld - het Beemtje de helft is 3 cops.

1. het 1e lot
2. kn Jan van de Loverbosch

Belast met: ƒ 0-1-4/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
Verponding: ƒ 3-19-2/jr.
Bede - ƒ 0-16-8/jr.
3e lot: Jenneke Willem Kels,
      - Francis Willem Kels - en
      - Anna Maria Willem Kels.
- land het Keske 1 l.

1. Aart Driessen
2. Jan Walraven

- groes het Eyntje 3 cops.
1. Aart Driessen
2. Mattijs van Bussel

Verponding: ƒ 0-13-0/jr.
Bede - ƒ 0-05-0/jr.
En omdat der condividenten vader in 1738 heeft gekocht:
- een huis land en groes
Waarop hun ouders het laatst gewoond hebben en waar nu de ontvangers van dit
lot nog in wonen. al deze goederen zijn toen "aangevest en getransporteert"
aan Francis Willem Kels - d.d. 27-12-1738.
Deze goederen zouden anders aan alle condividenten gekomen zijn. Francis Wil-
lem Kels zegt toe - in deze, zijn twee zusters, Jenneke en Anna Maria, daar-
voor te zullen laten instaan of wel te dezer zake voldoen en tevreden stellen,
zoals hij zijn twee zusters, Hendrien en Geertruy met deze scheiding en deling
ook gedaan heeft. Zij gaan dan ook zonder nog verdere rechten te hebben uit de 
boedel.
R 32 fol. 19 04-07-1761
Adriaan Lintermans wordt aangesteld als kerkmeester van de Gereformeerde Kerk -
dit voor de tijd van drie jaar.
Leendert van Riet wordt herbenoemd.
R 98 fol. 41 04-07-1761
Peter, zn. Peter Lambert Vrients, te Liessel, metde voor Lambert en Jan, zijn
broeders, verkoopt aan Johannes Josef Aarts, te Liessel:
- een heiveldje de Leensel 3 cops.

1. Jan van Loon
 2-4. weduwe Hendrik Canters

3. de Aa
Niet in het quohier bekend. Koopsom: ƒ 36,-.
R 24 fol. 70ev. 06-07-1761
- Den drost, aanlegger - contra Pieter Haasen, gedaagde.
  Wegens schuld van - ƒ 11-4-12.
- Idem, aanlegger - contra - Jacobus Smits, gedaagde.
  Wegens schuld van - ƒ 9-6-4.
- Idem aanlegger - contra - Pieter Lomans, gedaagde.
  Wegens schuld van - ƒ 6-3-12.
- Idem aanlegger - contra - weduwe Joost Verberne, gedaagde.
  Van de Gemene Middelen 1751 ƒ 2-04-8
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                         1755 ƒ 2-16-0
           1756 ƒ 2-00-0

  1757 ƒ   1-10-0  
ƒ 8-10-0

  Marge: 6-5-1762 - ƒ 3-14-0 ontvangen
- Hendrien Janse van de Meulendijk, aanlegster - contra - Adriaan Wijlen, ged.
  Aanlegster heeft, verleden jaar, als dienstmeid bij gedaagde gewoond en uit 
  dien hoofde nog - 
  in geld ƒ  7-00-0, 
  8 el hemdlaken α 8 st. el, zijnde     ƒ  3-04-0 - alsmede
  een noppenschort α                    ƒ    0-12-6  

        somma ƒ 10-16-0 als huur te vorderen.
- Jan Janse van de Leensel en Peter Kerkers, collecteurs der Gemene Middelen,
  1757 - '58, aanleggers - contra - Jan Walraven, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 2-13-0. 
  
R 154 10-07-1761
Clasina Willem Aarts - weduwe Antoni van de Moosdijk, thans wonende te Liessel,
verkoopt een partij rogge en boekweit, staande op de hoeve den Agterbosch - 
o.a.:
- 10 kopen Opbrengst: ƒ 104,-.
Hendrina Kels - weduwe Jacobus van de Cruys verkoopt "eenige rog en boekweyt
te velde".
- 7 kopen Opbrengst: ƒ 54,-
o.a. op de Boeschotacker,
     op den acker over de weg,
     op den acker agter de heg.
Rogus Franciscus Schenaarts, te Aarle, verkoopt "de oogst te velde" op de 
hoeve den Agterbosch o.a.:
- 21 kopen Opbrengst: ƒ 155,-.
R 121 fol. 172 16-07-1761
Francis Hyacint Baron de Dongelbergen, Heer van Blaarthem, eigenaar van ver-
scheidene clamptienden die "geheven en gecollecteert" worden te Asten.
Hij verpacht deze tienden aan:
- Pieter van Bussel - en
- Hendrik Marcelis Berkers.
Pachttermijn: 10 jaar.
"Sijnde dese verpagtinge van de rijende tiende met Mevrouw Beresteyn tegens het
Gemene Land, sijnde het eene jaar seven en het ander jaar acht halve clampen-
tiendens, soo grove als smalle tiendens".
Pachtprijs: 350 vat rogge/jr.

- 100 vat boekweit/jr. - maat van Eyndhoven - te Asten te leveren.
Borgen: Jan van Riet, president.
Lasten: voor de verpachter.
R 138 fol. 203 16-07-1761
Jan Janse van de Loverbosch en Jan de Groot verpachten de tiende - het Laar-
broek - zijnde het deel aan hen en aan hun broeders en zusters toebehorende -
dit over de oogst van 1761.
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Verpacht wordt:
- 1/3e deel van de helft in de Laarbroekse-tienden - en
- 1/3e deel in 1/3e deel van dezelfde helft - zolas het aan de kinderen en 
  kindskinderen van Jan van de Loverbosch competeert.

Pachtprijs: ƒ 61,-.
Pachter: Jan de Groot, als mede-verpachter.
R 98 fol. 41vo 20-07-1761
Johannes van Tilborg - g.m. Catarina den Dubbelen verkoopt aan Hendrik Halber-
smit:
- huis, hof en aangelag - staande aan het huis van Pieter Lomans 1 l.
In bewoning bij Hendrik Halbersmit. 

1. de straat
2. Jan Goort Lomans
3. het huis van Pieter Lomans

- land den Ommelsenacker 1╜ l.
1. Johannes Jansen
2. ΘΘn der erven van Marten van de Loverbosch  

- groes de Ipt 3 l.
1. Johannes Jansen
2. ΘΘn der erven van Marten van de Loverbosch

Belast met: ƒ 8,-/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente 
            met Pieter Lomans en de kinderen Jan Verberne.       

Koopsom: ƒ 200,-.
R 164 fol. 23vo 07-08-1761
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Aarts van Bussel - overleden
3-7-1761.
Jenneke Coolen - weduwe Aart Symons - is moeder en erfgenaam van de overledene.

Waarde 
- groes den Diesdonk 2 l. ƒ 21,-

1. Willem van Vlokhoven
2. weduwe Jan Smets
3. weduwe Hendrik Hendriks
4. de Aa

20e penning is ƒ 1-1-0.
R 32 fol. 19vo 24-08-1761
Dirk Willem Haasen en Jan Arnoldus Meulendijk worden aangesteld als voogden
over Jenneke en Elisabet, onm. kinderen van Goort Kuypers - en Jenneke Willem
Haasen, beiden overleden.
R 121 fol. 173vo 25-08-1761
Het Corpus van Asten maakt met Peter Ewaltz, brantspuytmaker, te Straalen,
in de lande van Gelder, het volgende accoord.
Hij zal voor deze gemeente, op zijn kosten, maken een goede brandspuit "met 
haar toebehooren, den back of ketel van rood cooper, groot - vier amen, met
de slange en verder toebehooren" op de wijze als hij die voor de gemeente Hel-
den heeft gemaakt.  
Hier zal niet bij zijn - de kar, raden, zadel of licht, maar zal wel moeten ma-
ken - "een schroeff, op die wijse, dat men, alhier, altoos een ent darms daar-
aan kan bijvoegen" als nodig is.
De betaling, 35 ducaten, zal plaats vinden - na levering en als alles conform 
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het accoord gemaakt is.
Na levering van de brandspuit zal deze verder door Peter Ewaltz "sijn leven
lank" op zijn eigen kosten worden onderhouden, dit wanneer "sonder merkelijk
versuym" enige mankementen daaraan mochten komen. Uitgezonderd ziijn de slang 
of leren buis.
De brandspuit zal te Stralen worden afgehaald door deze gemeente. 
  
R 32 fol. 20 05-09-1761
Antoni Losecaat wordt aangesteld als schepen - i.p.v. de overleden schepen, 
Antoni Haasen.
R 24 fol. 69vo 07-09-1761
Den drost, aanlegger - contra - Thomas Hendriks, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig van de Gemene Middelen, 1756 ƒ 3-00-8

                     , 1757       ƒ 2-14-8
      Verponding     , 1756       ƒ   2-06-2  

ƒ 8-01-2.
R 98 fol. 42vo 24-09-1761 1/2
- Philips Dirk Timmermans, te Vlierden,
- Jan Dirk Timmermans, 
- Arnoldus Dirk Timmermans,
- Alegonda Dirk Timmermans, te Eyndhoven,
- Agnees van der Heyden - weduwe Francis Dirk Timmermans, te Eyndhoven,
- Francis Goetmakers - g.m. Catarina Dirk Timmermans, te Eyndhoven,
- Johannes Dirk Timmermans, te Vlierden,
- Hendrik Dirk Timmermans.
Allen kinderen en erven van Dirk Flip Timmermans - en Anneke Zeegers.
Zij verkopen aan Hendrik Dirk Timmermans, die 1/8e deel bezit,  7/8e deel on-
verdeeld in:
- huis, stal, hof, aangelag met groes en land aaneen 8 l.

1. Hendrik Berkers  
2. kn Antoni Jelisse

- de Weghacker 7 cops.
 1-2. Hendrik Berkers

- land den Hengst 1╜ l.
1. weduwe Goort Buckums
2. kn. Antoni Jelisse

- land den Deel 2 l.
1. de koper
2. Hendrik Berkers

- land de Meulenacker 2 l.
1. Peter Berkers
2. Jan de Laaser

- groes het Swartbroek 4 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. kn Antoni van de Loverbosch

- groes het Stegensvelt 2 l.
1. weduwe Antoni Voermans
2. Aart Driessen

- groes de Bleek 1 l.
1. Jan Slaats
2. de Loop

- groes het Straatje 5 cops.
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 1-2. kn Antoni Dielissen
Belast met: 7/8e deel van - ƒ 4-16-0/jr. aan het Gemene Land.

- 7/8e deel van - ƒ 0-14-0/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 98 fol. 44 24-09-1761 2/2
Jan Dirk Timmermans verkoopt aan Hendrik, zijn broeder:
- land aan het Keske 2╜ l.

1. Aart Driesse
2. kn Peter Franse

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 25-7-1750.
Koopsom: ƒ 25,-.

R 32 fol. 20vo 28-09-1761
Mattijs Bollen wordt aangesteld als vierman - i.p.v. de overleden Jan Bonaven-
tura Lomans.
R 121 fol. 174vo 29-09-1761 1/1
Maria Jan Wilberts - weduwe Jan Smets, aan de Diesdonk - geass. met Peter,
haar zoon, draagt "vermits haare hooge ouderdom en swakheyt" alle goederen,
roerend en onroerend, die zij met haar man heeft bezeten en verstorven zijn op 
haar en haar kinderen, over aan deze kinderen om te verdelen tot meeste voor-
deel.
De kinderen zullen alle daarop rustende schulden en lasten voldoen en betalen.
R 121 fol. 175vo 29-09-1761 2/2
- Jan Janse Smets,
- Peter Janse Smets,    
- Mattijs Janse Smets,
- Joost Janse Smets.
Kinderen van wijlen Jan Jansen Smets - en Maria Jan Wilbert, nog in leven, en 
die op heden, bij acte van renuntiatie afstand heeft gedaan van al haar goede-
ren.
Zij maken een scheiding en deling van deze goederen.
1e lot: Jan Jansen Smets - wonende aan den Astense Dijk.  
- huis, hof en aangelag - aan den Dijk 1 l.

1. Jan Dirks van Hugten
2. Jan Andriessen

- land den Bogt 3 l.
 1-2. weduwe Jan Tijssen van Dijk

- den Cranenacker 3 l.
1. weduwe Hendrik Hendriks
2. Jan Andriessen

- den Langenacker 4 l.
1. Peter Marcelis Driessen
3. de verkrijger

- de Voorsten acker 4 l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Peters van Bussel

- het Kempkeacker 1 l.
1. den Dijk
2. Peter Marcelis Andriessen

- den halven Kampacker met het Heytvelt
1. Jan Peters van Bussel
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2. erven Marten Tijssen van Dijk
- den Hoogendries 2 l.

1. Peter Jan Wilberts
2. Jan Peters van Bussel

- het Geleyntvelt 4 l.
 1-2. weduwe Jan Tijssen van Dijk 

- 1/3e deel van de Bevertkoot - zijnde het tweede deel 6 l.
1. Jan Peter van Bussel
2. Peter Jan Wilberts

- groes het Weyvelt 4 l.
1. kn Antoni Dirks
2. Jan Dirks van Hugten

- groes het Broekvelt 1 l.
1. weduwe Hendrik Hendriks
2. Jan Paulus Geven

- groes aant Hoyvelt 3╜ l.
1. weduwe Jan Tijssen van Dijk
2. erven Marten van Dijk

- groes het Leegvelt 3 l.
 1-2. de verkrijger

Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
- 9 vat rogge/jr. α 5 st./vat (ƒ 2-5-0/jr) aan den Armen van Deurne.

Verponding: ƒ 15-13-0/jr.
Bede - ƒ  4-00-0/jr.
2e lot: Mattijs Janse Smets - en
      - Joost Janse Smets 
- huis, hof en aangelag - aan den Diesdonk 3 l.

1. Jan Jelis van Hooff
2. de condividenten

- den acker aan de Deur 4 l.
nevens de condividenten

- den Bergacker 1╜ l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. Antoni van Lierop

- den Voorstenacker 2╜ l.
1. Antoni van Lierop
2. Jan Jelis van Hugten

- den Hartjensacker 1 l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. de verkrijger

- den Willigenacker 2 l.
 1-2. Antoni van Lierop

- den Bosacker 4 l.
1. Antoni van Lierop
2. de verkrijgers

- de Heytveltacker 2 l.
 1-2. Jan Dirks van Hugten

- land den Neerkampacker 3 l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. Hendrik Janse van Hugten

- land de Venacker 4 l.
 1-2. Jan Dirks van Hugten   

- den Ojevaarsacker 3╜ l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. de verkrijgers

- Willem Leendersdrieske 3 cops.
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1. Antoni van Lierop
2. de verkrijgers

- het nieuw Hoyvelt 5 cops.
1. Jan Jelis van Hugten
2. weduwe Hendrik Hendriks

- het Bosveltje 1╜ l.
1. de Beekerloop
2. de verkrijgers

- het Drieske 2 cops.
1. Antoni van Lierop
2. de verkrijgers

- het Hoyvelt over de Beek 2╜ l.
 1-2. Jan Jelis van Hugten

- het Hoyvelt aan de Aa 5 l.
1. Jan Dirks van Hugten
2. de Aa

- groes het Beekervelt 1╜ l.
1. Peter Verleysdonk
2. de verkrijgers

- groes het voorste Weyvelt 5 l.
1. Peter Verleysdonk 
2. Jan Dirks van Hugten

- groes het Weyvelt over de Beek 3 l.
1. Jan Dirks van Hugten
2. weduwe Hendrik Hendriks

- het groot Weyvelt 16 l.
1. Jan Dirks van Hugten
2. Antoni van Lierop

- groes het Deylvelt 1╜ l.
1. Jan Dirks van Hugten
2. Jan Jelis van Hugten

Belast met: ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 3-15-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.

Verponding: ƒ 28-17-6/jr.
Bede - ƒ  7-03-2/jr.
- huis, hof en aangelag 5 cops.

1. de verkrijgers
- den Agtersten acker 4 l.

1. Jan Jelis van Hugten
2. Peter Verleysdonk

- den Beemtacker 4 l.
 1-2. de verkrijger

- groes het Loopvelt 10 l. 
1. weduwe Goort Buckums
2. Peter Verleysdonk

- den Rietbeemt 2 l.
1. de Aa
2. de Beekerloop

Belast met: ƒ 4-00-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten.

Verponding: ƒ 8-06-0/jr.
Bede - ƒ 1-19-4/jr.
3e lot: Peter Jan Smets
- ƒ 300,- door ieder der drie verkrijgers voor 1/3e deel te voldoen - en waar-
          mee hij, met het reeds verkregene uit de boedel, voor zijn ╝e deel
          is voldaan.
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R 98 fol. 45vo 08-10-1761
Goort Lomans, molenaar, verkoopt aan Joost Peter Voermans:
- huis, stal, aangelag, land en groes - in het Dorp 7 l. 30 r.

1. Willem van Dijk   
2. Jan Meulendijks

 3-4. de straat en weg
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan ??

Koopsom: ƒ 650,-
Waarvan - ƒ 300,- α 3%.
Marge: 20-12-1765 gelost.
R 98 fol. 46vo 09-10-1761 1/3
Francis Hendrik van Reyt, te Maaseyk, verkoopt aan Hendrik Hendrik van Reyt, 
zijn broeder:
- de helft van den Boeschotskampacker geheel 2.. l.

1. kn Willem Fransen
2. kn Dirk Hoebergen

- groes Stegensveltje 1╜ l.
1. de Koeystraat
2. kn Willem Fransen

Koopsom: ƒ 15,-.
R 121 fol. 184 09-10-1761 2/3
- Francis Hendrik van Reyt, te Maaseyk - mede namens:
- Johannes Hendrik van Reyt, te Antwerpen,
geeft procuratie aan Dirk Hoebergen, om namens hen, alhier, te passeren:
- een provisionele scheiding en deling van de goederen aan hen, hun twee broe-
  ders en hun moeder toebehorende - en die hun moeder, bij leven, laat verdelen 
- mits haar behoorlijk te onderhouden.
De verdeling is provisioneel - "als nadat het aandeel der goederen van sijne 
broeder Aalbertus, die te Uden is overleden, den 13 mei 1759, sal sijn getax-
eert en de betalinge van den 20e penningen gebleeken sal sijn".
R 164 fol. 24vo 23-10-1761 3/3
Taxatie van de onroerende goederen van Aalbertus van Reyt - overleden te Uden
13-5-1760.
Geertruy Teunis Stevens - weduwe Hendrik Verreyt is erfgename van de overledene.

De helft in: Waarde
- land de Boestschotskamp 2╜ l. ƒ 12-10-00

1. kn Willem Fransen
2. Dirk Hoebergen

- groes Steegensveltje 1╜ l. ƒ  8-00-00
1. de Koeystraat
2. kn Willem Fransen

1/5e deel van de helft in:
- huis, hof en aangelag in de Steege 3 l. ƒ 12-00-00

1. kn Peeter Fransen
2. Hendrik Walraven

- land bij Marie Kerkhoff 1 l. ƒ 11-04-00
1. Peter Driessen
2. Dirk Hoebergen

- land de Leegstraat 1 l. ƒ  1-00-00
1. kn Willem Fransen 
2. de gemeente

- land de Clampenberg 1 l. ƒ  0-16-00
1. kn Willem Fransen
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2. Jan Maas
- land het Cloostervelt 1 l. ƒ  0-16-00

1. kn Jan van de Loverbosch
2. kn Peter Fransen

- land bij Willem Franse 1 l. ƒ  1-00-00
1. kn Willem Franse
2. Hendrik Walraven

- land de Papendonk 1 l. ƒ  0-16-00
2. kn Marcelis Berkers

- groes het Aangelag 4 l. ƒ  4-00-00
1. Hendrik Walraven
2. kn Peter Fransen 

- groes de Bleek 1 l. ƒ  1-00-00
1. Hendrik Timmermans
2. weduwe Antoni Franse

- groes de Beemt 1 l. ƒ  1-00-00
 1-2. kn Willem Fransen 

- groes agter Jan Munster 1 l. ƒ  0-16-00
1. Hendrik Walraven
2. kn Jan Loverbosch

- groes de Vlaas 1 l. ƒ  0-16-00
1. kn Willem Fransen
2. de gemeente

- groes de Watervlaas 1 l. ƒ  1-00-00
1. Jan Jacobs
2. kn Willem Fransen            

ƒ 46-14-00
20e penning is ƒ 2-6-0.
R 121 fol.184vo 17-10-1761
Staat en inventaris - opgemaakt door Lambert Cornelisse, in de Wolfsberg -
weduwnaar Anna Maria Slaats - t.b.v. Anneke, Cornelis en Elisabet, zijn kin-
deren.
Hij wil hertrouwen met Hendrien Jelisse.

Onroerende goederen
- land den Eyserenman 1 l.

1. Hendrik Tijs Haasen
2. de straat

- land den Heekelaar 2╜ l.
1. erven Peter Voermans
2. Evert van Geffen

- groes de Meulenschouw 1╜ l.
1. Aart Jansen
2. Adriaan Lintermans

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

De moeder van Lambert Cornelis is nog in leven en zij bezit nog enige onver-
deelde goederen - waarvan ╝e deel op Lambert Cornelis "verstorven" zou zijn.

Roerende goederen
- een "veere" bed, een ander bed, twee dekens, twee paar slaaplakens,
- twaalf tinnen schotels,
- een grote kast, een kleine kast, een kist, zes stoelen, een tafel,
- enige koperen en ijzeren ketels,
- vuurgerei,
Staat te weten dat Lambert Cornelis voornemens is om huwelijksvoorwaarden te
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maken, zo niet dan zal deze inventaris aangevuld worden met de beesten, koren 
enz.  
R 121 fol. 186 19-10-1761
- Joost Peter Voermans,
- Antoni Peter Voermans,
- Willem van den Eerenbeemt - g.g.m. Anna Geertruy, dr. Peter Voermans,   
Kinderen en erven van Peter Voermans - en Maria Verberne, zijn eerste vrouw,
beiden overleden - gewoond hebbende in de Wolfsberg.
Mede compareerde:
- Tomas Bakers - g.m. Peternella Langendonk - wiens moeder, Jenneke Bollen -
  weduwe van voors.?? Pieter Langendonk is - g.g.m. Peter Voermans "en dus 
  deselve Tomas Bakers en de drie eerste comparanten uyt hoofde als voren erff-
  genamen van haare voors. ouders en aangetrouwde ouders".
Zij verdelen de nagelaten goederen. 
1e lot: Joost Peter Voermans, in het Dorp
- land den Loverbosch 2╜ l.

1. Jan van Gog
2. Peter Kerkers

- land in de Loverbosch 1 l.
1. kn Francis Timmermans
2. Peter Joosten van Bussel 

- groes het Lindert 2 l.
1. Adriaan Lintermans
2. Jan Meulendijks

- groes den Hoogendries 2 l.
1. Hendrik Stevens
2. Lambert Cornelis en Paulus van Bussel

Verponding: ƒ 2-07-8/jr.
Bede - ƒ 0-17-8/jr.
En zal de ontvanger van dit lot, ter egalisatie, krijgen van het volgende lot
- ƒ 200,-.
2e lot: Antoni Peter Voermans - en
      - Willem van den Eerenbeemt
- huis, hof en aangelag, schuur en stallen - in de Wolfsberg ╜ l.

1. de straat
2. Joost van Hugten

- land den Langenacker 5╜ l.
1. Hendrik van de Mortel
2. Hendrik Roymans en Dirk Wilbers  

- land de Loverbosch 5 l.
1. Peter Kerkers
2. weduwe Antoni Voermans

- land het Lijmpke off Vorsteracker 2 l.
1. kn Goort Kuypers
2. Evert van Geffen

- land het Broeksken 2 l. 1 cops.
1. Hendrik Peter Driessen
2. Hendrik Haasen

- land het Buske 9 r.
1. Jan van Gog
2. Hendrik Peter Driessen

- land den Berg
1. weduwe Nol Tielen
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2. Jan Verboogen
- land de Loverbosch 1╜ l.

1. Hendrik Haasen
2. Francis Plenders

- land de Voekele 2 l.
1. de straat
2. Evert Jan van Geffen

- groes de Haseldonk 6 l.
1. Willem van den Eerenbeemt
2. Jan Brunas

- groes Jan Bosmansvelt 6 l.
1. Lambert Cornelis
2. erven Jan van Helmont

- groes de Haseldonk 2 l.
1. Jan Brunas
2. het volgende perceel

- groes de Haseldonk 7 cops.
1. het vorig perceel
2. Hendrik Haasen

Belast met: ƒ 2-0-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-0-0/jr. aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 0-2-8/jr. aan de Gereformeerde Kerk van Asten.

De ontvangers van dit lot zullen ieder - ƒ 100,- betalen aan Joost Voermans,
ontvanger van het 1e lot.
Verponding: ƒ 12-00-00/jr.
Bede - ƒ  4-12-04/jr.
3e lot: Tomas Bakers - g.m. Peternella Langendonk
- het ╝e deel, ofwel het aandeel, dat door het voors. huwelijk van zijn vrouwe
  moeder met Peter Voermans aan de vorige condividenten aangestorven mocht 
  zijn.
  Alzo de goederen van Peter Voermans, die anders mede voor ╝e deel door het 
  voors. huwelijk op Pieternella Langendonk waren aangekomen - nu aan die zijde 
  vanwaar ze gekomen zijn verblijven als voren - en dus alhier in deze aan 
  voorn. Tomas Bakers voors. ╝e deel in:
  - huis, hof en aangelag - in het Dorp geheel 2 l.

1. de straat
2. Luycas van der Loo - en
   de weduwe Lauren Bruystens.

R 21 fol. 21 26-10-1761
Mattijs van den Eynde en Tiele Slaats worden aangesteld als collecteurs der 
beede, 17-9-1761 - '62 en verponding, 1-1-162 - 31-12-1762.   
Tot collecteurs der Gemene Middelen, 1-10-1761 - '62, worden aangesteld 
Cornelis Peters en Lambert Verheyden.
R 24 fol. 71vo 26-10-1761
  
- Den drost, aanlegger - contra - Peter Franse van Bussel, gedaagde.
  Ter zake van twee boeten, elk van - ƒ 4-10-0 - dat de schutter hem, 
  op 22-7-'61, heeft aangetroffen int broek van Laarbroek "hey en vlicke off 
  torff weg te haale".
- Idem aanlegger - contra - Jan Peter Verberne, gedaagde.    
  Aanlegger eist voldoening van ƒ 1-8-4 vanwege een gekocht paard op de koop-
  dag van weduwe Jacob van de Cruys - d.d. 6-12-1760.
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  En nog van de Gemene Middelen, 1757 - ƒ 4-6-4.
  Somma ƒ 5-14-8.
- Den drost, aanlegger - contra - Dirk Hoebergen, gedaagde.  
  Gedaagde heeft borg gestaan voor Pieter Lomans, bij aankoop van een koe, op
  de koopdag van de weduwe Jacobus van de Cruys - d.d. 6-12-1760.
  Hij wordt aansprakelijk gesteld voor - ƒ 9-10-12.
  Pieter Lomans heeft echter beloofd om binnen tien dagen te komen betalen.
R 146 26-10-1761 1/2   ook: R 28 - fol. 41 - 26-10-1761.

Aan het College,
Johannes Jansen, vierman - g.g.m. Catarina Lomans, waarbij drie kinderen m.n.
Pieternel, 10 jaar, Willem en Caatje.
Zijn vrouw is - ab intestato - overleden. 
Hem en de kinderen nalatende:
- enige onroerende goederen en effecten, haar tijdens haar huwelijk aangekomen 
en nog onverdeeld bezeten wordende, o.a.:
  - huis, hof, aangelag en 5 percelen land en groes - op Voordeldonk 14 l.
  Transport - d.d. 9-9-1750.
De goederen zijn sedertdien in huur geweest bij Antoni Vreynse Verleysdonk voor
- ƒ 11,-/jr. en 11 vat rogge/jr.
Door het bekende onvermogen van de huurder, die niet in staat is geweest de 
huur en nog veel minder de andere lasten te betalen - hem is daarvan "quitslag"
gedaan.
Suppliant heeft daarom weinig gehad aan de goederen.
Hij kan nu de goederen verkopen aan Jan Aart Smits - voor ƒ 475,-, vijf karren
turf en dertig pond boter - Somma ƒ 485,-.
Echter op voorwaarde dat de koopsom kan blijven staan α 3% en de koper een borg 
stelt tot - ƒ 250,-.
Verkoper heeft advies gehad van Goort Lomans, zijn schoonvader.
Marge: N.o.m. Goort Lomans wordt toestemming verleend - mits behoorlijke akte
       op te maken.
R 98 fol. 53vo 10-12-1761 2/2
Johannes Jansen - g.g.m. Catarina Goort Lomans - en zijn drie onm. kinderen 
m.n. Pieternel, Willem en Caatje, verkopen aan Jan Aart Smits, de goederen de
goederen hem bij transport - d.d. 19-11-1750 - aangekomen.
- huis, hof en aangelag 5 l.

1. Joost van Hugten
2. weduwe Hendrik Aarts
3. de straat
4. een volgend drieske

- groes/land het Wortelveltje  1 l.
1. weduwe Hendrik Aarts

 2-3. Arnoldus van Hugten
4. het aangelag

- groes het Heytvelt 2 l.
1. weduwe Hendrik Aarts
2. Jan Vervoordeldonk

- groes over off agter de straat ╜ l.
1. Philips Janse

 2-3. de straat
- land den Reuseman 3Ll.

1. weduwe Hendrik Aarts  
 2-3. Goort van Bussel

- groes het Hoyvelt 2╜ l.
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 1-3. Hendrik Marcelis Berkers e.a. 
2. weduwe Hendrik Aarts

Koopsom: ƒ 485,- α 3%.
Van de koopsom moet - ƒ 250,- α 3% worden vastgezet op de drie kinderen - zie
decreetboek - d.d. 27-10-1761 - fol. 41-42.  
Borg: Goort Antonis, te Deurne.
Marge: 26-1-1797 - gelost. 
R 98 fol. 47 06-11-1761
- Antonetta Slaats - weduwe Hendrik Hendriks,
- Wilbert Jan Wilberts - g.m. Maria Hendrik Hendriks,
- Mattijs Aart Wilberts - g.m. Hendrina Hendrik Hendriks.
Zij verkopen aan Antoni Francis van Lierop:
- huis, hof en aangelag - aan de Diesdonk ╜ l.

1. de koper
2. Jan Jelis van Hugten          

- land de Voorsten acker 2 l.
1. de koper
2. Jan Jelis van Hugten

- de voorste Willigenacker 7 cops.
1. Jan Jelis van Hugten
2. de koper

- de helft van de vier Lopenseacker 2 l.
1. Hendrik van Hugten
2. Jan Jelis van Hugten

- den Santacker 2 l.
1. kn Jan Smets
2. Jan Jelis van Hugten

- het Euveltje 1╜ l.
1. het volgend perceel
2. Jan Dirks van Hugten

- het voorste Weyvelt 4 l.
1. het vorig perceel
2. Jan Dielis van Hugten

- het Neyveltje 1╜ l.
1. kn Jan smits
2. de koper

- een weyveltje over de Beek 1╜ l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. kn Jan Smits

- groes het A-veltje 1 l.
1. Jan Jelis van Hugten
2. Hendrik van Hugten

Belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan het Gemene Land.
- 1/3e deel van ƒ 0-2-8/jr. aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 336,-.
R 121 fol. 189vo 07-11-1761
Hendrik Willems Verduyseldonk verklaart te "repudieeren en abbandoneeren" de 
boedel en nalatenschap van wijlen zijn moeder, Helena Tijs Lambers, laatst
weduwe van Antoni Dirks - en eerst gehuwd geweest met Willem Verduyseldonk,
zijn, comparants, vader.
Zoals zijn vader, eerst bij overlijden en nu laatst bij zijn voors. moeder,
Helena Tijs Lambers, bij overlijden heeft nagelaten.
Hij laat deze nalatenschap aan zijn halve broeder, Willem Antoni Dirks.
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Mede compareerde - Willem Antoni Dirks die verklaart de nalatenschap te accep-
teren. Hij zal alle schulden, op de goederen staande, voldoen.
R 98 fol. 48vo 14-11-1761 1/2
- Jan Willem Janse, te Leende,
- Alegonda Willem Janse, te Valkensweert,
- Jennemie Willem Janse.
  kinderen en erven, voor 3/4e deel, gekomen van haar ouders en die het laatst
  bezeten zijn door Marcelis Dirks van Hugten die hun moeder het laatst in hu-
  welijk heeft gehad.
- Maria Hendrik Aalbert Lomans - weduwe Jan Marcelis van Hugten - en haar kin-
  deren,
- Peter Marcelis van Hugten, haar overleden mans, broeder,
- Anna Marcelis van Hugten,
- Gerrit Marcelis van Hugten - samen ╝e deel.
Zij verkopen aan Francis Berkers:
- huis, hof en aangelag 1 l.

1. Dirk Martens
2. Goort van Bussel

- land de Huyskenacker 2 l.
1. Arnoldus Slaats
2. Mattijs van den Eynden

- land Jan Fransevelt 1 l.
1. Philips Jelis van Hugten         
2. weduwe Eysbout Hendriks

- land de Vlinkert 2 .l.
1. Jan Plenders
2. Mattijs van den Eynde

- land het Nieuwvelt 1 l.
1. Daandel Coolen
2. Gerrit van Bussel

- groes en hei 3 l.
1. Goort van Bussel
2. Mattijs van den Eynde

Belast met: ƒ 7-10-00/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere rente met meer
                        andere.

- ƒ 0-02-13/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-12-8/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 133,-.
Conditie: Dat Anna Marcelis van Hugten gedurende haar leven mag blijven wonen 
in het klein huiske, aan de schop.
R 98 fol. 50 14-11-1761 2/2
- Jan Willem Janse, te Leende,
- Alegonda Willem Janse, te Valkensweert,
- Jennemie Willem Janse.
Zij verkopen aan:
- Maria Lomans - weduwe Jan Marcelis van Hugten - en
- Anna Marcelis van Hugten,
- Peter Marcelis van Hugten,
- Gerrit Marcelis van Hugten:
╝e deel in vier percelen teulland - aan Voreldonk 5 l.
hen door Marcelis Dirks "verstorven" zijnde.

Koopsom: ƒ 28,-.
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R 98 fol. 50vo 14-11-1761
Francis Berkers, op Heusden, verkoopt aan Philips Jelis van Hugten:
- huis, hof, schop en aangelag 1 l.

 1-2. de koper 
- akkerke het Leegvelt 1 l.

1. de koper
2. kn Dirk Lambers

- groes het Eeusel 7 cops.
1. Steven Antonis
2. de koper

Belast met: 1/3e deel van ƒ 4-12-12/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 150,-.

Hij verkoopt aan Peter Joosten van Bussel:
- land op den voorsten Heusden 1 l.

 1-2. Philips Jelis van Hugten
Koopsom: ƒ 52,-.

R 98 fol. 52 20-11-1761
- Peter Jan Wilberts, te Ommel - voor 1/3e deel,
- Jan Verberne,
- Francis Verberne,
- Gerrit Verberne, te Helmond,
- Ambrosius Bakens - g.m. Pieternella Verberne - zij ook voor 1/3e deel.
Zij verkopen hun 2/3e deel onverdeeld aan Arnoldus Zeegers in:
- huis, hof en aangelag - te Ommel 1 l. 12 r.

1. Jan Goort Lomans
2. Peter Jan Wilbers

- land de Cattendijk 1 l.
 1-2. Jan Goort Lomans e.a.

- den Wersacker 3 l.
1. Jan Goort Lomans
2. de weg

- de Venacker 1 l.
1. Jan van Reyt
2. Jan Goort Lomans

- land de Wittert 1 l. 32 r.
1. Willem Goris
2. weduwe Hendrik Zegers

- land den Hoogendries 2 cops.
1. Jan van Reyt
2. de straat

- groes den Bogt 2 l.
1. Jan Goort Lomans
2. weduwe Hendrik Hoefnagels

- groes het Kempke 2 l.
1. Jan Peter Smits
2. Jan van Reyt

- groes het Kleynveltje 1 l.
1. Jan van Reyt
2. Jan Souve

- groes het Goor 1 l.
1. weduwe Hendrik Zeegers
2. Peter Jan Wilberts

- het Hoyvelt 3 l.
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 1-2. Jan Maas
- groes het Leegvelt 1╜ l.

1. Jan van Reyt
2. Willem Goris

Belast met: 2/3e deel van - ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 154-15-0.

R 24 fol. 74vo 23-11-1761
Huybert van Hooff en Francis Kerkers, borgemeesters, 1756 - '57, aanleggers.
- contra
Goort Franse van Bussel, gedaagde.
Gedaagde is nog, wegens reδele verponding over '56 - '57 schuldig - ƒ 10-16-12.
R 121 fol. 190vo 23-11-1761
Het Corpus van Asten verklaart - dat wij hier te Asten, op 31 mei l.l. 
's avonds en in de nacht "een seer swaar onweer" hebben gehad waardoor, om-
trent twaalf uur in de avond, brand is ontstaan aan de stal en huis van Simon
van de Loverbosch, in het Dorp, aan het Kerkhof, bij de Kerk en dicht bij de 
andere huizen "als wanneer de nagtroeper daar digt bij sijnde en roepende "elff
uuren" als doen sien dat het hemels vuur viel op het dack van voors. stal (dat
onder een dack aan voors. huys was) en aanstons seer hevig en schielijck op-
brande. De bewoner van het huys, Francis van Hoek, sijnde een schoenmaker van 
sijn ambagt, opweckte, waardoor denselven bewoonder met sijn vrouw en kinderen 
het gevaar ontquamen met behout van weynige meubilen, die door de nabuuren als 
uyt het vuur nog sijn geruckt".
Dat verder, zo door aangewende devoiren der ingezetenen en door de zware stort-
regens de brand door Gods goedheid gebleven is bij het voors. huis - hetwelk 
in korte tijd door het vuur verteerd was.
Simon van de Loverbosch betaald voor zijn huis en enige percelen land en groes
- in de verponding - ƒ 6-19-8/jr.
In de bede - ƒ 2-1-4/jr.
Door de brand heeft Simon van de Loverbosch veel schade geleden en zouden wij
graag "goet doen" indien geapprobeert wordt - "van dorpsweegen in de reeele om-
slag jaarlijks een heele verponding, wesende als voor - ƒ 6-19-8 en dat voor 
de tijt van de eerstkomende 15 jaaren".         
Wij verklaren nog - dat hier op 30-10-1732 en nader op 15-8-1755 is gemaakt een
reglement en ordonnantie tot voorkoming van brand ingevolge - resolutie - d.d.
6-2-1732.
Marge: 6-3-1762 - Copie gemaakt en gezonden aan de Heeren Ontvangers, te 
                  's Bosch.    
R 154 30-11-1761
Jan Peter Schepers, te Ommel, verkoopt roerende goederen o.m.:
- twee koeien, ƒ 30,-
- een koeketel    ƒ  5,-

Opbrengst: ƒ 46,-.
R 16 fol. 45 07-12-1761
Jan Janse van de Meulendijk, aanlegger - contra - predicant Aalbers, gedaagde.
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R 28 fol. 42 07-12-1761 1/2 ook: R 146 - 7-12-1761
Jan Laurens Evers, te Deurne en Andries van Hugten, sinds 13-4-l.l., momboiren
over  Antoni,  Maria  en  Gerrit,  onm.  kinderen  van  Antoni  Vreyns  Evers  -  en 
Catarina Kerkers, beiden overleden.
Zij hebben het College laten weten dat enige tijd tevoren is overleden, de 
grootmoeder der kinderen - de weduwe Gerrit Kerkers, gewoond hebbende in de 
Polder.
Zij heeft nagelaten enige vaste goederen - die voor 1/7e deel op de kinderen 
verstorven zijn.
De roerende goederen zijn voor het geheel, dus ook met de overige erfgenamen,
verkocht aan Joost Kerkers, ΘΘn der erfgenamen.
Te verdelen zijn nu nog:
- een kamer met enige percelen land en groes - in de Wolfsberg 18 l.
Om versnippering te voorkomen is het beter om de goederen in zijn geheel te
aan Francis Kerkers, mede-erfgenaam - voor ƒ 300,-.
Zij hebben verzocht om het deel van de onmondigen ook in te mogen brengen.
Marge: "Fiat".
R 98 fol. 57 31-12-1761 2/2
- Joost Kerkers,
- Peter Kerkers,
- Helena Kerkers,
- Andries Kerkers, te 's Gravenwesel,
- Jan Aart Tielen - g.m. Maria, dr. Jan Kerkers,
- de onm. kinderen, Antoni, Maria en Gerrit van wijlen Antoni Vreyns Evers - en
  Catarina Kerkers.
Kinderen en erven van wijlen weduwe Gerrit Kerkers.
Zij verkopen, ieder voor 1/7e deel, aan Francis Kerkers, bezitter van het res-
terende 1/7e deel.
- een kamer aan het huis van Antoni Jaspers met de hof - in de Wolfsberg

1 copse.
1. Antoni Jaspers

 2-3. de straat en de gemeente    
- land den Nappert 5 copse.

1. Wilbert van Helmont
2. Jan Janse van Dijk

- land de Loverbosch 7 cops.
1. Francis Plenders
2. Antoni Jaspers

- land het Hofke 7 roede
1. Jan van Gog
2. Antoni Voermans en Willem van den Eerenbeemt

- groes het Toemetveltje 5 cops.
1. Nicolaas Voermans
2. Jan Janse van Dijk

- het Linderhoyveltje 1 l.
1. Antoni Jaspers
2. Hendrik Stevens

- een schuur met aangelag 1 l.
1. Hendrik Haase
2. weduwe Antoni Voermans

- land de Loverbosch 2 l. 37╜ r.
1. Wilbert van Helmont
2. Jan Brunas

- land den Heesacker 7 cops.
1. Wilbert van Helmont
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2. weduwe Hendrik Verberne
- land het Linder 3 cops.

1. Hendrik Hendriks
2. kn Cis Timmermans

- groes het Lindersweyvelt 2╜ l.
1. Hendrik Hendriks
2. Antoni Voermans

- groes het Voordeldonksvelt ╜ l.
1. Hendrik Jacob Martens
2. kn Marcelis Berkers

- land het velt agter het Hegske 1╜ l.
1. Francis Plenders
2. weduwe Antoni Voermans

- groes het Lankvelt 2 l.
1. Jan van Gog
2. Jan Slaats

Belast met: 6/7e deel van ƒ 0-16-0/jr. aan Lambert Vervoordeldonk.
- 6/7e deel van ƒ 0-07-0/jr. aan de Kerk van Asten,
- 6/7e deel van ƒ 0-03-8/jr. aan den Armen van Asten.
- 6/7e deel van ƒ 0-07-0/jr. aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 300,-.
R 121 fol. 192 21-12-1761
Tomas Coolen en Antoni Vreyns, collecteurs van de bede, 17-9-1761 - '62 en 
van de verponding, 1761, komt het niet gelegen om zelf te collecteren.
Zij dragen dit collecteren over aan Jacobus Losecaat, drost en secretaris,
alhier.
Het collecteloon zal door Losecaat worden genoten.
Opmerking: In deze acte wordt geen extra bedrag, voor Losecaat, vermeld.
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R 98 fol. 59vo 18-01-1762
- Philips Janse van Hout - g.m. Jennemie Vervoordeldonk,
- Wilbert Vervoordeldonk, te Helmont,
- Jan Vervoordeldonk, te Stratum,
- Maria Vervoordeldonk, te Stratum,
- Arnoldus Vervoordeldonk, te Leende.
Kinderen en erven van de weduwe Joseph Vervoordeldonk.
Zij verkopen 5/6e deel onverdeeld aan Francis Vervoordeldonk, hun broeder,
die 1/6e deel bezit, in:
- huisplaats en aangelag, groes en land 8 l.

1. Jan en Willem Verberne
2. Cotshausen
3. Peter van de Loverbosch
4. de straat

- land de Conijnsberg 2 l.
1. Francis Slaats
2. Jan Goort Lomans
3. W. Bruynen
4. de straat

- groes de Blocker - het voorste en grootste hoyvelt 4 l.
1. Dirk Meulendijk
2. het volgende perceel
3. weduwe Antoni Dirks
4. de straat

- groes het tweede Hoyvelt 3 l.
1. Wilbert Verberne
2. het vorig perceel
3. het volgende perceel
4. het straatje

- groes het Horstje 2 l.
1. Willem Antoni Dirks
2. Wilbert Verberne
3. het vorig perceel
4. het volgende perceel

- groes of hooiveld 3 l.
1. Willem Antoni Dirks
2. Wilbert Verberne
3. het vorig perceel
4. de Aa

Belast met: ƒ 0-19-00/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-15-00/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 4-01-14/jr. aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 150,-.
Hierin is begrepen 5/6e deel van een rente van ƒ 27,-/jr. thans betaald worden-
de door Jan Antonis van der Linden, aan den Ommelsen Bos - losbaar met ƒ 600,-
transportbrief - d.d. 23-3-1697 - t.b.v. Aart Aartsen Tielen.
Laatste transport der goederen - d.d. 4-10-1748.
R 121 fol. 193 30-01-1762
Staat en inventaris - opgemaakt door Leendert Lamberts - weduwnaar Jenneke
Joosten - t.b.v. Dirk, Joost en Antoni, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Willemyna Arnoldusse.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag 6 l.

1. de gemeente
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2. Joost van Rest
- den Hegacker 2 l.

1. Jan Jacobs Verberne
2. den Agterbosch

- land den Horsick 4 l.
1. Jan Jacobs Verberne
2. Joost van Rest

- land agter Joost van Rest 3 cops.
1. den Dries
2. Joost van Rest

- land den Vlinkert 3 l.
1. de gemeente
2. den Dries

- het eerste Weyvelt agter den Dries 5 l.
1. den Drost
2. de gemeente

- groes/hei het Meulendijksvelt 7 l.
zijnde het 2e Hoyvelt

- groes den Dries  3 l.
zijnde het agterste neven het 

   vorig velt
- groes den Engelsebeemt 5 l.

1. Francis Kels
2. Willem Goris 

- land nevens het Aangelag 3 l.
  gekomen van Jan Hendriks.

1. weduwe Jacobus van de Cruys
2. Joost van Rest

- land agter den Kerzeboom 2 l.
1. Jan Jacobs
2. weduwe Jacob van de Cruys

Roerende goederen
- een hoge en een lage kar, een ploeg,
- klein landbouwgereedschap,
- een trekos, drie melkbeesten, een kalf,
- de oogst in de schuur is uitgedorst - en op.
- diverse ketels,
- vuurgerei
- vijf stoelen, een tafel, een kist, drie kastjes,
- een struifpan, met een "betoff"pan,
- een trog "sonder scheel",
- acht tinnen lepels, drie tinnen borden,
- een veren bed en peluw, twee dekens, vier slaaplakens, een linnen bed.

Schulden
De vaste goederen, hiervoor genoemd, zijn staande het huwelijk ingekocht -
transport - d.d. 11-1-1755.
Hieruit is nog schuldig aan Joost Hoebergen - ƒ 50-00-0 α 3%.
Nog, wegens geleend, geld aan - Jan van Riet, president -   ƒ 15-00-0
Aan Peter Jan Wilbers -                                     ƒ  2-15-0.
Aan diverse lasten -                                        ƒ 25-16-6.   
R 24 fol. 75ev. 01-02-1762
- Den drost, aanlegger - contra - Jacobus Smits, gedaagde.
  Gedaagde heeft nog - ƒ 3-12-6 te betalen wegens gekocht gras op de koopdag 
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  van Jan de Groot - d.d. 22-6-1761.
  Betaaldag 1-10-1761.
- Idem - aanlegger - contra - Goort Franse van Bussel, gedaagde.
  Gedaagde heeft borg gestaan - en wordt daar nu op aangesproken - voor Pieter 
  Haasen, die op de verkochte oogst, op den Agterbosch, door Schenaarts - d.d.
  10-7-1761 - rogge en boekweit, ter somme van ƒ 7-8-4 heeft gekocht.
- Idem - aanlegger - contra - Francis van de Vorst en Johannes Martens, ged.
  Gedaagden zijn nog schuldig, ieder voor de helft - ƒ 8-12-8 wegens jura en 
  40e penning van transport - d.d. 6-4-1761.
  Zij zullen "te Vastenavont" a.s. betalen. 
R 154 27-02-1762
Jan en Francis Plenders, kinderen van wijlen Francis Plenders, gewoond hebbende 
in de Wolfsberg, verkopen "eenige meubilaire goederen, beesten, hoy, stro en 
bouwgereetschap" o.a.:
- drie koeien ƒ 83,-
- twee "oskes" ƒ 30,-
- twee karren ƒ 10,-
- rogge, hooi, stro ƒ 27,-

Opbrengst: ƒ 185,-.
R 121 fol. 195 06-03-1762
Op 3-3-1762 ontvangen van de griffier van de Leen- en Tolkamer - een missive 
met de volgende vragen: 

Regenten van Asten,
Simon van de Loverbosch, wiens huis, op 31-5-1761, is afgebrand, heeft verzocht 
om 15 jaar remissie van verpondingen, bede en reδle lasten te kunnen krijgen.
Dit request is op 14-1-l.l. in handen van de Leen- en Tolkamer, alsmede van de 
ontvangers der verponding en bede van Peelland gesteld. Om daarop te berichten
hebben zij een verklaring van U nodig.
Wij verzoeken U op de volgende vragen te antwoorden - en deze op te zenden aan
de griffie van de Leen- en Tolkamer.
Vraag: Of er te Asten een reglement van de magistraat ter voorkoming en wering 
van brand is - en van welke datum dit is.    
Antw.  Ja - ΘΘn van d.d. 15-8-1755 en het vorige van d.d. 30-10-1732.
Vraag: Of officier en regenten van half jaar tot half jaar op zekere vaste dag 
de  schouwen  hebben  begaan  over  schoorstenen,  bakovens,  brouwerijen, 
mouterrijen enz. En wanneer is de laatste gedaan.
Antw.  Ja - de laatste is geweest 5-10-1761.
Vraag: Of jaarlijks, in augustus of september, de waterpoelen in Asten, zo die
       er zijn, geveegd en gediept worden.
Antw.  Ja - tenzij het door hoog water niet mogelijk is.
Vraag: Of te Asten "nagtroepers off klapwagters" zijn aangesteld, die in de 
vermogende  plaatsen  (waaronder  men  vermeent  Asten  te  mogen  stellen)  moet 
geschieden - en zo niet, om wat voor reden.
Antw.  Ja - zijnde een nachtroeper die in het Dorp "off in de cuyp vant Dorp 
       des nagts de wagt hout off omgaat".
Vraag: Of er te Asten brandladders, haken en emmers zijn.
Antw.  Ja - er is nu ook een brandspuit.
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Vraag: Wat is de oorzaak van de brand, op 31-5-1761, geweest.
Antw.  Zwaar onweer.
Vraag: Of alles gedaan is om de brand te voorkomen.
Antw.  Ja.
Vraag: Hoeveel contribueert "den afgebranden Simon van de Loerbosch in de Bee-
       den" Verponding en Reele omslag".
Antw.  Het huis en hof - in de verponding ƒ 1-10-8/jr.
       en dan nog een stukje - achter de heg ƒ 0-03-0/jr.
       En betaald ook zoveel in de reδle omslag -
       doch geen bede.
       Van al zijn goederen te Asten betaald hij: 
       - in de bede ƒ 2-01-4/jr.

     verponding ƒ 6-19-8/jr.
     reδle omslag ƒ 6-19-8/jr.

Vraag: De totale schade - van gebouw, vee, granen, hooi 
       en meubelen. Dit voor zover mogelijk.
Antw.  - De schade van het gebouw ƒ 550-00-00
       - Granen of vee zijn niet verbrand - als enig hooi
         stro en andermans kar. Wel veel huisraad, "velle
         en leer" van de bewoner, Frans van Hoek, schoen-
         maker en "loyer" welke minstens ƒ 400-00-00
         schade heeft, zo hij verklaart. Wij zouden dit
         willen bevestigen.
Vraag: Of de "afgebranden" zodanig is geru∩neerd dat hij zich zelf niet kan 
redden of dat hij zodanig is "gegoet" dat hij zijn gebouw zou op kunnen 
       bouwen - zodat er geen vrees was dat hij zijn goederen zou verlaten en 
       landerijen onbebouwd blijven.
Antw.  De eigenaar is een jongeling die te Leuven studeert voor priester, zijn
       ouders zijn enige jaren geleden overleden. 
       Hij heeft van hen alleen dit afgebrande huis verkregen en enige percelen 
       land en groes - met ƒ 300,- en een jaarrente van drie vat rogge - Samen
       ca. - ƒ 1200,-.
       Zodat men er rekening mee moet houden dat hij niet in staat is het huis
       zonder hulp op te bouwen, alzo hij door een broeder "soo men onderregt
       word" zou worden geholpen, die hem ook in zijn studie bevordert.
       Zodat zonder deze hulp dat gebouw waarschijnlijk zou zijn blijven lig-
       gen. 
       De weinige percelen landerijen worden apart in huur gegeven.
Vraag: "Soo er nog eenige particulariteyten zijn, gelieve de regenten deselve 
       hier onder te stellen".
Antw.  "Particulariteyten" zijn niet bij te voegen.
       Wel zouden wij graag zien dat de verponding, bede en reδle omslag van 
het voors. huis en verdere goederen onder de "remissie" zou komen om 
       alzo enig soulaas te bieden.
       Zonder dit is het te duchten dat het huis, dat midden in het Dorp "leyt"
       zonder "optimmeren" zal blijven liggen.
       Wij zouden gaarne zien dat het in goede staat weer werd opgebouwd en met 
       pannen gedekt.
R 98 fol. 61vo 15-3-1762    
Jan Hermans, te Liessel, Hendrik Aart Bruystens, te Deurne, Hendrik van Hugten, 
te Deurne.
Zij verkopen aan Antoni Martens van Deursen: groes aan de Loop boven off aan de 
Aarendonkse brug na de zijde van de Mastkoy 2 l.naast de loop of Aa.
R 98 fol. 62 18-03-1762
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Francis Berkers verkoopt aan Goort Antonis van Bussel:
- groes het Busveltje 1 l.

1. Mattijs Slaats 
2. Daandel Coolen  
3. het Huis van Asten
4. weduwe Eysbout Hendriks

Verkoper aangekomen van zijn vrouw-ouders bij deling - 1757.
Koopsom: ƒ 35,-.

R 121 fol. 197vo 10-04-1762
Paspoort voor: Johannes Jansen, geboren en wonende te Asten.
               Zich "generende" met koopmanschap in paarden, beesten als an-
               ders.
R 121 fol. 198vo 24-04-1762
Staat en inventaris, opgemaakt door Peter Lomans, in de Steegen - t.b.v.
Francis en Elisabet, uit zijn eerste huwelijk met Anneke Verduyseldonk geboren.
En t.b.v. Anna Maria, Willemyn en Jan, kinderen uit zijn tweede huwelijk  met 
Peternel Trouwen.
Hij wil zich in derde huwelijk begeven.

Roerende goederen  
- een kast, twee stoelen, een kist een tafel,
- een "bet met veere" en toebehoren,
- enige ketels, een emmer, een moespot,
- vuurgerei,
- enig klein landbouwgereedschap,
- een koe,
- een snaphaan.
R 24 fol. 77voev. 10-05-1762
- Den drost, aanlegger - contra - Willem Leendert Jan Dirks, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 10-11-0  wegens huur van twee akkers.
  Betaaldag 1-11-1761.
- Idem - aanlegger - contra - Dirk van Helmond, gedaagde.   
  Gedaagde is nog - ƒ 12,- schuldig wegens akkerhuur van oct. 1758, '59 en '60.
- Willem Verhaseldonk c.s., gewezen armmeesters, aanleggers - contra - Dries
  Verheyen en de weduwe Bendert Reynders, gedaagden.
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  Gedaagden moeten nog voldoen 2/3e deel van een rente van - ƒ 0-12-8/jr. aan 
  den Armen.
  Ondezocht zal worden, hoewel ze in het register staan, of het hun "raakt".
  Zij menen van niet.
- Idem - aanleggers - contra - Goort Franse van Bussel, gedaagde.
  Gedaagde is nog - ƒ 6-11-12 schuldig aan den Armen - zijnde drie jaar achter-
  stand.
R 121 fol. 199vo 10-05-1762
Paspoort voor: Arnoldus Canters, alhier, uit eerlijke en wettige ouders gebo-
               ren. Hij heeft zich enige jaren in Holland en andere landen op-

     gehouden om met werken de kost te winnen.
     Hij is hier enige tijd "sieckelijk" geweest en tot armoede ge-
     raakt.

               Nu is hij voornemens weer naar Holland of elders te gaan om met 
     "arbeyden" zijn kost te verdienen.
     Wij verlenen hem deze attestatie, vermits zijn armoede, pro deo.

R 32 fol. 22 04-06-1762
Joseph SauvΘ en Antoni Lomans zijn aangesteld als voogden over Joost en Antoni,
onm. kinderen van Willem Muyen - en Maria Lomans.
Maria Lomans is hertrouwd met Joseph SauvΘ.    
 
R 121 fol. 200 04-06-1762
Paspoort voor: Elisabet van Hugten, huisvrouw van Johannes Martens, hier wonen-

     de en staande ter goeder naam en faam.
     Zij is voornemens zich enige tijd te begeven naar andere plaat-
     sen en landen - om aan de kost te geraken.
     Wij verlenen haar deze attestatie, vermits haar armoede, pro deo.

R 30 fol. 108vo 07-06-1762 1/2 ook: R 33-52 - 1762.
- Joseph SouvΘ, 33 jaar - en
- Joost Willem Muyen, 21 jaar, wonende in het Dorp.
Zij verklaren:
De 1e comparant:
Dat hij op zaterdag, 5 juni l.l., tussen 11 en 12 uur voormiddag, met een lege 
kar en paard is gekomen van een door hem gehuurd weiveld, gelegen in het Root,
aan de weg of dijk naar Someren.
Hij zat voor op de kar en zijn schoonzoon (stiefzoon), Joost Willem Muyen, mid-
den op de kar.
Gekomen op de voorn. dijk, tegenover "het velt of hoogendries" van Mattijs van 
Bussel, zijn ze tegengekomen Jan Gerrits Verberne, wonende te Someren, komende
met paard en kar, geladen,zo hij meende, met latten. Deze had nog een paard en
kar bij zich met daarop, Fridus, zn Jan SouvΘ, 10 α 11 jaar oud.
Na elkaar gepasseerd te zijn en gegroet te hebben - riep Jan Gerrit Verberne
tegen hem: "Of hij op die veldekens wederom had getorft".
Hij is toen stilgehouden, waarop Jan G. Verberne terug kwam lopen, zeggende:
"Dat meugde gij niet meer doen, namentlijk dat torve".
Waarop hij, deponent, zei: "Ik hebber maar eens op getorft, dat wel vier jaar 
geleede is".           
Hierop heeft Jan G. Verberne hem, nog op de kar zittende, aan de linkerzijde
met zijn haar vattende.
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Joost Willem Muyen zei daarop: Siet wat gij doet" of dergelijke woorden.
Jan G. Verberne heeft hierop Jan W. Muyen met het dikste eind van zijn zweep-
stok op zijn hoofd geslagen, waardoor deze in zwijm neerviel.
Daarop is de deponent ook nog door Jan G. Verberne met die zweepstok op het 
hoofd geslagen en daarvan een "buts" bekomen.
Zij zijn daarop aan het "jagen" gegaan omdat zij anders in levensgevaar waren.
De 2e comparant:
Deze legt in grote lijnen dezelfde verklaring af.    
R 16 fol. 48 13-12-1762 2/2
Verslag van de molestatie door Jan Gerrits Verberne, te Someren - op 5-7-1762
gegaan t.o.v. Joseph Sauve en diens schoonzoon (stiefzoon) Joost Willem Muyen. 
R 32 fol. 22vo 19-06-1762     
Dirk Jan Wilbers en Jan Paulus Geven van Dijk zijn aangesteld tot borgemees-
ters, St. Jan 1762 - '63.
Tot setters zijn aangesteld: Jan Francis Timmermans en Jan Verreyt.
R 74 fol. 78 21-06-1762
Den drost, aanlegger - contra - Peter Canters, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig van zijn "goet" op Voordeldonk:
- verponding 1756 ƒ 0-16-12
- verponding en bede 1758 ƒ 5-16-12
- jura van transport - d.d. 21-12-1759 ƒ   1-15-12  

ƒ 8-09-04
Zal a.s. donderdag komen betalen.
R 121 fol. 200vo 02-07-1762
- Hendrik van Reyt, Opmerking: (van Reyt = ook van Ruth).
- Peter van Reyt,                    (van Ruth = ook van Reyt).
- Dirk Hoebergen, wonende alhier, deze laatste voor:
- Hendrik van Reyt, te Maaseyck - en
- Johannes van Reyt, te Antwerpen - (procuratie - d.d. 9-10-l.l., alhier).
Zij verdelen de vaste goederen die zij met hun moeder bezitten - om die zowel 
provisioneel als eigen te bezitten en te gebruiken.
Omdat hun moeder, Geertruy Stevens - weduwe Hendrik van Reyt dat ook wil is de-
ze hier ook aanwezig en verklaart - de goederen die zij met haar man heeft be-
zeten te laten verdelen onder haar kinderen - mits deze haar gedurende haar 
verdere leven onderhouden.
1e lot: Hendrik en Francis van Reyt   Opmerking: Francis wordt in de aanhef 
                                                 niet genoemd - zet ook zijn 

         handtekening niet.
- huis, schuur stal, hof en aangelag met de helft van 
  het weiveld 3 l.

1. Peter van Reyt
2. de Koeystraat
3. Peter Driessen
4. de straat

- de helft van Mie Kerkhofacker deze helft 3 cops.
1. Peter Driessen
2. Peter van Reyt

- land den Clampenberg 1 l.
1. weduwe Goort Jan Aarts 
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2. Jan Maas
- de helft van de Papendonk ╜ l.

1. kn Marcelis Berkers
2. Peter van Reyt

- groes het Aangelag 4 l.
1. Hendrik Walraven
2. Dirk Hoebergen

- groes den Bleek ╜ l.
1. Peter van Reyt
2. weduwe Antoni Fransen      

- de helft van een stukje in - de Beemt ╜ l.
1. Huybert van Hooff
2. Peter van Reyt

Belast met: ƒ 1-9-8/jr. aan rentmeester de Kempenaar.
De dorps- en landslasten zullen zij betalen zoals in het quohier staat.
Zij zullen hun moeder - de weduwe Hendrik van Ruth gedurende haar verdere leven
naar haar staat onderhouden.
2e lot: Peter en Johannes van Reyt
- de helft van het Weyvelt de helft is 1╜ l.

1. Hendrik en Francis van Reyt
2. kn Peter Fransen

- de helft van Maria Kerkhoffacker deze helft is ╜ l.
1. Hendrik en Francis van Reyt
2. Dirk Hoebergen

- land de Leegstraat    1 l.
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. de gemeente

- land het Cloostervelt 1 l.
1. kn Peter Franse
2. kn Jan van de Loverbosch

- land bij Willem Franse 1 l.
1. Hendrik Walraven
2. weduwe Jacobus van de Cruys

- de helft van den Papendonkseacker ╜ l.
1. Hendrik en Francis van Reyt
2. kn Marcelis Berkers

- de helft van den Bleek ╜ l.
1. weduwe Antoni Franse
2. de Loop

- de helft van den Beemt ╜ l.
1. Hendrik en Francis van Reyt

- groes agter Jan Munster 1 l.
1. Hendrik Walraven
2. kn Jan van de Loverbosch

- land 1╜ cops.
1. kn Peter Fransen
2. Hendrik en Francis van Reyt

- groes de Vlaas 1 l.
1. weduwe Goort Aarts
2. de weg naar Ommel

- groes de Watervlaas 1 l.
1. Jan Walraven
2. Jan Jacobs Verberne

Belast met: ƒ 0-10-4/jr. aan het huis van Asten.
- ƒ 0-05-0/jr. aan de Kerk van Asten.
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R 121 fol. 203 02-07-1762
- Francis Smits,
- Willem Slaats,
- Martinus Slaats,
- Hendrik IJsbouts,
- Wilbert van Helmont,
- Jan van der Westen,
- Jan Verboogen,
- Reynier van der Linden,
- Willem Linders,
- Jan Andries Tielen - en
- Wouter Lomans - zij verklaren gezamelijk "als luyden van eer" dat, alhier, 
zekere:
- Jan Baptist Grousaam, 
- Hendrik Ketelaars - en
- Dirk Adriaans - inwoners van Nederweert - samen en in compagnie, hier en el-
ders, in dit jaar hebben gekocht "veele beesten" t.w.:
- van de vader van Francis Smits - een os ƒ 52-10-00
- Willem Slaats - een os ƒ 46-12-00
- Martinus Slaats   - een os ƒ 43-00-00
- Hendrik IJsbouts - een os ƒ 49-16-00
- Wilbert van Helmont - een os ƒ 42-10-00
- Jan van der Westen - een os ƒ 47-06-00
- Jan Verboogen - een os ƒ 47-06-00
- Reynier van der Linden - een os ƒ 42-06-00
Deze zijn allen betaald geworden.
- Willem Linders - een os ƒ 53-10-00
- Martinus Slaats - een os ƒ 31-10-00
Deze moeten nog betaald worden.
- Wouter Lomans - een koe en een os ƒ 51-11-00
Hij heeft daarop ontvangen - ƒ 29,- zodat nog resteert ƒ 22-11-00
- Jan Andries Tielen - een os ƒ 40-00-00
Deze moet nog betaald worden.
"De voors. penningen en sommen van gelden gereekent tegen Hollants gelt twelk
alhier cours heeft en tegens geen andere munten gereekent word off verkocht
sijn".  
R 24 fol. 78vo 05-07-1762
Den drost, aanlegger - contra - weduwe Peter Verberne, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig:
- rest Verponding 1755 ƒ  4-10-12
- Beede 1756 ƒ  3-07-04
- twee sommaties ƒ  0-04-00
- Gemene Middelen 1757 ƒ  0-14-00
- Gemene Middelen 1760 ƒ    1-07-04   
 ƒ 10-03-04
R 138 fol. 215vo 06-07-1762
Jan de Groot en Francis van de Loverbosch verpachten hun deel in de Laarbroek-
se tienden - over de oogst 1762. Verpacht worden:
- 1/3e deel van de helft in de Laarbroekse tienden - en
- 1/3e deel van 1/3e deel - zoals het aan de kinderen en kindskinderen van 
  Jan van de Loverbosch competeert.

Pachter: Joseph SauvΘ - voor ƒ 42,-.
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R 138 fol. 217 07-07-1762
Jacobus Losecaat, rentmeester van de heer van Asten, verpacht namens deze -
de tienden - bestaande uit:
- rogge, gerst, haver, boekweit, vlas, spurrie en zaad, varkens, bijen en zo-
  danige andere speciδn als vanouds tot de tienden hebben gehoord.
Verpacht worden:
- een clamptiende genaamd - de Middeltiende, eerst in twee verdelingen, te be-
  ginnen - "van de weg van, off over, het Kerkhuys na de Steege met den hoek en 
  dan nog tot Willem van den Eerenbeemt, volgens den weg en pat van dat huys
  door de ackers na de beemde bij de Steege loopende soals aan die kant onder
  de tiend is hoorende".     
  Verponding: ƒ 15-00-00.
- De tweede verdeling van de voors. tienden - "van de voors. pat ten eynde uyt 
na den Hemel, Loverbosch en Linder daar voors. Middeltiende aan die seyde 
  scheyt".
  Verponding: ƒ 16-00-00.
- Een gedeelte van de Loverbosch, te beginnen - "aan den Hemel en daar de 
  Middeltiende ophout vervolgen tot de Middelweg na Voordeldonk tot den eerste
  mist- off vaarweg na het Linder en dus na het Linder".
  Verponding: ƒ 10-00-00.
- De tweede verdeling - "van voors. weg tot den tweeden weg van den Holleberg
  na Voordeldonk mede na het Linder".
  Verponding: ƒ 8-00-00.
- De derde verdeling - "van voors. weg agter den Holleberg voorts ten eynde 
  uyt na Voordeldonk, links tot het Loopke en de Koeystraat".
  Verponding: ƒ 9-00-00.
- De vierde verdeling van de Loverbosch - "van den Hemel na de regterhant na 
  Voordeldonk geende soo als deselve met de straat van de Wolfsberg nevens 
  Adriaan Lintermans tot even voorbij den Eekenhoff en den eersten schuynsen
  weg tot in de Holleberg van de Loverbosch loopende".
  Verponding: ƒ 12-00-00
- De vijfde verdeling - "de resterende hoektienden van de Loverbosch die aan 
  de andere zijde van de straat bij Adriaan Lintermans agter Jan Aart Smits
  ten eynde uyt aan die kant geleege is". 
  Verponding: ƒ 3-00-00
De gehele Loverboschtiende wordt gepacht door Corstiaan Tomas van der Weerden -
t.b.v. zijn zusters - voor 358 vaten.
Verponding totaal - ƒ 51-00-00.
De 358 vat rogge, maat van Asten, worden betaald aan de verpachter, volgens "de
pegge" van Eyndhoven, zoals die zal steken op dinsdag, na St. Andries e.k. voor
de helft.
De andere helft - volgens "de pegge" zoals die, op Lichtmis 1763, zal steken.
Nog worden verpacht:    
- De Novaale tiende.
  Verponding: ƒ 10-00-00.
- De Novaale tiende in percelen - "eerst al wat aan de linkersijde leyt van de
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  weg komende vant Dorp tot de watermeulen en dus na de sijde van Somere Lie-
  rop".
  Verponding: ƒ 4-00-00.
- Tweede verdeling - "tusschen de voors. weg en de weg van de Steege tot Ruts-
  bosch".
  Verponding: ƒ 3-00-00.
- Derde verdeling - "van voors. Steegen tot en langs Voordeldonk neven Liessel
  tot Meyl".
R 154 08-07-1762
Dirk Haasen verkoopt namens Jenneke Martens - weduwe Antoni Haasen "de oogst te
velde".
- 4 kopen - rogge en boekweit ƒ 53,-
o.a. - in de Snijerskamp,
     - in de Beckers,
     - na de Moolen,
     - int aangelag.
R 154 08-07-1762
Mattijs Goort Kuypers, mede voor zijn kinderen en Dirk Haasen verkopen hun 
"oogst te velden" - ontrent het Dorp - o.a.:
- 5 kopen Opbrengst: ƒ 80,-.
R 154 08-07-1762
Cristina Verhoysen - weduwe Antoni Voermans verkoopt een partij rogge en boek-
weit - te velde - ontrent het Dorp - o.a.:
- 13 kopen Opbrengst: ƒ 200,-.
R 154 09-07-1762
Dirk van de Loverbosch verkoopt een partij rogge en boekweit - staande op de
erve van Peter van de Loverbosch - en aan deze toebehorende o.a.:
- 11 kopen Opbrengst: ƒ 150,-.
R 154 10-07-1762
Francis Plenders en Dirk Peter Martens verkopen voor de weduwe Jan Plenders 
een partij rogge of boekweit "te velde" - aan de Wolfsberg o.a.:
- 7 kopen Opbrengst: ƒ 77,-.
R 121 fol. 204vo 12-07-1762 1/3
Maria Jan Mattijssen, meerderj. j.d., te Lommel - geass. met Gerrit Jacobs van
Hugten - geeft procuratie aan haar moeder, Maria Verhoysen - weeduwe Jan Mat-
tijsse, om in te vorderen hetgene zij, comparante, pretendeert in de boedel en
nalatenschap van Maria van Geldrop - laatst weduwe Antoni Muyen - en eerder 
g.g.m. Mattijs Hendriks, comparantes grootvader en grootmoeder. Welke Maria van
Geldrop dit jaar is overleden.
Van de verdere erfgenamen te vorderen "schiftinge, scheydinge ende deylinge tot
bekoome van der comparante geregt aandeel off erffportie aan haar na regten off
volgens testamentaire dispositie aangekomen en verstorve".
Ook kan zij "soodanige advocaaten off procureurs als nodig zal oordeelen" con-
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stitueren.
Wel moet zij over de te maken kosten contact houden.
R 16 fol. 48 13-12-1762 2/3
Maria Jan Mattijssen, te Lommel, aanlegger - contra - Mattijs Muyen, Joseph
Sauve en Antoni Lomans, de laatste twee als momboiren over de onm. kinderen 
van wijlen Willem Muyen, gedaagden.
R 33 - 52 13-12-1762 3/3
Maria Jan Mathijssen, te Lommel, aanlegger.
- contra
Mathijs Muyen, Joseph Souve en Antony Lomans - als momboiren van de twee onm.
kinderen van wijlen Willem Muyen.
o.a.:
 4. Dat Jan Mathijssen "egte" zoon van Mathijs Hendrix - en Maria van Geldrop
    aan Maria Verhoysen in huwelijk heeft "geprocreert" de aanlegster in deze.
 5. Nadat Mathijs Hendrix is overleden is zijn weduwe hertrouwd met Antony
    Muyen.
 8. Zij heeft, noch bij overlijden van haar eerste man, noch bij hertrouwen
    een "staat en inventaris" gemaakt.
 9. Zij heeft dus geen enkel "bewijs" aan haar zoon Jan gedaan.
10. Dat alzo de gemeenschap van goederen continueerde in - d.d. 30-1-1734 -
    ter requisitie van voors. Maria Verhoysen moeder     
11. Dit wegens "doode" van haar man, Jan Mathijssen.
14. Gedaagden hebben uit hoofde van testamentaire dispositie - d.d. 14-3-1754 -
    schepenen van Asten - door Maria van Geldrop, als weduwe van Antony Muyen -
    op 23-9-1762 aan aanlegster aangeboden - haar legitieme portie uit de goe-
    deren en effecten van Maria van Geldrop, haar grootmoeder.
16. Zonder te erkennen dat aanlegster in de "staat en inventaris" van 30-1-1734
    gerechtigd is.
25. Zij wil hierop haar "rechten" doen gelden.      
R 121 fol. 205vo 15-07-1762
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, verpacht aan Aalbert
Verheyden, Hendrik van Geffen, Joost Kerkers en Pieter Slaats:
- een clamptiende - de Heusdense tiende - met de smaltiende - m.u.v. de Lammer-
  tienden
Pachttermijn: 2 jaar.
Pachtprijs: 550 vat rogge/jr.
R 98 fol. 62vo 07-08-1762 1/2
Peter Hendriks, aan het Laarbroek, verkoopt aan Hendrik Willem Berkers, aan 
het Laarbroek:
- land den Meulenacker 1 l. 3 cops.

1. Goort Lomans              
2. de volgende akker

 3-4. de wegen
- land den Meulenacker 2 l.

1. Hendrik Coopmans
2. de vorige akker

 3-4. de wegen
Koopsom: de lasten.
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R 98 fol. 63 07-08-1762 2/2
Hendrik Willem Berkers verkoopt aan Peter Hendriks: 
- land aan het Laarbroek 3 l. 3 cops.

1. de koper
2. Jan de Laaser
3. de verkoper
4. de weg

Conditie: Verkoper mag een weg hebben van 't Broek door het straatje en dan 
dwars over den dries van Peter Hendriks naar zijn akker die de verko-
          per aan die kant heeft.

Koopsom: de lasten.
R 98 fol. 63vo 10-08-1762
- Cornelis Peters,
- Reynder Cornelis,
- Goort Roymans - g.m. Anneke Peters,
- Jenneke van de Vorst - g.m. Peter Cornelisse.
Kinderen en erven van wijlen Peter Cornelissen.
Zij verkopen 4/5e deel onverdeeld aan Goort Peters, die 1/5e deel bezit, in
- huis, hof en aangelag - aan den Astense Dijk 1╜ l.

1. kn Jan Andriessen  
2. Peter Jan Wilbers

- land de Camp 4 l.
 1-2. kn Jan Andriessen 

3. weduwe Hendrik Hendriks
4. Jan Dirks van Hugten

- land de Braak 4 l.
 1-2. weduwe Jan Tijssen van Dijk

3. den Dijk
4. erven Marten Tijssen

- land den Busselacker 1 l.
 1-2. kn Jan Andriessen

3. Jan Willem Slaats
4. Antoni Fransen

- land in de Cranenbeemt 3 l.
 1-2. erven Marten van Dijk

3. Jan Dirks van Hugten
4. de Aa

- groes het Hofke ╜ l.
            1-2-3. weduwe Hendrik Hendriks

4. Jan Paulus Geven en Peter Jan Wilbers
- groes de Zeyl 3 l.

1. weduwe Hendrik Hendriks
2. Joost Verheyen
3. Willem Geven
4. de Aa

Belast met: ƒ 0-15-0 aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 400,-.

Waarvan ƒ 100,- α 4% aan Cornelis Peters.
        ƒ 100,- α 4% aan Goort Roymans.
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R 155 20-08-1762
- Jan Goossens, te Valkensweert - mede namens:
- Jan Bijnen - en
- Agnees Bijnen - weduwe Peter Hendrik Cox,
- Wilhelmus Bijnen,
- Hendrik Cox - g.m. Maria Bijnen,
- Catarina Bijnen - g.m. Reynier Maas,
- Francis Vermeulen - allen wonende te Leende - als momboir over de minderj.
  kinderen van wijlen Francis Bijnen - NN. (zijn vrouw) gewoond hebbende te
  Saxe Wijmar - procuratie Heese - d.d. 11-6-1762.
- Allen met Hendrik Bruynen, te Geldrop, testamentaire erfgenamen van wijlen 
  Helena Bijnen - weduwe Peter Bruynen, gewoond hebbende,alhier.
Alsmede:
- Wilhelmus Bruynen, schepen, deze mede namens zijn vader, Hendrik Bruynen -
  procuratie Geldrop - d.d. 17-5-1760.
Zij verkopen de nagelaten huisraad van Helena Bijnen voors.

Een "rijke" verkoping
Veel tin, koper, aardewerk, tinkast enz.
Enige kopers: weduwe Gerrit Deelen, te Hees,

  - de pastoor (Heer Aarts),    
  - kapelaan Strijbos, te Leende,
  - Hendrien Cornelis de Nieter,
  - de kapelaan van Deurne,
  - de pastoor van Someren,
  - de verkopers zelf. Opbrengst: ƒ 610,-.

R 164 fol. 27vo 13-09-1762
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Leendert Heuvelmans - overleden te
Vlierden - 16-8-1762.

Waarde  
- de helft van een groesveld - het Sant geheel 2 l. ƒ 15,-

1. Hendrik Joosten
2. de Aa

20e penning 0-15-0.
R 121 fol. 207vo 15-09-1762
Paspoort voor: Johannes Martens, van goeder naam en faam "dog tot armoede sijn-
               de". 
       Hij wil zich naar elders begeven om aan de kost te komen.
R 98 fol. 65 20-09-1762 1/2

Deze acte is samengevoegd met 
R 98 - fol. 73 - 10-12-1762  

- Symon van de Loverbosch,
- Jan van de Loverbosch, te Weert,
- Lambert Sauve - g.m. Engelina van de Loverbosch - ieder erfgenaam voor 1/10e
  deel van Mattijs van de Loverbosch
  Zij verkopen dit 3/10e deel aan Dirk van de Loverbosch, hun broeder.
Op 10-12-1762 verkopen:
- Elisabet van de Loverbosch, te Someren,
- Jan de Groot - g.m. Jennemaria van de Loverbosch, te Vlierden,
- Antonetta van de Loverbosch, te Vlierden,
- Francis Janse van de Loverbosch,
- Petrus Janse van de Loverbosch,
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- Laurens, Jennemaria en Jan, kinderen van Antoni Jansen van de Loverbosch -
  ieder erfgenaam voor 1/10e deel van Mattijs van de Loverbosch - zie hiervoor
  ook R 33-52 - 10-12-1762 - 2/2.
  Zij verkopen dit 6/10e deel aan Dirk van de Loverbosch, hun broeder.
De goederen bestaan uit:
- het oude huis van 't Clooster, te Ommel, met aangelag, stallen, schop,
  schuur tot de tweede schuurdeur - gereserveerd de bakoven voor de helft 
  van deze goederen (waarvan de andere helft toebehoort aan de onm. kinderen 
  van Antoni van de Loverbosch (deze verkopen dus op 10-12-1762 G.S.)
  Zijnde het aangelag in deze in het rond tot de weg en gelijk in zijn heggen
  is gelegen tot de muur alswaar de hof en aangelag van de kamers scheiden en 
  de plaats achter het huis van deze en vooraan gelegen samen te gebruiken met
  de put van het nieuwe huis.
- als de Capelacker agter de hegge 8 l.
- de voorste Looacker 2╜ l.

1. weduwe Jan Verhoysen
2. kn Antoni van de Loverbosch      

- de schone Jansacker 3 l.
1. weduwe Hendrik Hoefnagels
2. Cotshausen

- de Strijhoekacker 1 l.
 1-2. de weg

- land de Horst nevens de mistweg 1 l.
- de Meeracker - gelijk de tiendscheyt 6 l.

1. Peter van de Loverbosch
- den Hoekacker 2 l.

1. Mattijs Muyen
2. Hendrik Halbersmit  

- land den Dorperacker 2 l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. Aart Driessen
3. de weg
4. Tomas Coolen

- land den Oudenhoff 4 l.
1. weduwe Jan Verhoysen en Willem Roefs

- groes 4 l.
 1-2. kn Antoni van de Loverbosch

- de voorste Engelsebeemt 8 l.
1. Elisabet van de Loverbosch
2. kn Antoni van de Loverbosch

- groes de agterste Kraystart 15 l.
1. weduwe Peter van de Vorst
2. kn Willem Kels
3. kn Antoni van de Loverbos

De goederen zijn Mattijs van de Loverbos aangekomen bij transport - d.d. 
12-3-1759.

Koopsom: 3/10e deel - ƒ 315,-
       - 6/10e deel - ƒ 630,-

Deze waren de verkopers nog schuldig aan de koper -
zie transport - d.d. 12-3-1759.
Belast met: ƒ 1-0-0/jr. zijnde de helft van een gewin- of regognitocijns van
            ƒ 2-0-0/jr. ten kantore van de Raad- en Rentmeester Generaal der 
Domeinen van Brabant.

- ƒ 0-14-0/jr. aan het Huis van Asten.
R 33 - 52 10-12-1762 2/2

Aan het College,
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Jan Goort Gijben, president, te Someren, als momboir van de onmondige kinderen 
van wijlen Jan van de Loverbosch m.n. Dirk en Elisabet, de overige kinderen 
zijn meerderjarig - samen met Jan Tijsse van Dijk, deze is enige jaren geleden 
overleden.
Zij hebben, met machtiging van U - d.d. 12-3-1759 - verkocht aan Mattijs van de
Loverbosch:
- huis, land en groes - te Ommel
Zoals Dirk dit had verkregen bij deling der goederen.
Koopsom: ƒ 1050,-.
Mattijs van de Loverbosch is daarna overleden en zijn goederen zijn "verstor-
ven" op zijn broeders en zusters en dus mede op Dirk en Elisabet, ieder voor
1/10e deel. Dirk, 22 jaar, wil gaarne de gehele goederen in zijn eigendom heb-
ben. 
Op 20-9-l.l. zijn al door Heer Symon, Jan van de Loverbosch en Lambert Sauve, 
hun deel, aan hem verkocht.
Ook de overige "deelgenoten" willen hun part verkopen aan Dirk.
Suppliant zou ook gaarne het deel van Elisabet verkopen. Zodat Dirk dan de ge-
hele goederen in eigendom bezit.
Verder is met het overlijden van Jan Janse van de Loverbosch, broeder van de
onmondige, bepaald, dat hij en zijn verdere broeders en zusters, erfgenamen 
zijn geworden - testament - schepenen Weert - d.d. 17-9-1762.
Hij heeft nagelaten:
- enige vaste goederen te Asten en Vlierden.          
- een gedeelte in een tiende, alhier,
- een halve tiende, te Vlierden,
- een schuld van - ƒ 1656-9-0 aan Willem Verduyseldonk, te Vlierden.
Deze schuld kan afgelost worden door - de halve tiende, te Vlierden - en de 
lasten daarvan te transporteren aan Willem Verduyseldonk, zoals de andere erf-
genamen (ook) willen doen.
Suppliant vraagt toestemming aan U om hem te authoriseren, om:
- het gedeelte van Elisabet te transporteren aan Dirk voors.
- de gedeelten van Dirk en Elisabet in de "tienden", ieder 1/9e deel, samen met 
de verdere erfgenamen, te transporteren aan Willem Verduyseldonk.
    w.g.: Jan Goort Geyben,

    - Simon van de Loverbos,
    - Frans van den Loverbosch,
    - Peeter van den Loverbosch,
    - Jan de Groot,
    - Lambertus Sauve,
    - Anthonet van de Loverbosch,
    - Willem Verdeuseldonck.

Marge: Wordt toegestaan - mits behoorlijk rekening, bewijs en reliqua te doen.
R 153 25-09-1762
Jan van de Leensel verkoopt "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen"
o.a.:
- vier koeien ƒ 98,-
- twee ossen ƒ 52,-
- drie kalveren ƒ 24,-
- een ploeg ƒ  9,-
- twee karren ƒ 16,-
- hooi - stro - toemet ƒ 13,-
- haver - "even" ƒ 15,-  Opbrengst: ƒ 330,-.
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R 32 fol. 23vo 27-09-1762
Jan Peters van Bussel en Cornelis Peters worden aangesteld als voogden - over   
Geertruy en Jenneke - onm. kinderen van Joost Andriessen - en Maria Peters van
Bussel - die nu hertrouwd is met Peter Marcelissen.
R 32 fol. 24 08-10-1762 1/2
Dirk Dirks en Dirk Martens zijn aangesteld als voogden - over Jenneke, Pieter
en Francyn, onm. kinderen van wijlen Jan Francis Plenders - en Jenneke Peter
Martens, die nog in leven is.
R 28 fol. 45 01-12-1762 2/2 ook: R 33-52 - 1-12-1762.
Gezien, het request van Dirk Dirks en Dirk Martens - als voogden over Jenneke,
Pieter en Francyn, onm. kinderen van wijlen Jan Francis Plenders - g.g.m. Jen-
neke Peter Martens, welke nog in leven is.
Aan de kinderen en hun moeder komt toe - ieder, de helft van de nalatenschap 
van wijlen Francis Plenders, hun groot- en schoonvader t.w:
- een huis, land en groes - in de Wolfsberg.
De supplianten willen, samen met de moeder, de voors. goederen gaarne publiek
verkopen, dit omdat deze met veel schulden - na aftrek van de roerende goede-
ren, welke reeds verkocht zijn, nog met - ƒ 400,- belast zijn, o.a. een obliga-
tie van - ƒ 200,-.
Zij vragen deze verkoop te mogen doen.
Naschrift: "Fiat".
R 24 fol. 79 11-10-1762
Peter Joosten van Bussel en Jan Verreyt, aanleggers - contra - Goort Antonis,

gedaagde.
Aanleggers willen, elk, voldoening van ƒ 7-0-1, zijnde elk ╝e deel van slot
van rekening der verponding, 1724.
R 24 fol. 79vo 11-10-1762
Willem Verhaseldonk, gewezen armmeester - contra - Hendrik Joosten, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig aan den Armen, over 1758 t/m. '60, - ƒ 0-6-0/jr. 
zijnde - ƒ 0-18-0.
R 24 fol. 79vo 20-10-1762
Den drost, aanlegger - contra - Willem Roefs, gedaagde.
Gedaagde is schuldig - ƒ 11-15-8 wegens een gekocht kalf op de koopdag van 
Jan Schepers - d.d. 30-11-1761.
Betaaldag: 24-8-1762.
Gedaagde heeft toen om twee weken uitstel gevraagd.
R 121 fol. 208 23-10-1762
Jan Teunis Jelis, aan het Laarbroek, is schuldig aan Joost, zijn zoon, bij hem
wonende - ƒ 50,- en aan Catalijn, zijn dochter, ook - ƒ 50,-.
Dit wegens de getrouwe diensten, gedurende twaalf jaar, aan hem bewezen. Zonder
welke hij, comparant, "niet in staat soude wesen sijn bestaan off werk te konne
doen off verrigte".
En aangezien zijn kinderen hem in zijn oude dag niet zouden verlaten, maar hem
blijven assisteren en dienen - zo zegt hij toe - om jaarlijks, boven het "ordi-
naar toebaat",voor huur te zullen geven - aan ieder - ƒ 6,-. dit gedurende zijn
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verdere leven of zo lang zij bij hem zullen blijven wonen.
Indien hij niet in staat is de - ƒ 50,- en de - ƒ 6,- aan ieder van hen te vol-
doen - dan zullen deze door de verdere kinderen en erfgenamen moeten worden 
voldaan.
R 28 fol. 44 25-10-1762
Michiel Coolen, wegens zijn onvermogen niet in staat zijnde zichzelve te ali-
menteren. Nog veel minder kan hij aan de weduwe Jan Ture Lomans - ƒ 100,-
terugbetalen - volgens een schepenobliagtie.
Hij heeft geen andere goederen dan:
- een huis en hof - in het Dorp.
Dat toebehoord aan 
- hem, 
- zijn zoon, Jan - en 
- Jan, kind van zijn zoon, Willem.
Hij verzoekt ten respecte van het voors. kind - het huis te mogen verkopen.
Naschrift: Toestemming wordt, na overleg met de moeder van de onmondige, die 
           voor 1/8e deel eigenaar zijn, gegeven.
R 32 fol. 24vo 25-10-1762
Tiele Peter Coolen en Antoni Jan Lomans, namens zijn vader - worden aangesteld
als collecteur van 's landslasten van 1-10-1762 - 30-9-1763.
Zij collecteren eveneens de beden en de verponding.
R 98 fol. 68 25-10-1762 1/3
Pieter Joost Verberne, te Eyndhoven, verkoopt aan Pieter Gerrit van Loon:
- huis, hof en aangelag - Ostaden 4 l.

1. Steven Jansen                       
2. weduwe Aart Tielen

- land 6 l.
1. Steven Jansen
2. Antoni Jacob Kuypers

- land 2 l.
1. weduwe Aart Tielen
2. Peter Berkers

- groes het Eeusel 4 l.
1. kn Jelis Vreynsen
2. Antoni Jacob Kuypers

- groes het Ostadensveltje 1 l.
1. Steven Jansen
2. weduwe Aart Tielen

- groes het Smalveltje 1 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Jan Goort Lomans

Belast met: ƒ 250,- α 4% - d.d. 26-9-1742 - nu aan Gerrit Verberne, te Someren.
Volgt alinea over reparatie aan het huis.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 3-5-1760.

Koopsom: ƒ 470,-.
R 121 fol. 208vo 29-11-1762 2/3
"Beleydinge en oculaire inspectie" gedaan aan:
- huis, schuur en stallen - te Ostaden.
Door Pieter Joost Verberne, te Eyndhoven, verkocht aan Pieter Gerrit van Loon -
d.d. 25-10-1762.
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Door Pieter van Bussel en Wilhelmus van Riet, timmerlieden, is hieraan bevon-
den o.m.:
- Het achterste gebont is verzonken, het moet "opgeset off opgewonne worden".
- De achterste gevel moet "onderset en toegemaakt worden" tot dat gemetseld kan
  worden.
- Ter zijde is de wand open, deze moet nodig dicht gemaakt worden.
- De buitendeur aan de goot is slecht. Tussen de goot en keuken is geen deur.
- Het deurgebont aan de keuken, voor aan de straat, is met de deur versleten,
  nodig te vernieuwen.
- In de kamer mankeert een zolderrib onder het dak.
- De schouw in de kamer is open - moet dichtgemaakt worden.     
R 98 fol. 70 03-12-1762 3/3
Hendrik Paulus Verberne, te Ostaden, vernadert van Pieter Joost Verberne de
koop - gedaan door Pieter Gerrit van Loon t.w.:
- huis, hof en aangelag - te Ostaden 4 l.

1. Steven Jansen
2. weduwe Aart Tielen

- land 6 l.
1. Steven Jansen                               
2. Antoni Jacob Kuypers

- land 2 l.
1. weduwe Aart Tielen
2. Peter Berkers

- groes het Eeusel 4 l.
1. kn Jelis Vreynsen
2. Antoni Jacob Kuypers

- groes het Ostadensveltje 1 l.
1. Steen Jansen
2. weduwe Aart Tielen

- groes het Smalveltje 1 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Jan Goort Lomans

Belast met: ƒ 250,- α 4% - d.d. 26-9-1742 - nu aan Gerrit Verberne, te Someren.
Koopsom: ƒ 470,-.

R 98 fol. 69vo 26-10-1762
Hendrik Coopmans verkoopt aan Nicasius Simonis:
- groes het Lindersvelt 2 l.

1. Cornelis Lambers
2. Hendrik Stevens
3. Jan Timmermans 
4. Peter van Bussel

Koopsom: ƒ 90,- α 3% - in 3 jr. te voldoen.   
R 164 fol. 28 30-10-1762
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Janse van de Loverbosch - overleden
te Weert - 1-10-1762 

Waarde
- twee kamers van het gewezen Clooster, aan de Capel, te Ommel - ƒ 400,-
  met de hof en vijver ╜ l.

1. de straat
2. Mattijs van de Loverbosch
3. de Capel
4. kn Antoni van de Loverbosch      
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- het recht van poten op de Capeldijck, of de weg van Ommel 
  tot den hoek van het Broek - waar de andere weg komt -
  de Cloosterdreef ƒ  10,-
- 1/10e deel in 1/3e deel van de helft - met
  1/10e deel in 1/3e deel van de helft - in de
  Laarbroekse tiende ƒ   115,-   

ƒ 525,-
20e penning is ƒ 26-5-0.
R 32 fol. 25vo 08-11-1762 1/2
Dries Dirk van Hugten en Willem Hendrik Goris zijn aangesteld als voogden -
over Hendrik, Dirk en Jenneke - onm. kinderen van Jan Hendrik Goris - en 
Jenneke van Hugten.
R 155 15-12-1762 2/2
- Andries van Hugten en Willem Goris - als momboiren over de onm. kinderen van 
  Willem Jan Goris - alsmede 
- Hendrik Janse van Hugten - voor hun zelf - en mede voor:
- de verdere erfgenamen van Jan Dirks van Hugten.
Zij verkopen enige roerende goederen o.a.:
- een veulen ƒ 17,-
- twee koeien ƒ 45,-
- een os ƒ 18,-
- een vet varken ƒ 15,-
- twee karren ƒ 13,-
- een ploeg ƒ  7,-
- huishoudgerei,
- landbouwgereedschap

Opbrengst: ƒ 265,-. 
R 33 - 52 07-12-1762
Jan Jansen van de Meulendijk, aanlegger. 
- contra
de Wel. Ed. Heer Aelbers, predicant, gedaagde.
o.a.:
 5. De huisvrouw van aanlegger heeft ca. vier jaar geleden, wegens arbeidsloon,
    met gedaagde afgerekend.
    Deze is daarbij ƒ 23-4-0 schuldig gebleven.
    En daarop in mindering betaald - ƒ 9-4-0 - zodat nog te betalen blijft
    ƒ 14-0-0.
10. Sedertdien heeft de vrouw van aanlegger, Catharien Fransen Lambers en aan-
    legger zelf, diverse werkzaamheden gedaan voor gedaagde - zoals:
    - den hof "gespayt en besayt" ƒ 10-00-00
    - turf steken
    - maaien hooien
    -  21 dagen gewerkt α 9 stuiver/dag ƒ  9-09-00
    -  10 dagen           7 stuiver/dag ƒ  7-10-00
    - 129 dagen           4 stuiver/dag - door aanleggers

vrouw ƒ 25-16-00
    - aanleggers vrouw is bij de boeren rond geweest om 
      "mist" en bekomen 15 karren "mist" 
       - voor ieder kar 1 stuiver ƒ  0-15-00
    - naar "de Graaf" geweest - tweemaal - 
      ieder keer 12 stuiver ƒ  1-04-00
    - met gedaagde 12 dagen naar Nimwegen geweest - voor
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      verlet ƒ  3-00-00
    Enz. enz.           

ƒ 99-10-00
Aanlegger heeft ondanks minnelijke verzoeken geen betaling 
hunnen verkrijgen.
Reden om hem te "dagen".       
R 98 fol. 72 09-12-1762
Roeloff Graaff verkoopt aan Gerrit Weegers:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 l.

1. Jan Slaats
    2-4. Evert van Geffen

3. de straat
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 22-11-1759.

Koopsom: ƒ 236,- waarvan - ƒ 100,- α 3%.
Marge: 4-2-1768 gelost.
R 28 fol. 49vo 13-12-1762 1/3
Gezien, het request van Helena Bruysten van Someren - weduwe Jan Andries Ver-
heyen.
Haar man is ca. ΘΘn jaar geleden overleden, haar achterlatende met ΘΘn kind,
oud ΘΘn jaar.
Zij hebben tijdens hun huwelijk aangekocht:
- een huis en landerijen - genaamd, de Busch, gelegen bij de Watermoolen.
Transport - d.d. 21-1-1760 Koopsom: ƒ 350,-.
Het huis was "genoegsaam" vervallen zodat zij een huis hebben moeten timmeren.
Zij zijn diep in de schulden geraakt en hebben van haar vader, alsmede van 
Dries en Jan van Hugten - ƒ 900,- moeten opnemen.
Verder is ze nog aan de mulder, winkelier, smid en dorpslasten schuldig - 
ƒ 200,-.
De goederen die zij bezit zijn weinig meer waard dan deze - ƒ 1100,-.
Zij wil hertrouwen met Hendrik Adriaan Vinken en maakt een inventaris - met
goedvinden van haar vader, Bruysten van Someren, Joost Verheyen, Jan Smets en
Jan Bruysten "oomen maternel" van haar kind.
Haar kind zal verder uit haar vaders goederen "vooruit" - ƒ 100,- behouden.
Dit kind en de nog te verwekken kind(eren) uit het a.s. huwelijk zullen als ΘΘn
kind worden behandeld.
Enz. enz.         
 
R 121 fol. 211vo 18-12-1762 2/3
- Hendrik Adriaan Vinken j.m. - bruidegom - en
- Helena Bruysten van Someren - weduwe Jan Andries Verheyen, te Ostappen - ge-
  ass. met haar vader, Bruysten van Someren en met haar broeder, Jan Bruysten
  van Someren, Joost Andries Verheyen en Jan Smets, allen naaste vrienden van 
  haar en haar kind, Andries Janse Verheyen - bruid.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- d.d 13-12-1762, is toestemming om deze acte te passeren gegeven door de "ma-
  gistraat".  
- Dat in plaats van een staat en inventaris te passeren - door de bruid en 
bruidegom t.b.v. het v≤≤r-kind voor vader "goet off bewijs" v≤≤r-uit zal
  worden uitgekeerd - ƒ 100,- dit wanneer het kind zal treden in huwelijk of 
  andere geapprobeerde staat, of wanneer het meerderjarig zal worden.   
- Het v≤≤r-kind zal ΘΘn zijn - met de in dit huwelijk te verwekken kind(eren).
- Bruid en bruidegom brengen beide alle goederen in die zij bezitten.
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- Indien geen kind(eren) uit dit huwelijk worden nagelaten en de bruidegom komt 
te overlijden v≤≤r de bruid dan zal deze ontvangen alles wat haar man zal na-
  laten.
  Indien de bruid, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten komt te over-
  lijden v≤≤r de bruidegom - dan zal deze - ƒ 100,- ontvangen en in de boedel 
  blijven en de goederen "in togt" behouden, het v≤≤r-kind opvoeden, als zijn 
eigen kind en de voors. - ƒ 100,- uitkeren.
- Als de bruidegom v≤≤r de bruid mocht te komen overlijden, nalatende uit dit
  huwelijk kind(eren) dan zal de weduwe en kinderen in het volle bezit der goe-
  deren blijven.
Enz. enz.        
R 98 fol. 77vo 27-12-1762 3/3
Helena Bruystens - weduwe Jan Andriessen verkoopt aan Johannes Martens, te 
Ommel:
- hooiland aan de Diesdonk 1╜ l.

1. Jan Jelis van Hugten
 2-4. Tiele Coolen

3. Hendrik van Hugten
Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Belast met: ƒ 0-4-4/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: de lasten.
R 98 fol. 76 13-12-1762
Simon van de Loverbosch verkoopt aan Francis Janse van de Loverbosch, zijn 
broer:
- een afgebrand huis, met den hof - aan het Kerkhof ╜ l.

1. de straat
2. Cotshausen
3. de kerkhof
4. erven weduwe Antoni Muyen

- een stukje - tegenover het huis waar de schuur op gestaan heeft 
enige roeden.

 1-3. de straat
 2-4. Antoni Kemps

- een akkerke - agter de heg ╜ l.
1. de koper en Cotshausen

Koopsom: ƒ 250,-.  
R 121 fol. 209vo 16-12-17620 1/2
- Jan Goort Lomans, 78 jaar, oud borgemeester - en
- Louis Hoefnagels, 71 jaar, oud collecteur van 's landslasten.
Zij verklaren ter instantie van Arnoldus van Hoek en Dirk Lambert van de Mor-
tel dat het waar is - dat zij van hun jeugd af hebben gekend:
Joost van Weert - en zijn eerste vrouw, Maria Franken, die in wettig huwelijk 
hebben verwekt - twee zoons m.n. Antoni en Hendrik, zijnde lange jaren over-
leden en heeft Antoni nagelaten een wettige dochter m.n. Anna Maria - getrouwd
met Arnoldus van Hoek.
Hendrik heeft nagelaten een wettige dochter m.n. Maria - g.m. Dirk Lamberts van 
de Mortel, te Deurne.
Welke voors. Anna Maria en Maria van Weert, samen, enige kindskinderen en wet-
tige erfgenamen zijn van Joost van Weert - en Maria Franken.
En verklaren de comparanten dat het hier altijd gebruik is geweest - "dat bij 
doope van de kinderen, alhier, maar alleen worden aangeteekent de voornaame van 
de ouders sonder daarbij haare vanne aan te teekenen off op te geven"    
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R 121 fol. 210vo 16-12-1762 2/2
- Arnoldus van Hoek - g.m. Anna Maria van Weert, alhier - en
- Dirk Lambert van de Mortel - g.m. Maria van Weert, te Deurne.
De vrouwen zijn hier ook aanwezig.
Anna Maria en Maria van Weert, zijnde enige kindskinderen en wettige erfgenamen
van wijlen Joost van Weert.
De comparanten geven procuratie aan Antoni van Reyt, te 's Hage, om namens hen 
te ontvangen - ƒ 900,- die Elisabet Meyhuyse - weduwe Corstiaan de Coning 
schuldig was aan Maria Tijsse Slagers wegens restant van koopgelden van:
- drie huiskes - aan de Noortsijde van de Pastoorswarande en de Moolestraat,
  te 's Hage.
Obligatie - schepenen 's Hage - d.d. 6-5-1712 - en hen, comparanten, aangekomen
bij "versterff" van hun ouders en grootvader en door voorn. Maria Tijsse Sla-
gers  aan  hen  "gemaakt"  bij  testament  -  d.d.  12-9-1719  -  notaris  Jan  van 
Lijcken, te 's Hage.
 
R 32 fol. 26 20-12-1762 1/3
Antoni Goort van Bussel en Tiele Slaats, beiden op Heusden, zijn aangesteld als
curatoren en voogden over de innocente Antonetta, dochter van wijlen Wouter de
Groot - en Leendertje Verberne.
Alsmede over het kind van voorn. Antonetta m.n. Hendrik.
R 121 fol. 216vo 23-12-1762 2/3
- Hendrik Warenburg - g.m. Jacomyn, dr. Wouter de Groot, te Someren,
- Jan Aart Tielen - g.m. Maria Kerkers - weduwe Willem Wouter de Groot - waar-
  uit drie. nog minderjarige kinderen nog in leven zijn m.n. Jenneke, Elisabet,
  en Jan,
- Antoni van Bussel en Tiele Slaats - als momboiren over Antonetta, zijnde in
  nocent en Elisabet, Goverdina en Maria, meerderjarige dochters van Wouter de 
  Groot.
Deze zes kinderen zijn erfgenamen van Wouter de Groot - en Leendertje Jacobs 
Verberne, beiden overleden en gewoond hebbende op Heusden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrik Warenberg
- 1/3e deel in een akker - den Hoydries 1/3e deel is 1 l.

1. Daandel Coolen
2. Jan Verreyt
3. Mattijs Slaats
4. Jan Lomans

- de middelste Heycamp aan het Weegske 1 l.
1. de vier kinderen van Wouter de Groot
2. kn Willem de Groot
3. Dirk Jansen van Someren
4. de gemeente

- de twee corte Zeylkens of akkertjes 5 cops.
1. Daandel Coolen
2. kn Willem de Groot
3. Marten Berkers
4. de gemeente

- de voorste helft van een groesveld - den Brant - gelegen
bij het Weyvelt de helft is 7 cops.

1. Willem Slaats
2. de Heren van Asten
3. het Weyvelt
4. kn Willem de Groot
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- groes de Weye 1╜ l.
1. Dirk Peter Martens
2. Mattijs van den Eynde

 3-4. de Waterlaat
Verponding: ƒ 2-14-16/jr.
Bede - ƒ 0-11-06/jr.
2e lot: kn Willem de Groot
- het achterste 1/3e deel van huis en aangelag - scheidende op de
  "beestestal"
- 1/3e deel van de schuur - scheidende op de vloer.
- het achterste 1/3e deel van de schop. dit deel van huis en aangelag

is 1 l.
1. Hendrik van Bussel
2. de vier kn van Wouter de Groot
3. Dries van Hugten
4. de straat

- 1/3e deel van een akker - den Hoydries ╜ l.
1. Hendrik van de Warenberg
2. het Beemtstraatje
3. Mattijs Slaats
4. Jan Lomans

- land het voorste Zeylke off Heycamp 1 l.
1. Daandel Coolen
2. Hendrik van de Warenberg
3. Aart Teunis
4. de straat

- een Zeylke van de Corte ackers ╜ l.
1. Hendrik van de Warenberg
2. de vier kn van Wouter de Groot
3. Marten Berkers
4. de gemeente

- een akkertje voor de ouden Dries 3 cops.
1. Peter Canters
2. de vier kn van Wouter de Groot
3. Andries van Hugten
4. de straat

- de achterste helft van een groesveld - den Brant de helft is 7 cops.
1. Willem Slaats

 2-3. de Heren van Asten
4. Hendrik van de Warenberg 

- het kleyn Weertje 2 l.
1. weduwe Antoni Voermans
2. Jan van Dijk
3. de kleyne Aa
4. de vier kn van Wouter de Groot

Verponding: ƒ 2-06-6/jr.
Bede - ƒ 0-11-6/jr.
Belast met: 1/3e deel van ƒ 175,- α 3% aan den Armen van Asten - obligatie 

                             d.d. 27-9-1742.
- 1/3e deel van ƒ 1-7-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de 

                                      Kempenaar.
          - 1/3e deel van ƒ 0-5-8/jr. aan het Huis van Asten.
3e lot: Teuniske (Antonetta), dr. Wouter de Groot
- het ╝e deel van het voorste huis, schuur, schop en stal met aangelag

geheel 2 l.
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1. Peter Canters
 2-3. kn Willem de Groot

4. de straat
- het voorste zeylke van den agterste Heycamp   
 1 l.

1. Mattijs van den Eynde
2. Maria de Groot
3. Reynder van Hooff
4. het Weegske

- het voorste Heycampackerke 5 cops.
1. weduwe Eysbout Hendriks
2. Goverdyn de Groot
3. den drost
4. de straat

- het voorste land van - den ouden Dries ╜ l.
1. kn Willem de Groot  
2. Maria de Groot
3. kn Willem de Groot
4. de straat

- het kleyn Hoyveltje 2 l.
1. Daandel Coolen
2. Maria de Groot
3. de Aa
4. Maria de Groot

- de voorste helft van - het kleyn Weyveltje de helft is 1╜ l.
1. Arnoldus Slaats
2. Elisabet de Groot
3. Daandel Coolen
4. Maria de Groot

Verponding: ƒ 2-05-6/jr
Bede - ƒ 0-11-5/jr.
Belast met: ╝e deel van ƒ 0-18-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de

    Kempenaar.
- ƒ 1-0-8/jr. aan den Armen van Asten - uit een meerdere rente van

 ƒ 6-2-8/jr. met meer anderen.
- 7 duiten/jr. cijns aan het Huis van Asten - in een meerdere cijns
              van ƒ 0-5-8/jr. met de andere delers.

4e lot: Elisabet de Groot 
╝e deel in het voorste huis, schuur, schop, stal en aangelag

geheel 2 l.
1. Peter Canters

 2-3. kn Willem de Groot
4. de straat

- het agterste zeylke in den agterste Heycamp 
1. Dirk Peter Martens
2. Maria de Groot
3. Reynier van Hooff
4. het Weegske

- de agterste vijf copse 5 copse.
1. Daandel Coolen

 2-3. Bruysten Peters
4. de weg

- het agterste zeylke - in den ouden Dries ╜ l.
1. weduwe Eysbout Hendriks
2. Maria de Groot
3. den drost
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4. de straat
- het groot Weyvelt 6 l.

1. Mattijs Slaats
2. Antonet de Groot
3. Daandel Coolen
4. Tiele Slaats

Belast met: ╝e deel van ƒ 0-18-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de
           Kempenaar.

- ƒ 1-0-8/jr. aan den Armen van Asten - uit een meerdere rente van 
ƒ 6-2-8/jr. met meer anderen.  

- 7 duiten/jr. cijns aan het Huis van Asten - in een meerdere cijns
  van ƒ 0-5-8/jr. met de andere delers.

5e lot: Maria de Groot
-╝e deek van het voorste huis, schuur, schop, stal en aangelag

2 l.
1. Peter Canters

 2-3. kn Willem de Groot
4. de straat

- het middelste zeyle van - den agtersten Heycamp 1 l.
1. Elisabet de Groot
2. Antonet de Groot
3. Reynder van Hooff
4. d weg

- land het Weygertje 5 cops.
1. Goort van Bussel
2. Daandel Coolen
3. Marten Berkers
4. de straat

- het tweede zeylke - op den ouden Dries ╜ l.
1. Elisabet de Groot
2. Antonet de Groot
3. den drost
4. de straat

- een hooiveldje 2 l.
1. Dirk Peter Martens
2. Antonet de Groot
3. de Aa
4. Maria de Groot

- de achterste helft van - het kleyn Weyveltje de helft is 1╜ l.
1. Arnoldus Slaats
2. Elisabet de Groot
3. Maria de Groot
4. Antonet de Groot

Verponding: ƒ 2-05-6/jr. 
Bede - ƒ 0-11-5/jr.
Belast met: ╝e deel van  ƒ 0-18-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de 
Kempenaar.

- ƒ 1-0-8/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere rente van 
 ƒ 6-2-8/jr. met de andere delers.

- 7 duiten/jr. aan het Huis van Asten in een meerdere cijns van 
  ƒ 0-5-8/jr. met de andere delers.

6e lot: Goverdina de Groot
╝e deel in huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag geheel 2 l.

1. Peter Canters
 2-3. kn Willem de Groot 
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4. de straat
- het achterste zeylke land - nevens het Weegske 1 l.

1. Hendrik Warenberg
2. het Weegske
3. Dirk van Someren
4. de gemeente

- de middelste Heycamp 1╜ l.
1. kn Willem de Groot
2. Antonet de Groot
3. de drost
4. de straat

- het voorste zeylke op - den Hoydries ╜ l.
1. Daandel Coolen
2. Hendrik Warenberg
3. Mattijs Slaats
4. Jan Lomans 

- groes het Verberstvelt 2╜ l.
1. Mattijs van den Eynden
2. Hendrik Mattijs Haasen
3. de Aa
4. kn Willem de Groot

- een weyvelt - voor den Brant 2 l.
1. Dirk Jan Claus
2. de Heren van Asten
3. Hendrik Warenberg
4. Daandel Coolen

Verponding: ƒ 2-05-6/jr.
Bede - ƒ 0-11-5/jr.
Belast met: ╝e deel van ƒ 0-18-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de 

    Kempenaar.
- ƒ 1-0-8/jr. aan den Armen van Asten in een meerdere rente van 

 ƒ 6-2-8/jr. met de andere delers.
- 7 duiten/jr. cijns aan het Huis van Asten - in een meerdere cijns

  van ƒ 0-5-8/jr. met de andere delers.
R 98 fol. 76vo 23-12-1762 3/3
Hendrik Warenberg - g.m. Jacomyn, dr. Wouter de Groot, te Someren, verkoopt
aan Tiele Slaats - de goederen die hem van zijn schoonouders zijn aangekomen
op de scheiding en deling op heden gedaan.
- 1/3e deel in den Hoydries dit deel is ╜ l.

1. Daandel Coolen
2. Jan Verreyt
3. Mattijs Slaats  
4. Jan Lomans

- de middelste Heycamp aan het Weegske 1 l.
1. kn Wouter de Groot
2. kn Willem de Groot
3. Dirk Janse van Someren
4. de gemeente

- twee Corte zeylkens of akkertjes 5 cops.
1. Daandel Coolen
2. kn Willem de Groot
3. Marten Berkers
4. de gemeente

- de helft van een groesveld - den Brant - bij het Weyvelt
deze helft is 7 cops.  

1. Willem Slaats
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2. het Huis van Asten
3. het Weyvelt
4. kn Wouter de Groot

- groes de Weye 1╜ l.
1. Dirk Peter Martens
2. Mattijs van den Eynde
3. de Waterlaat

Koopsom: ƒ 150,-.
R 121 fol. 213 21-12-1762
Jacobus Losecaat, als rentmeester van Jan Nievervaart en Cornelis van Hombroek,
Heren van Asten, geeft in huur aan Pieter Mattijs Slaats:
- de hoeve - de Wolfsberg. 
Huurtermijn: 6 jaar - de huurder heeft deze hoeve echter al in gebruik sinds 
                      12 aug. 1756.
Huursom: ƒ 120,-/jr.
Lasten: De lands- en dorpslasten zijn voor rekening verhuurder - (in de vorige
        huurcedulle waren deze nog voor rekening huurder.)
Onder de hoeve of goederen zijn begrepen:
- huis, stal, schuur, hof en aangelag met de landerijen 20 l.

1. de gemeente
- de Warandacker - in de Loverbosch  3 l.
- het land agter de schuur - tot aan de laan  5 l.
- land nevens voors. - van den Eekelhof  4 l.
- land en groes - gekomen van de voorste Heusden  5 l.
- een hooiveld langs de kleyne Aa 25 l.
  de hoevenaar van de Polder zal hierdoor een weg behou-
  den naar een stuk hooiveld over de Aa.
R 28 fol. 48 30-12-172
Gezien, het request van Margrieta Smits - weduwe Peter Truyen - nu wonende
te Asten - en tijdens haar huwelijk te Someren.
Zij heeft samen met wijlen haar man, zowel bij versterf als bij koop - ver-
schillende percelen land en groes - aan het Houtbroek, te Someren, verkregen.
Zij is hiervan "togterse" en haar kinderen hebben deze in erfrecht.
Deze drie kinderen m.n. Catarina, Jan en Pieter, nog minderjarig, zijn door
suppliante "met veel leet en het maken van schulden" sinds twaalf jaar opge-
voed geworden.
Zij kan hierin niet meer continueren aangezien de goederen, die maar - 
ƒ 30,-/jr. opbrengen, in verval raken.
Zij verzoekt de goederen te mogen verkopen en van de opbrangst haar schulden 
te betalen.
Van het restant - ╝e deel te gebruiken tot alimentatie van haar kinderen en het 
overig 3/4e deel tegen intrest uit te zetten voor haar kinderen en dat zij de 
intrest daarvan trekt.
Of anders - ƒ 150,- te lenen en de goederen daarmee te belasten.
Nachrift:

Het Corpus stemt toe - n.o.m. Jan Smits en Paulus Verberne, ooms
          van de kinderen -dat suppliante ƒ 100,- mag opnemen om de nodige 
reparaties  te  laten  doen  en  het  restant  te  gebruiken  voor  haar 
kinderen.
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R 98 fol. 78 08-01-1763 ook: R 152 - 30-11-1763.
            R 155 - 30-11-1763.

- Michiel Coolen, voor hem en mede voor:
- Jan Willem Coolen, zijn kleinzoon, decreet 25-10-1762 - en
- Jan Michiel Coolen, 
verkopen aan Peter Jan Wilbers:
- huis, schop, hof en aangelag - in het Dorp 1╜ l.

3. de weg naar Ommel
4. Jan Janse Slaats 
1. de pad naar de Steege
4. Wilhelmus Bruynen.

Conditie: Michiel Coolen mag, gedurende zijn leven, vrij behouden en bewonen
          de achterste woning van het voors. huis met de helft van de hof.
R 98 fol. 79 11-01-1763
- Hendrik Dirk Timmermans - g.m. Maria Verheyden - en
- Anneke Verheyden 
verkopen de goederen, hen aangekomen bij deling - d.d. 14-2-1755.
Zij verkopen aan Pieter Joost Verberne, metselaar, te Eyndhoven:
- huis, stal, hof en aangelag - in het Dorp ╜ l.
  Bewoner: Jan Hendrik Jansen.

1. de straat
2. kn Jan Smits
3. Antoni Kemps
4. Joost Kuypers

Verponding: ƒ 1-6-10/jr.
Koopsom: ƒ 49,-.

- den Hoekacker 1 l. 1 cops.
1. Johannes Jansen
2. kn Jan Ture Lomans

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede - ƒ 0-07-8/jr. Koopsom: ƒ 8,-.
Zij verkopen aan Evert van Geffen:
- land de Langenacker 2╜ l.

1. de koper
2. Willem van den Eerenbeemt
3. weduwe Nol Tielen
4. Gerrit Wegers

Verponding: ƒ 1-01-0/jr.
Bede - ƒ 0-12-8/jr. Koopsom: ƒ 45,-.
Zij verkopen aan Francis Janse van de Loverbosch:
- land den Berg 2 l.

 3-4. de straat
1. de koper
2. Jan Slaats

Verponding: ƒ 0-17-0/jr.
Bede - ƒ 0-08-8/jr. Koopsom: ƒ 97,-.

de Pastoryacker 1 l.
1. kn Jan Verberne
2. weduwe Andries Verreyt

 3-4. de wegen
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede - ƒ 0-06-4/jr. Koopsom: ƒ 11,-.
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- groes het Weyvelt 1╜ l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. Jan Paulus Verberne of het straatje

Belast met: ƒ 0-12-4/jr. aan het Gemene land - in een meerdere rente.
Verponding: ƒ 0-12-0/jr. Koopsom: ƒ 32,-.
Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- land den Driehoekacker 2╜ l.

1. Jan Verreyt
2. weduwe Francis Martens

 3-4. de straat
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Bede - ƒ 0-11-0/jr. Koopsom: ƒ 11,-.
Zij verkopen aan Wilhemus van Riet:
- het Lindersackertje ╜ l.

1. kn Goort Kuypers
2. Evert van Geffen

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede - ƒ 0-2-8/jr. 
- de oude Hoffstad 3 cops.

1. kn Jan Peter Smits
2. Jan Slaats

- land in de Snijerskamp 1 cops.
1. kn Goort Kuypers
2. Jan Slaats

Verponding: ƒ 0-2-0/jr.
Bede - ƒ 0-1-4/jr. Koopsom: 3 kopen - ƒ 16,-.
Zij verkopen aan Pieter Zeynen, schoolmeester:
- groes het Busvelt    3 l.

1. weduwe Antoni Haasen
2. weduwe Jan Verhoysen
3. Jan Bunnens

Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: ƒ 1-10-0/jr. Koopsom: ƒ 68,-.
Zij verkopen aan Joseph Sauve:
- het Vroukesveltje 2 l.

1. weduwe Peter Verberne
2. Antoni Lomans
3. Johannes Jansen

Belast met: ƒ 1-0-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: ƒ 1-3-0/jr.

Koopsom: ƒ 45,-
R 122 fol. 1 15-01-1763
Dirk Dirks - weduwnaar Elisabet Goort van Bussel, waarbij twee kinderen, die
nog in leven zijn m.n.:
- Jennemie - g.m. Francis de Smit,
- Elisabet - g.m. Johannes Goosen Aarts.
Om disputen en onenigheden te vermijden, nu en in de toekomst, is hij, geassis-
teerd met Francis de Smit, alhier - en met Johannes Aarts, te Liessel, als 
echtgenoten van zijn dochters. Zij stemmen in met de hierna te volgen acte an-
tenuptiaal.
Dirk Dirks wil n.l. hertrouwen met Jenneke Leenders van Hugten.
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Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden de goederen in die zij bezitten en nog verkrijgen.
  De bruidegom zal eerst de goederen die hij bezit verdelen met zijn kinderen 
  t.w. ╜ - ╝e - ╝e en daarvan een wettige acte laten passeren.
- Indien uit dit huwelijk geen kind(eren) worden geboren en de bruidegom v≤≤r
  zijn bruid komt te overlijden, nalatende kind(eren), dan zal de weduwe in het 
  volle bezit van de boedel blijven, mits het/de kind(eren) opvoedende naar hun 
  staat. En komt de weduwe te sterven (zonder hertrouwen) dan zullen de goede-
  ren gekomen van Dirk Dirks gaan naar de v≤≤r-kinderen en de nß-kind(eren) -
  ieder voor de helft.
  De in haar weduwlijke staat aangewonnen goederen zullen echter dan aan de
  nα-kind(eren) blijven - enz. enz.    
- Indien Dirk Dirks v≤≤r de bruid mocht komen te overlijden - zonder kind(eren)
  uit dit huwelijk na te laten - zullen de v≤≤r-kinderen de helft uit de boedel
  kunnen opdelen (behalve haar kleren, die blijven haar eigendom).
  De andere helft der boedel mag de weduwe "ter togte" blijven bezitten, dit 
  gedurende haar verdere leven - daarna gaat deze helft naar de v≤≤r-kinderen.
  Dit met uitzondering van de goederen die zij in haar weduwlijke staat heeft
  verkregen - daarover kan ze vrij beschikken.
- Als de bruid v≤≤r haar man komt te overlijden en kind(eren) uit dit huwelijk
  nalaat - dan zal hij de gehele boedel, gedurende zijn verdere leven, zonder
  onderscheid vanwaar gekomen, blijven bezitten en de kinderen naar hun staat 
  opvoeden - enz. enz.
- In deze voorwaarden zijn niet begrepen de goederen die nog te "versterven"
  staan van Goort van Bussel - deze blijven t.b.v. de v≤≤r-kinderen.
  Wel zal hij, Dirk Dirks, bij overlijden van Goort van Bussel - ƒ 100,- ont-
  vangen - die na overlijden van hem en zijn vrouw weer aan de v≤≤r-kinderen
  moeten komen.
R 98 fol. 84vo 17-01-1763
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, verkoopt aan Pieter Ger-
rit van Loon: 
- een schuur en schaapskooi aaneen - op de voorste Heuden 1 cops.

1. Wouter Lomans
  tot ca. de helft tussen het huis ende schuur en dan verder tot ca.
  8 α 10 voet achter de schuur.

2. Jan van de Leensel
3. de straat

  Zie verkoopconditie - d.d. 21-3-1757.
- den akker agter de laan - de Grootenacker 10 l.

3. de sloot van de laan
4. Jan van de Leensel
1. de straat
2. het volgende perceel

- het Kleynackerke in den hoek 31 roeden
1. Jan van de Leensel

 2-3. de pad
- land de corte Zeylkens 5 l.

3. de voors. laan
4. Jan van de Leensel

1. het 1e perceel   2. het volgende perceel
- hooivelt den Ossenkamp 13 l.

1. het vorig perceel
3. de voors. sloot of laan
4. tot aan de akkers

De goederen zijn gelegen buiten voors. laan naar Heusden en sloot, rechtdoor
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neven de laan lopende naar het Broek achter de Polder.    
   Koopsom: ƒ 1000,-.
R 98 fol. 87 24-01-1763 1/4 ook: R 153 - 23-12-1762.
Dirk Dirks en Dirk Peter Martens - als voogden over Jenneke, Peter en Francyn,
onm. kinderen van Jan Francis Plenders - en Jenneke Peter Martens - zijn voor
╝e deel erfgenaam van hun grootvader, Francis Plenders.
Samen met hun moeder, die ook erfgenaam van ╝e deel en met Francis Francis 
Plenders, erfgenaam van het ander 2/4e deel.
Zij verkopen aan Magrieta Jacobs van Hugten - g.m. Antoni Jaspers:     
- land den Kerseboom off Berg agter het huys 1╝ l.

1. erven Jan van Helmond
2. Aart Jan Smits

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr. Koopsom: ƒ 32,-.      
Zij verkopen aan Francis Kerkers:
- land den Dungen 1 l. 4 r.

1. Hendrik Haasen
2. Peter Kerkers
3. weduwe Arnoldus Tielen
4. Wilbert van Helmond

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr. Koopsom: ƒ 36,-.
- land in de Loverbosch 7 cops.

1. Jan van Dijk
2. Francis Kerkers
3. de straat
4. Hendrik Haasen

Verponding: ƒ 0-9-00/jr.
Bede - ƒ 0-8-12/jr. Koopsom: ƒ 31,-.
- groes Jeuste Eeusel 7 cops.

1. Hendrik Peter Driessen
2. Adriaan Lintermans
3. de straat
4. Francis Kerkers

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Koopsom: ƒ 72,-.

Zij verkopen aan Jan Brunas:
groes den Bunder 1╜ l.

1. Nicolaas Voermans
2. Marie Jan Plenders
3. de kleyne Aa
4. de weg

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Koopsom: ƒ 87,-.

De voornoemde kinderen en hun moeder verkopen alnog de helft van de verdere
goederen aan voornoemde Francis Francis Plenders - die al eigenaar is van
de andere helft t.w.:
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg 1 l.

 2-3. Antoni Jaspers
4. Aart Janse Smits
1. de straat
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Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede - ƒ 0-03-0/jr.  
Belast met: ƒ 0-02-00/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 0-02-00/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-10-14/jr. aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 60,-.
- land de Groenacker 2╜ l.

1. weduwe Antoni Voermans
2. Maria Jan Plenders
3. Claas Voermans 
4. Jan Verbogen

Verponding: ƒ 0-3-8/jr.
Bede - ƒ 0-2-0/jr. Koopsom: ƒ 5,-.
- land de Loverbosch 45 roeden

1. weduwe Paulus Geven
2. Maria Jan Plenders
3. de straat
4. erven Jan van Helmond

Verponding: ƒ 0-4-8/jr.
Bede - ƒ 0-4-0/jr. Koopsom: ƒ 8,-.
- groes het Lindert 1 l.

1. weduwe Paulus Geven
2. Antoni Jaspers
3. Jan Meulendijk
4. Joost Kerkers

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Koopsom: ƒ 21,-.

- het Kleynveltje 5 cops.
 1-3. Nicolaas Voermans

2. Adriaan Lintermans
4. Francis Kerkers

Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Koopsom: ƒ 27,-.

R 98 fol. 104 13-04-1763 2/4
- De onmondige kinderen van Jan Francis Plenders - g.g.m. Jenneke Peter Mar-
  tens - m.n. Jenneke, Pieter en Francyn - met hun moeder voor de helft - en
- Francis (Francis) Plenders voor de andere helft erfgenamen van wijlen Francis 
Plenders.
Zij verkopen aan Huybert Antoni Metten:
- een klein huiske met de schop en hof 20 roeden

1. Joost Philipsen van Hugten
2. de straat
3. Willem van den Eerenbeemt   

- een aardappelveldje - den Berg 7 roeden
1. Jan Philips van Hugten
2. Hendrik Haasen
3. Hendrik Peter Driessen
4. erven Francis Plenders

Koopsom: ƒ 50,-.
R 28 fol. 53 12-09-1763 3/4 ook: R 33 - 52 - 12-9-1763.
Jenneke Peter Martens - weduwe Jan Plenders, te Heusden, bezit, samen met haar
twee kinderen, Pieter en Francyntje, ieder voor de helft:
- een stuk groes int Root 1 l. en
- twee akker       elk 1 l. 
Wijlen haar man heeft indertijd een rente "aan het Land" afgelost waarvoor zij
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de "gelden" had geleend van de weduwe Francis van den Boomen - zijnde ƒ 65,-.
Zij heeft deze som niet af kunnen lossen.
I.o.m. Dirk, haar broeder, is zij aangeraden geworden de drie voorn. percelen
te verkopen aan Antoni Fransen - voor ƒ 82,-.
Zij vraagt toestemming.
Naschrift: "Fiat".
R 98 fol. 111vo 01-10-1763 4/4
Jenneke Peter Martens - weduwe Jan Plenders - geass. met Dirk Peter Martens, 
haar broer, verkoopt, mede namens haar twee onm. kinderen, aan Antoni Fransen:
- groes int Root 1╜ l.

1. Peter Jooste van Bussel 
2. kn Jan Verberne
3. weduwe Jan Ture Lomans
4. weduwe Peter Verberne

- land den Eyndepaal 1 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Willem van den Eerenbeemt
3. de weg
4. Johannes Jansen

- land de Meulenacker 35 roeden
1. Mattijs Muyen
3. de weg

Koopsom: ƒ 82,- 
R 107b fol. 194 28-01-1763
De kinderen en erven van Baltus Carnoudus - en Engel Booms, te Valkensweert,
verkopen aan Arnoldus Willem der Vee, te Erp:
- een cijnsboekje van - ƒ 3-18-0/jr. - geheven wordende te Someren.
Schepenen Helmont.
R 98 fol. 93vo 02-02-1763
Francis Plenders, Willem Slaats, Pieter Willem Slaats en Jan Willem Slaats
zijn schuldig aan den Armen van Asten - ƒ 100,- α 3╜% - die Francis Plenders
zijn overleden vader nog schuldig was aan den Armen van Asten.
R 98 fol. 94vo 02-02-1763
Francis Willem Slaats, Pieter Willem Slaats en Jan Willem Slaats zijn schuldig
aan Jacobus Losecaat - ƒ 50,- α 3╜%.
R 155 03-02-1763
- Willem Hendrik Hoefnagels,
- Tomas Coolen - g.m. Souphia Hoefnagels - en
- Joseph Verhorstert - g.m. Lucia Hoefnagels, te Horst.
Kinderen en erven van wijlen Hendrien Coolen - weduwe Hendrik Hoefnagels, te
Ommel.
Zij verkopen roerende goederen van wijlen hun ouders - o.a.:
- vijf koeien ƒ 109,-
- een os ƒ  26,-
- een grote koperen koeketel ƒ  14,-
- twee karren ƒ  16,-
- hooi - stro ƒ  54,-

Opbrengst: ƒ 340,-.

118



R 28 fol. 51vo 07-02-1763 1/3 ook: R 33-52 - 7-2-1763.
Gezien, het request van Andries van Hugten en Willem Hendrik Goris - momboiren 
over Dirk en Jenneke, onm. kinderen van Jan Hendrik Goris - en Jenneke Janse
van Hugten, beiden overleden, gewoond hebbende op de Diesdonk. 
De kinderen komt toe:
-1/5e deel van de roerende en onroerende goederen van wijlen Jan Dirks van Hug-
 ten, op Diesdonk.
De roerende goederen zijn inmiddels, op 15-12-1762, publiek verkocht.
Omdat de vaste goederen niet redelijk verdeeld kunnen worden en moeilijk te 
verhuren zijn, is met de andere erfgenamen:
- Hendrik Janse van Hugten,
- Catrina Janse van Hugten,
- Allegonda Jansen van Hugten - en
- Maria Jan Dirks van Hugten
overeengekomen om voorn. goederen te verkopen.
Zij vragen toestemming.
Naschrift: "Fiat".
R 98 fol. 105 18-04-1763 2/3 ook: R 153 - 14-3-1763.
- Andries Dirk van Hugten en Willem Hendrik Goris - als momboiren over Hendrik,
  Dirk en Jenneke, onm. kinderen van wijlen Jan Hendrik Goris - en Jenneke Jan-
  sen van Hugten - welke kinderen hebben verkregen, bij erfenis, van hun groot-
  vader, Jan Dirks van Hugten 1/5e deel (toestemming - d.d. 7-2-1763),
- Hendrik Jan van Hugten - 1/5e deel,
- Catarina Jan Dirks van Hugten - 1/5e deel,
- Alegonda Jan Dirks van Hugten - 1/5e deel - en
- Maria Jan Dirks van Hugten - 1/5e deel.
Zij verkopen aan Peter Jan Smets:
- huis, hof en aangelag - aan den Diesdonk 1╜ l.

1. Tiele Coolen
 2-3. het volgende perceel
Zoals de bomen staan en achter tot
het weegske.

Verponding: ƒ 0-18-6/jr.
- de Grootenacker met het akkerke dat 

uitgeleegt is en voorts naast de bomen
van aangelag en pad 10 l.

1. Mattijs en Joost Smets
2. de weg

Verponding: ƒ 0-3-3/jr.
Bede - ƒ 0-2-8/jr.
- den Busacker met het quaat lopense daaraan 5 l.

            1-3-4. Antoni van Lierop
Verponding: ƒ 1-12-0/jr.
Bede - ƒ 1-05-0/jr.
- den Willigenacker   2 l.

 1-2. Antoni van Lierop
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr.
- land het Kempke 1 l.  

1. Tiele Coolen
2. Jan Jelis van Hugten

Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
- den Beemtacker 3 l.

1. Jan Jelis van Hugten
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2. de weyvelden van Mattijs en Joost Smets
Verponding: ƒ 1-01-0/jr.
Bede - ƒ 0-15-0/jr.
- het schuurackertje agter het aangelag 1╜ l.

1. Mattijs en Joost Smets
2. het straatje

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
Bede - ƒ 0-07-0/jr.
- een Hoyveltje bij het aangelag 1 l.

1. Jan Jelis van Hugten
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr.
- de Vlinkert 5 cops.

 1-2. Jan Jelis van Hugten
Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede - ƒ 0-6-0/jr.
- groes het Hoffveltje 1╜ l.

 1-2. Antoni van Lierop
3. Mattijs en Jan Smets

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
- wei/groes het Bekervelt 4 l.

1. de Beek
2. Mattijs en Jan Smets
3. Antoni van der Linden

Verponding: ƒ 1-12-0/jr.
- hooiveld het Bekervelt 1╜ l.

 1-2. Antoni van Lierop
3. Jan Jelis van Hugten

Verponding: ƒ 0-12-0/jr.
- den Grootendries 2 l.

- neven de weg
- de Rootgraaff
- een hoek aan het aangelag

Verponding: ƒ 0-17-0/jr.
- groes het Vlaaske 3 cops.

1. de pad
2. de koper

Verponding: ƒ 0-6-0/jr.
- hooiveld het Heytvelt 3 l.

1. Mattijs en Jan Smets
2. de straat

- het voorste Weyvelt 2 l.
1. Peter Verleysdonk    
2. Jan Jelis van Hugten

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
- het agterste Weyvelt 4 l.

1. Mattijs en Jan Smets
2. Jan Jelis van Hugten

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- een hooiveld 4 l.

 1-2. Mattijs en Jan Smets
3. Mattijs Goossens
4. een weiveld van de koper

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
- een hooiveld in de Beemden 4 l.

1. Jan Peter Smits
2. Tiele Coolen
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3. de beemden - personen uit Deurne
4. Lambert Verheyden

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Belast met: ƒ 1-12-0/jr. aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 714,-
Totale verponding: ƒ 19-7-6/jr.
       bede      - ƒ  6-1-0/jr. 
R 155 26-07-1763 3/3
- Andries van Hugten en Willem Hendrik Goris - als momboiren van de onm. kin-
  deren van Willem Jan Goris - alsmede
- Hendrik Janse van Hugten - voor hen zelf en mede voor:
- de verdere kinderen en erven van Jan Dirks van Hugten.
Zij verkopen een partij rogge, boekweit en verdere granen, staande op de goe-
deren van Jan Dirks van Hugten, op den Diesdonk - o.m.:
- 24 kopen Opbrengst: ƒ 165,-

mede ondertekend: Jan van der Heyden.
         - Jan van de Vorst.    

R 121 fol. 221vo 07-02-1763
Florens Pieter van Cotshausen - en Maria van Kraus, zijn vrouw, geven in pacht
aan Peter Paulus - en Zecilia Philipsen, zijn vrouw:
- de hoeve - aan den Ommelschen Bosch
Als zij nu gedurende zes jaar in gebruik en labeur hebben gehad.
Huurtermijn: 12 jaar.
Te dekken: 5 vijm dakstro/jr.
Lasten: voor de pachter.
Te planten: jaarlijks vier heesters, te bezorgen door de verpachter.
Huursom: ƒ 35,-/jr. groespacht,
       - 35 vat rogge/jr. van de landerijen - en nog
       - 2 pond/jr. van de beste wol.
R 98 fol 96 08-02-1763
- Willem Tijssen - g.m. Maria, dr. Peter Daniels - (mede voor de helft)
- Jan Peter Daniels - (mede voor de helft) - en mede voor  
- Daniel, Peternel, Antoni en Anneke, kn. Peter Daniels - (ook mede voor de 

helft)
- Laurens Francisse, te Liessel - voor ╝e deel,
- Laurens Daandels - (mede voor de helft) - en 
- Francis van Hugten, te Liessel - voor ╝e deel.
Zij verkopen aan Willem van den Eerenbeemt:
- groes in de Steegen 3╜ l.

1. Peter Driessen van Bussel
3. de Loop   

Koopsom: ƒ 30,-.
R 98 fol. 96vo 09-02-1763 1/2
- Jan Peter Smits,
- Maria Jan Smits - weduwe Joost Verberne,
- Jennemaria Janse Smits - weduwe Jan Trouwen,
- Arnoldus Willem Smits - g.m. Johanna Smits,
- Elisabet Janse Smits - weduwe Johannes Saay.
Kinderen en erven van de weduwe Jan Peter Smits.
Zij verkopen aan Jan Gerrits Verberne, te Someren:
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- een beemdje de voorste velde in 't Root 1 l.
1. de koper
2. den Dijk
3. Johannes Jansen
4. Mattijs van Bussel

- een beemdje in 't Root 45 roeden
 1-4. de koper

2. Pieter Lomans
3. Johannes Jansen

Koopsom: ƒ 75,-.
R 98 fol. 120 31-12-1763 2/2 ook: R 150 - 21-11-1763.
- Jan Janse Smits - en
- Peter Joost Verberne, te Eyndhoven,
- Elisabet Smits - weduwe Jan Zay, te Antwerpen,
- Maria Smits - weduwe Joost Verberne,
- Jenneke Smits - weduwe Jan Trouwen,
- Arnoldus Willem Smits - g.m. Johanna Smits.
Kinderen en erven van Jan Peter Smits - en Maria Janse Paulus.
Zij verkopen aan Antoni Losecaat:
- land agter de Driehoek 1╜ l.

1. Jan van Reyt
2. Antoni Lomans

 3-4. de wegen
Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-0/jr. Koopsom: ƒ 18,-.
- land aan de Weegen 3 l.

1. weduwe Hendrik Verberne
2. weduwe Jan Ture Lomans
3. de weg
4. de beemden

Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Bede - ƒ 0-15-0/jr. Koopsom: ƒ 78,-.
Zij verkopen aan Maria van Geffen - weduwe Jan Ture Lomans:
- groes het Voorste veltje 3 l.

1. weduwe Jan Verhoysen
2. Jan van Riet en de weduwe Hendrik Verberne
3. kn Antoni Voermans
4. weduwe Peter Verberne

Verponding: ƒ 1-5-0/jr.
Belast met: ƒ 0-03-12/jr. aan het Huis van Asten.

- ƒ 1-10-00/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 148,-. 

R 122 fol. 3vo 12-02-1763 1/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Joseph Sauve en Antoni Lomans - als mom-
boiren over Joost en Antoni, onm. kinderen van Willem Antoni Muyen - en Maria
Lomans.
En vanal hetgene de momboiren, met Mattijs Muyen, hebben bevonden in de nala-
tenschap van Maria van Geldrop - laatst weduwe Antoni Muyen - eerder weduwe 
Mattijs Hendriks, waarbij ΘΘn zoon, Jan Mattijsse, die in 1733 is overleden en
nagelaten heeft ΘΘn kind m.n. Maria Barbara - uit zijn huwelijk met Maria Ver-
hoysen - zijnde dus een kindskind van Matijs Hendriks - en Maria van Geldrop.
Deze Maria van Geldrop is, op 7-6-1705, hertrouwd met Antoni Muyen, zonder een
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staat en inventaris gemaakt te hebben en volgens haar testament - d.d. 
14-3-1754 - heeft zij geen vaste goederen met haar eerste man bezeten - alleen
"eenige geringe meubilaire effecten die bij verloop van tijt versleeten sijn".
Uit haar laatste huwelijk zijn geboren - Mattijs en Willem Muyen, zijnde Willem
in 1753 overleden, nalatende Joost en Antoni, tot wiens behoeve deze inventaris
wordt opgemaakt - van al hetgene hun grootmoeder heeft nagelaten.

Onroerende goederen.
- land de Loo 4╜ l.

1. Martinus Peter Martens
2. kn Jan Loverbosch

 3-4. weduwe Hendrik Hendriks
- land/groes den Camp 7 l.

1. weduwe Jan Verhoysen
2. weduwe Hendrik Zeegers

- een moeshof - in het Dorp - aan het afgebrande huis van 
  Heer Simon van de Loverbosch

1. Cotshausen
- een huiske en hof - bij de Kerk - in het Dorp

1. het straatje
2. de v≤≤r-kinderen van Jan Ture Lomans
3. Antoni Lomans
4. de straat

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-01-0/jr. aan de Heren van Asten.

- groes aan het Slootje 2╜ l.
1. Tomas Coolen
2. Antoni Cuypers
3. Pieter Lomans
4. de straat

- huis en hof - te Ommel
  Aangekomen van de ouders van Antoni Muyen.

1. Jan Deynen
2. weduwe Jan Verhoysen        

Belast met: ƒ 0-2-8/jr. Geestelijke pacht, te 's Bosch.
- een stukje groes - aan het voors. huis.
Staat te weten dat op het tweede capittel - op de inventaris - d.d. 30-1-1734 -
gebracht van de winkelwaren niet kan worden verantwoord, wegens de lange tijd
geleden, door de weduwe verkocht en geconsumeerd is geworden.

Bedden en lijnwaad o.a.
- twee "tyke" bedden met veren, twee hoofdpeluwen, vier kussens,
- het derde bed is door de weduwe Antoni Muyen, bij testament "gemaakt" aan 
  Maria Tijs Muyen, voor haar trouwe dienst.
- zeven lakens, twee tafellakens, servetten, handdoeken, hemden, voorschoten,
  gordijnen, mutsen,
- 19 el ongebleekt linnen,
- 12 el beddetyk,
  Enz. enz.

Tin o.a.
- 28 tinnen schotels - 79  pond,
- 19 tinnen borden   - 25  pond,
- fles, waterpot, kommetjes, boterpot, pinten, maatjes
  zoutvaatjes, kandelaar, lamp, twaalf lepels 18╜ pond

         122╜ pond.
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Weeggerei
- een grote houten waag,
- een waag, zijnde den boom van ijzer en de schalen van koper
- gewichten - samen 170 pond.

Koper o.a.
- twee koperen wasketels,
- een handketel, een gieter, een bedpan, twee theeketels, 
  een scheerbekken, een oude "sey"     samen 80 pond.
- twee vijzels, een lantaarn,

IJzer en "bleck"
- diverse potten, ketels, pannen,
- vuurgerei,
- keukengerei
- een strijkijzer
  enz. enz.

Diverse
- twee weefgetouwen.
- drie honingvaten,
- een beddekoets,
- een winkelkast, twee kasten, drie tafels, zes stoelen, vier leren stoelen,
  een schoenmakerstoel, een "muysenval".
- 18 pond gerookt spek.  
  Enz. enz. 

Glas en aardewerk etc.
- vijf "Delftse" schotels
- kopjes en schoteltjes "Delfts",
- boterpotten, melkkan, zoutvat,
- een Lieve Vrouw met kastje.
  Enz. enz.

Uitstaand geld en andere pretenties
- volgens het schuldboek ƒ 112-04-00
- aan "quaade schult" - wel ƒ 100-00-00
  dus verlies ƒ  12-04-00
- van de weduwe Jan van den Broek - nu haar erven ƒ 100-00-00
- van wijlen Wouter Antonis ƒ  25-00-00
- van wijlen Willem Lomans - volgens mauele obligatie
  - d.d. 9-4-1751 ƒ  50-00-00
- van Goort Lomans ƒ 100-00-00
- van Marten Berkers en Hendrik van Bussel ƒ  50-00-00
- het huis, land en groes - te Ommel is in huur bij 
  Leendert Hendriks - voor ƒ 12,/jr. en 12 vat rogge/jr.
  nog te vorderen ƒ  10-10-00
  en 12 vat rogge
- Jan Deynen - nog wegens oude huur ƒ   2-00-00
  en  2 vat rogge
- Lambert Dirk Lamberts - van het velt aant Slootje ƒ   1-00-00
- Op de inventaris van 30-1-1734 is gebracht Jan Tijssen en 
  Mattijs Muyen als "uytsetsel" hebben ontvangen - hetwelk
  hier opgebracht moet worden. memorie

Schulden t.v.d. boedel
- Ontvangen van een beurs voor Mattijs Muyen - staande

124



  op inventaris - d.d. 30-1-1734 ƒ 248-00-00
- Idem wegens een beurs van Willem Muyen ƒ 208-00-00  
R 122 fol. 9 12-02-1763 2/2
- Mattijs Antoni Muyen,
- Joost Sauve en Antonis Lomans - als momboiren over Joost en Antoni, onm. 
  kinderen van wijlen Willem Antoni Muyen,    
- Maria Verhoysen - weduwe Jan Mattijssen - namens haar mondige dochter
  Maria Mattijssen, te Lommel - procuratie - d.d. 12-7-1762.
Zijnde de eerste comparant - een zoon van Antoni Muyen - en Maria van Geldrop.
De twee onmondige kinderen zijn - kindskinderen van Antoni Muyen - en Maria van
Geldrop - en
Jan Mattijssen is geweest - een zoon van Maria van Geldrop - en Mattijs Hen-
driks in eerste huwelijk. Dus Maria Mattijssen is een kindskind van Mattijs 
Hendriks - en Maria van Geldrop.
Allen dus erfgenamen van Mattijs Hendriks, Antoni Muyen en Maria van Geldrop.
Zijnde Mattijs, alhier, overleden, nalatende zijn weduwe, Maria van Geldrop en
zijn enige zoon, Jan Mattijssen - met enige meubilaire goederen. Zonder vaste
goederen.
Maria van Geldrop is, in 1705, hertrouwd met Antoni Muyen.
Zij heeft geen inventaris gemaakt t.b.v. haar zoon, er is ook geen deling ge-
maakt.
In het tweede huwelijk is verwekt - Mattijs en Willem Muyen.
Jan Mattijssen is, in 1733, overleden - en was g.m. Maria Verhoysen - nalatende
ΘΘn dochter, Maria Mattijssen - met hetgene hem uit de boedel van zijn ouders 
toebehoorde. 
Hebbende daarop zijn weduwe voor haar dochter - van Antoni Muyen - en Maria van 
Geldrop verzocht om een staat en inventaris. Deze is, in 1733, door Maria van
Geldrop - van hetgeen zij met haar eerste man heeft bezeten - opgemaakt.
Doch daarmede geen genoegen nemende heeft zij een nadere inventaris verlangt -
van de goederen, die zij in gemeenschap met Antoni Muyen, was bezittende. Deze
is op 30-1-1734 gepasseert.
Antoni Muyen is reeds vele jaren geleden overleden. Zijn vrouw, Maria van Gel-
drop, is vorig jaar overleden en haar nalatenschap is door Mattijs Muyen en de 
momboiren, op 13-8-1762, nagezien, ge∩nventariseerd en op heden gepasseert.
De weduwe Maria van Geldrop heeft, op 14-3-1754, een testament gemaakt en daar-
bij beschreven op wat voor wijze het voors. kind en de kindskinderen de voorn. 
nalatenschap zouden genieten.
Over deze verdeling is echter dispuut ontstaan tussen:
- Maria Mattijssen - ter eenre - en
- Mattijs Muyen en de voorn. momboiren - ter andere zijde.
Waarover voor de rechtbank al een procedure was gevoerd - "tot welke afsnijdin-
ge en voorkominge van ruineuse procedure" is de comparanten aangeraden de na-
latenschap in de minne af te doen en daarover te accorderen.
Zoals volgt.
Aan Maria Mattijsse was door haar grootmoeder, Maria van Geldrop, bij testa-
ment - voor haar portie in de gehele boedel "gemaakt" - ƒ 200,- en enig tin.
Zij heeft hiermee geen genoegen genomen, menende dat haar portie groter moest
zijn.
Er is nu met haar moeder, Maria Verhoysen, een accoord gemaakt - dat als haar 
aandeel in de nalatenschap zal worden uitbetaald - ƒ 400,-, te betalen door 
Mattijs Muyen en de momboiren van Joost en Antoni Muyen.
Waarvan - ƒ 100,- meteen en - ƒ 300,- over ΘΘn jaar.
Marge: 20-2-1764 - Maria Verhoysen - weduwe Jan Mattijsen heeft de - ƒ 400,-
                   ontvangen. Zij verklaart hiermede uit de erfenis te gaan.
      
- Mattijs Muyen - voor de helft - ter eenre - en
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- Joseph Sauve en Antoni Lomans - als momboiren over Joost en Antoni, kinderen 
  van Willem Muyen - voor de andere helft - ter andere zijde.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Antoni Muyen - en Maria van Geldrop.
1e lot: Mattijs
- huis en hof - bij de kerk - in het Dorp ╜ l.

1. een straatje
2. de v≤≤r-kn Jan Ture Lomans 
3. Antoni Lomans
4. de straat

- een hof aan het huis van Francis van de Loverbosch 3 cops.
1. Cotzhausen 
2. de straat

 3-4. Francis van de Loverbosch
- groes aan het Slootje 2╜ l.

1. Tomas Coolen
2. Antoni Kuypers c.s. 
3. Pieter Lomans
4. de straat

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-01-0/jr. aan de Heren van Asten.
- ƒ 150,- aan Maria Jan Mattijssen.

Nog, ter egalisatie, te ontvangen van de kinderen Willem Muyen - ƒ 100,-.
2e lot: Joost en Antoni onm. kn Willem Muyen
- huis en hof - te Ommel 
- een stukje groes daarbij samen 3 cops.

1. Jan Deynen                 
2. weduwe Jan Verhoysen

  Gekomen van de ouders van Antoni Muyen.
- land de Loo 4╜ l.

1. Martinus Peter Martens
2. kn Jan van de Loverbosch

 3-4. weduwe Hendrik Hendriks
- land/groes de Camp 7 l.
  zijnde twee percelen in de quohieren - te Ommel

1. weduwe Jan Verhoysen
2. weduwe Hendrik Zeegers - nu de erven

Belast met: ƒ 0-2-8/jr. Geestelijke pacht.
- ƒ 150,- aan Maria Jan Tijssen.
- ƒ 100,- aan Mattijs Muyen - ter egalisatie.

Marge: 10-7-1768 - Mattijs Muyen is voldaan van de hiervoor vermelde - ƒ 100,-.
R 122 fol. 13 18-02-1763
- Jan Jan Andriessen - voor ╝e deel,
- Mattijs Jan Andriessen - voor ╝e deel,  
- Joost Janse Smets - g.m. Jenneke, dr. Jan Andriessen - voor ╝e deel - en
- Cornelis Peters en Jan Peters van Bussel - als momboiren over Geertruy en
  Jennemaria, onm. kinderen Joost Jan Andriessen - en Maria Peter van Bussel.
  Welke Joost Andriessen v≤≤r zijn vader is overleden - nalatende zijn vrouw 
  en drie kinderen, waarvan er ΘΘn is overleden en nu de twee onmondige kin-
  deren en hun moeder voor ╝e deel erfgenaam zijn van Jan Andriessen - en Geer-
  truy Mattijsse Lambers, beiden overleden, gewoond hebbende aan den Astense
  Dijk.
  Maria Peters van Bussel is hertrouwd met Peter Marcelissen.
Zij verdelen de nagelaten goederen.    
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1e lot: Jan en Mattijs Andriessen
- (dit fol. 13vo - 14 is niet aanwezig - zie hiervoor verpondingsquohier
  1762 - '69 - fol. 52. G.S.)
Belast met: ƒ 4-10-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.

- ƒ 0-05-0/jr. aan de Heren van Asten.
Verponding: ƒ 12-3-0/jr.
Bede - ƒ  3-5-4/jr.
2e lot: Joost Janse Smets
- 1/5e deel in een groes of hooiveld 2 l.

1. de Aa
2. de Beekerloop
3. Willem van Vlokhoven

Ter egalisering van dit lot zal het ontvangen van Jan en Mattijs Andriessen,
ontvangers van het 1e lot - ƒ 250,-. 
3e lot: Geertruy en Jennemaria onm. kn Joost Jan Andriessen
- ╝e deel in de onroerende goederen van Jan Andriessen t.w.:
  - het Langackerke met het drieske daaraan

gelegen aan den Dijk 2 l.
1. het eerste lot
2. Peter Jan Wilbers
3. de straat
4. weduwe Hendrik Hendriks

- het Ouwland 1╜ l.
1. Jan Smits
2. Jan Smits van Hugten
3. Peter Jan Wilbers
4. de verkrijgers

- den agterste Busselacker 1 l.
 1-3. Antoni Franse 

2. Goort Peters
4. Willem Slaats

- groes het Kempke 3 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. Willem Geven van Dijk
3. Willem Teunis Dirks
4. de Aa 

- groes het Ven 1 l.
1. Peter Marcelisse
2. Jan Smets
3. Jan Paulus
4. de verkrijgers

Belast met: ƒ 1-7-8/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
Verponding: ƒ 4-2-8/jr.
Bede - ƒ 1-3-2/jr.
R 24 fol. 80vo 20-02-1763
Francis van den Broek, aanlegger - contra - Willem Tijssen, gedaagde.
Gedaagde is schuldig - ƒ 2-14-10 zijnde - ƒ 1-4-10 van geleverd brood en 
- ƒ 1-10-0 van geleend geld.
R 98 fol. 97vo 21-02-1763

Evert van Geffen is schuldig aan Dirk Jansen van de Loverbosch - ƒ 100,- α 3%.
Marge: 8-9-1766 gelost.
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R 164 fol. 29 26-02-1763 1/3
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Kels - overleden - 22-1-1763.
Anna Maria Willem Kels is mede-erfgenaam. 

Waarde
- huis, hof en aangelag 1 l. ƒ 150,-

1. Dirk Hoebergen
 2-3. Jan Jacob Verberne

4. de straat
- land de voorste Bundert 1 l. ƒ  16,-

1. Dirk Hoebergen
2. Jan Jacobs Verberne

- de Voorste acker 2 l. ƒ  30,-
1. Dirk Hoebergen
2. kn Hendrik van Ruth

- den Grootenacker 3 l. ƒ  40,-
1. kn Hendrik van Ruth
2. Hendrik Walraven

- den agtersten Bundert 2 l. ƒ  30,-
1. Jan Jacobs Verberne
2. Dirk Hoebergen

- land den Boeschotacker 1╜ l. ƒ  20,-
1. kn Hendrik van Ruth
2. Hendrik Walraven

- land den Campenbergacker 1╜ l. ƒ  20,-
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. de hei

- groes/land een heyvelt 1╜ l. ƒ  16,-
1. kn Hendrik van Ruth
2. Dirk Hoebergen

- groes het Natveltje 1 l. ƒ  20,-
1. Dirk Hoebergen
2. Jan Jacobs Verberne

- twee groesvelden 3 l. ƒ  45,-
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1. Leendert Lamberts
2. Jan Jacobs Verberne

- groes de Keekershoek 2╜ l. ƒ  40,-
1. Peter Driessen van Bussel
2. Jan Jacobs Verberne

- hei/groes de Engelsebeemden 6 l. ƒ  40,-
1. Leendert Lamberts
2. Jan Jacobs Verberne        

        ƒ 467-00-00
De goederen zijn belast met:
- ƒ 0-11-4/jr. cijns aan de Heren van Asten - in kap.               ƒ    13-18-02   

         ƒ 453-01-14
- groes het Eeuzel 3 l. ƒ 32-00-00

1. de erfgenamen
2. Dirk Hoebergen

Belast met: ƒ 0-11-4/jr. aan de Heren van Asten
in kap.          ƒ   13-18-02  

          ƒ            18-01-14 
        ƒ 471-03-12

- groes den Hoek aan het Eeuzel 3 l.         ƒ  20-00-00
 1-2. Jan Jacobs Verberne

- in het Keske 1/3e van 1 l.     ƒ   5-00-00
1. Aart Driessen
2. Jan Walraven

- groes het Eyntje 1/3e van 1 cops.  ƒ   5-00-00
1. Mattijs van Bussel
2. Aart Driessen                    

        ƒ 501-03-12
20e penning ƒ 25-1-4.
R 155 19-12-1763 2/3
- Hendrien Kels - weduwe Jacobus van de Kruys,
- Geertruy Kels - weduwe Goort Jan Aarts,
- Annemie Kels - en
- Catarina Kels - allen wonende in de Steegen, zusters en erven van Francis 
Willem Kels.
Zij verkopen enige "gereede goederen" o.a.:
- een paard ƒ 37,-
- vier koeien ƒ 53,-
- 37 schapen ƒ 58,-
- drie karren ƒ 19,-
- stro - ƒ 1-02-0/vijm ƒ 23,-
- hooi - ƒ 0-10-0/100 pond ƒ 16,-
    Opbrengst: ƒ 295,-.
R 122 fol. 49vo 31-12-1763 3/3
- Hendrien Kels - weduwe Jacobus van de Cruys,
- Geertruy Kels - weduwe Goort Jan Aarts,
- Jenneke Kels - alsmede
- Anna Maria Kels. 
Gezusters en erfgenamen van wijlen Francis Willem Kels, wonende in de Steegen.
Hen is aangekomen 1/3e deel van de nabeschreven goederen die hun broeder bij
zijn overlijden heeft nagelaten.
De overige 2/3e delen zijn aan Jenneke en Anna Maria Kels toebehorende - deling
- d.d. 27-6-1761.
Zij verdelen de van Francis Willem Kels aangekomen goederen.
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1e lot: Hendrien
- de helft van een akker - den Bousschoutacker de helft is 1 l. 1 cops.

1. Hendrik van Ruth
2. Hendrik Walraven

- de helft van een groesveld - het Eeuzel geheel 3 l.
1. Dirk Hoebergen
2. Jenneke en Annemie Kels

- de helft van een groesveld - het Eyntje geheel 3 cops.
1. Mattijs van Bussel
2. Aart Driessen

Belast met: de helft van - ƒ 0-11-4/jr. aan de Heren van Asten.
Verponding: ƒ 1-4-0/jr.
Bede - ƒ 0-6-4/jr.
2e lot: Geertruy
- de helft van een akker - den Boetschotacker geheel 2╜ l.

1. Hendrik van Ruth
2. Hendrik Walraven

- de helft in een groesveld - het Eeuzel geheel 3 l.
1. Dirk Hoebergen  
2. Jenneke en Annemie Kels

- de helft in een groesveld - het Eyntje geheel 3 cops.
1. Mattijs van Bussel
2. Aart Driessen

Belast met: de helft van ƒ 0-11-4/jr. aan de Heren van Asten.
Verponding: ƒ 1-4-0/jr.
Bede - ƒ 0-6-4/jr.
3e lot: Jenneke en Annemie
De twee overige ╝e delen in de goederen van hun broeder - en met hun 2/3e delen 
in dezelfde goederen - komt hen nu voor het geheel in eigendom:
- een huis, schuur, stal, hof en aangelag 1 l.

1. Dirk Hobergen
2. Jan Jacobs Verberne

- land de voorste Bundert 1 l.
1. Dirk Hobergen
2. Jan Jacobs Verberne

- de Voorste acker 2 l.
1. Dirk Hobergen
2. kn Hendrik van Ruth

- de Grootenacker 3 l.
1. kn Hendrik van Ruth
2. Hendrik Walraven

- den agtersten Bundert 2 l.
1. Jan Jacobs Verberne
2. Dirk Hobergen

- den Campberg 1╜ l.
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. de hey

- een heiveld - zijnde groes/land 1╜ l.
1. kn Hendrik van Ruth
2. Dirk Hobergen

- groes het Natveltje 1 l.
1. Dirk Hobergen
2. Jan Jacobs Verberne

- een perceel - twee groesvelden 3 l.
1. Leendert Lambers
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2. Jan Jacobs Verberne
- groes Heekershoek 2╜ l.

1. Peter Driessen van Bussel
2. Jan Jacobs Verberne

- groes de Engelsebeemden 6 l.
1. Leendert Lamberts
2. Jan Jacobs Verberne

- groes den Hoek 3 l.
1. Jan Jacobs Verberne
2. Geertruy en Hendrien Kels

- land Keskesacker 1 l.
1. Aart Driessen
2. Jan Walraven

Belast met: ƒ 0-11-4/jr. aan de Heren van Asten.
Verponding: ƒ 13-14-14/jr.
Bede - ƒ  3-17-08/jr.
R 122 fol. 16vo
Volgt een niet gepasseerde acte - het in arrest stellen van vaste goederen.
R 33 - 52 28-02-1763
Jan van Riet, aanlegger.
- contra
Pieter Lomans, gedaagde.
Gedaagde is - ƒ 26-9-8 schuldig aan aanlegger wegens onbetaalde dorps- en 
landslasten over 1757 en '59.
Ondanks "schoone beloften en woorden" is deze som nog steeds niet betaald.
R 122 fol. 18vo 09-03-1763 
Fragment - betreft: het "weegen" door een veld.
Enige namen: Willem Verhoysen, Dielis Verhoysen, Cristina Verhoysen, Maria
             Gerrit van Horrick
Enige toponiemen: den Belmaker, den Kranenbeemt. 
R 98 fol. 98vo 11-03-1763
Hendrik Janse van Hugten verkoopt aan Tiele Peter Coolen:
- de helft van hei en groes - aan den agtersten Diesdonk

deze helft is 12 l.
1. de verkoper
2. zijnde deze helft naar de Voort

      naast de koper
3. de gemeente
4. de koper.

Belast met: de helft van ƒ 1-4-0/jr. aan het Huis van Asten.
Verkoper aangekomen bij transport - in 1756. 

Koopsom: de lasten.
R 24 fol. 81 15-03-1763
Den drost, aanlegger - contra - Adriaan Lintermans, gedaagde.
Gedaagde is borg gebleven voor Wouter Lomans - op de koopdag van Francis 
Plenders - d.d. 27-2-1762 - t.b.v. de aankoop van een koe.
Op de betaling rest nog - ƒ 10-12-12.
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R 122 fol. 19vo 16-03-1763 1/2
- Jan Lomans - g.m. Maria Zeegers,
- Jennemie Zeegers, meerderj. j.d., te Vlierden - samen met:
- Arnoldus Zeegers,
kinderen en erven van Hendrik Zeegers - en Maria Wilbert Coolen, beiden 
overleden en gewoond hebbende te Ommel.
De drie eerste comparanten dragen de nalatenschap van hun ouders over aan
Arnoldus, hun broeder - mits hij voldoet alle schulden, pretenties en lasten
np deze boedel staande en aan ieder der eerste drie comparanten - ƒ 200,-
uitkeert t.w.:
- de helft voor "de gereede en erffhaaffelijke goederen - en
- de helft voor "de vaste en onroerende goederen".
Hieronder behoort ook een akker, gelegen te Deurne.   
R 98 fol. 99 16-03-1763 2/2
- Jan Lomans - g.m. Maria Zeegers, te Heusden,
- Jennemie Zeegers,
- Geertruy Zeegers, te Vlierden.
Zij verkopen aan Arnoldus Zeegers, hun broeder, te Ommel, 3/4e deel onverdeeld
in:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - te Ommel 2 l.

1. Hendrik Halbersmit
2. Elisabet van de Loverbosch

- land de Kamp 3 l.
1. Jan Goort Lomans
2. Jan Maas

- land de Hoeff 5 l.
1. Jan Canters
2. de gemeente

- den Espenacker 1╜ l.
1. Jan Verreyt
2. Jan Goort Lomans

- land den Kolk 1 l.
1. Elisabet van de Loverbosch   
2. kn Hendrik Hoefnagels

- land den Hoekacker 2 cops.
1. de weg
2. Peter van de Loverbosch

- land de Ven 1 l.
1. Laurens Roymans
2. Jan Goort Lomans 

- land den Berg 2 l.
1. Laurens Roymans
2. de weg

- land de Galdere 2 l.
1. Martinus Peter Martens
2. Joost van Wetten

- den Campacker 2 copse.
1. Mattijs Muyen
2. Martinus Peter Martens

- groes het Goor 1╜ l.
1. Aart Driessen
2. de koper

- groes den Ossenkamp 2╜ l.
1. Jan Keyzers
2. Martinus Peter Martens
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- roes de Mortel 3╜ l.
1. kn Jan van den Broek
2. weduwe Jan Verhoysen

- groes de Vloet 1╜ l.
1. Philips Verleysdonk
2. weduwe Jan Canters

- groes de Kamp 1 l.
1. Mattijs Muyen
2. Martinus Peter Martens

- het Weyvelt 4 l.
1. Jan Jacobs Verberne
2. Martinus Peter Martens

- het Heytvelt 3 l.
1. Martinus Peter Martens
2. de gemeente

Belast met: 3/4e deel van ƒ 0-3-12/jr. aan de Kerk van Asten.
- 3/4e deel van ƒ 1-5-00/jr. aan het Gemene Land.
- 3/4e deel van 6 vat rogge (peelse maat) aan Wilhelmus Bruynen.
- 15 duiten/jr. aan het Huis van Helmont.

Koopsom: ƒ 200,-.
R 98 fol. 101 18-03-1763
Johannes Aarts - g.m. Elisabet Dirks, te Liessel, verkoopt aan Francis Smits,
zijn zwager, te Heusden - ╝e deel onverdeeld in: 
- huis, hof en aangelag met schuur en stal - te Heusden 3 l.

1. de straat
2. Willem Slaats e.a. 

- een akker aan het einde van het aangelag 12 l.
1. Willem Slaats
2. het aangelag

- een akker voor de Mistweg 5 l.
1. Dries van Hugten e.a. 
2. den drost

- land in de Varrenhoff 5 l.
1. Dries van Hugten
2. Martinus Slaats

- land in den Heycamp 1 l.
1. Dries van Hugten
2. den drost

- land neven het Heytvelt 1 l.
1. Dries van Hugten
2. het Heytvelt

- een heiveld in de Ackers 4 l.
1. Bruysten van Someren e.a.

- een heiveldje aan het Aangelag 2 l.
1. de koper en Dirk Dirks
2. Willem Slaats

- een groesveld aan de Aa-kant 8 l.
 1-2. de drost

- een heytvelt met de wey- en groesvelden daarin, gelegen
  met de afgegraven groes- off havervelden, schietende op
  de straat van Heusden uyt 30 l.
Belast met: ╝e deel van 13 vat rogge/jr. aan den Armen van Helmont.
Verkoper aangekomen bij versterf van zijn schoonmoeder. Omdat zijn
schoonvader, Dirk Dirks, voor de tweede keer ging trouwen.    
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Koopsom: ƒ 200,-.  
R 98 fol. 102vo 26-03-1763
Antoni Peter Voermans, ziek en zwak, verkoopt aan Joost Peter Voermans, zijn 
broer en aan Maria, dr. Willem van den Eerenbeemt, zijn nicht - de onverdeelde
helft in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - op de Wolfsberg ╜ l.

 1-2. de straat
3. Joost van Hugte

- de Langenacker 5╜ l.
1. Hendrik van de Mortel
2. Hendrik Roymans en Dirk Wilbers  

- land de Loverbosch 5 l.
  1. Peter Kerkers

2. weduwe Antoni Voermans
- land het Lympke of Vorstersacker 2 l.

1. kn Goort Kuypers
2. Evert van Geffen

- land het Broekske 2 l. 1 cops.
1. Hendrik Peter Driessen
2. Hendrik Haasen

- land het Ruske 9 roeden
1. Jan van Gog
2. Hendrik Peter Driessen

- land den Berg 1 l.
1. weduwe Nol Tielen
2. Jan Verboogen

- land de Loverbosch 1╜ l.
1. Hendrik Haasen
2. Francis Kerkers

- land de Voekele 2 l.
1. de straat
2. Evert van Geffen

- groes de Haseldonk 6 l.
1. Willem van den Eerenbeemt
2. Jan Brunas

- groes het Bosmansvelt 6 l.
1. Lambert Cornelis
2. erven Jan van Helmont

- groes de Haseldonk 2 l.
1. Jan Brunas
2. het volgende perceel

- groes de Haseldonk 7 cops.
1. het vorig perceel
2. Hendrik Haase

Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 19-12-1761.
Belast met: de helft van ƒ 2-0-0/jr. aan den Armen van Asten.

- de helft van ƒ 1-0-0/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 0-2-8/jr. aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 150,-.

134



R 122 fol. 20vo 28-03-1763
Leendert van Riet, kerkmeester van de Gereformeerde Kerk, is voldaan door de
regenten van Asten van - ƒ 150,- welke hebben gestaan t.l.v. het Corpus van 
Asten.
E.e.a. volgens verklaring van schepenen - d.d. -2-1728 - dat deze in 1695 "ge-
negotieert" zijn geweest door Jan Dol - geregistreerd op het comptoir der be-
den - nr. 73.
Zijnde de Kerk aangekomen bij transport - d.d. 20-4-1739.
Verder verklaren wij, schepenen en secretaris, ingevolge haar Ho. Mo. publica-
tie - d.d. 4-5-1726 - dat de rente of intrest, sedert 1739, is betaald aan de 
Kerk. E.e.a. blijkende uit de borgemeestersrekeningen.
R 122 fol. 21vo 28-03-1763
Jan Coolen en Willem Joosten, armmeesters, zijn, door de regenten van Asten,
voldaan van - ƒ 1360,- in aflossing van twee obligaties t.w.:
- ΘΘn van - ƒ 760,- t.b.v. Willem Lomans en t.l.v. het Corpus van Asten -
  d.d. 23-10-1708 - schepenen Asten.
  Geregistreerd op het comptoir der Bede - nr. 37.
  Den Armen aangekomen bij transport - d.d. 6-5-1748 - schepenen Asten - van
  Martinus van den Broek, te Eyndhoven "als wanneer den obligatiebrieff gevlugt
  was en doen niet overgegeve maar int ongereede geraakt en daardoor die voor-
  alsnog niet hebbe".
- ΘΘn van (??) t.b.v. Johan van Ennette en t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 
  20-1-1710 - schepenen Asten - geregistreerd op het comptoir der Bede - nr. 39
  Aan den Armen aangekomen bij transport - d.d. 27-3-1749 - te Eyndhoven, van
  Elisabet Kuypers - weduwe Jan van Ennetten.
  De brief is vermist of niet vindbaar.
R 122 fol. 22v0 01-04-1763
Wouter Jan Lomans verklaart "van tijt tot tijt genooten en ontfangen te hebben,
soo tot een uytsetsel als tot inkoop van de goederen aan hem toebehoorende -
geleegen op den voorste Heusden van sijne ouders - te samen - ƒ 250,-.
Uit dien hoofde is hij deze dus schuldig aan Jan Lomans - en Willemyn Aart Ver-
heyde, zijn vrouw, op Heusden, zijn ouders.
Hij zal deze som restitueren of bij zijn v≤≤r-overlijden door zijn kinderen in
laten brengen. Bij gebreke daarvan zal hij niet meedelen in de ouderlijke goe-
deren. Die nalatenschap zal dan alleen zijn voor zijn  drie zusters of hun 
wetti-ge kinderen.
R 122 fol. 23vo 11-04-1763
Roeloff Graaff - en Maria Deboode, zijn vrouw, hij gezond, zij ziek, testeren.
- Alle voorgaande testamenten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - mits blijvende "bij de waare
  Christelijke Gereformeerde religie" en anders niet - in welker plaats het 
  "versterff" dan zal devolveren en komen aan de Gereformeerde Diaconiearmen,
  te Asten.
- Indien Maria Deboode langstlevende is zal zij de goederen niet mogen "ver-
  alieneere" of verkopen - als alleen hetgeen zij in nood nodig zou hebben.
  Zij heeft dan permissie van de provisoiren der Gereformeerde Armen nodig.
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R 155 05-05-1763
- Marcelis Neerven - g.m. Maria van den Broek, te Vlierden,
- Jan Jansen - g.m. Christina van den Broek,
- Jan Huybers van Gansewinkel - g.m. Catarina van den Broek, beiden te Mierlo,
- Jan Antoni Verouden,
- Jenneke van den Broek, te Mierlo - alsmede
- Peter Goossens, te Deurne - samen de eerste comparant - als momboiren over
  Jan en Eymert - kinderen van Antoni van den Broek.
De eerste drie wegens hun vrouws kinderen en Jan Verouden en de voors. twee 
onmondigen als kindskinderen.
Allen erven van wijlen Jan van den Broek - en Maria Verdeuseldonk - overleden
en gewoond hebbende te Vlierden.
Zij verkopen een partij "zwaare, schoone eyke en andere boomen" staande op
hun gronden aan den Ommelse Bosch.
- 56 kopen 125 bomen opbrengst: ƒ 204,-.
R 24 fol. 81vo 25-04-1763
Den drost, aanlegger - contra - Johannes Jansen, vierman, gedaagde.
Gedaagde verhuurd, in het Dorp, een huis.
Bij de brandschouw, sept. 1762, bleek dat de put was ingevallen.
Gedaagde heeft daarop toegezegd de benodigde reparatie uit te laten voeren.
Bij de laatste brandschouw bleek echter dat de put geheel is ingevallen en bui-
ten gebruik.
Binnen 8 dagen moet de put in goede staat worden gebracht - of anders zal dit 
op zijn kosten worden gedaan.
Hem wordt tevens een boete opgelegd van - ƒ 2-10-0. 
            
R 24 fol. 82 25-04-1763
Bernardus Brunas en Hendrik Haasen, borgemeesters, 1759-'60, aanleggers.
contra
- Weduwe Antoni Dirks - ter voldoening van ƒ 5-8-04
- Martinus van Hooff   - idem ƒ 2-2-00
- Weduwe Willem Roefs - idem ƒ 1-1-10
Zijnde restanten van de reδle verponding.
R 164 fol. 33 06-05-1763
Taxatie van de onroerende goederen van Sofia Doense - overleden te Keyzerveert
op 28-3-1763.
Jennemie Doense is mede-erfgenaam.

Waarde
- ╝e deel in huis en hof ╜ l. ƒ 30,-

 1-3. de straat
2. Louis Hoefnagels
4. Jan van Riet   

20e penning is ƒ 1-10-0.
R 98 fol. 107vo 10-05-1763
- Jan Verreyt,
- Peter Joost van Bussel,
- Jan van de Bussel,
- Jan van de Leensel,
- Jenneke Martens - weduwe Jan Plenders.
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Zij verkopen aan Marten van Bussel:
- de Eekelhoff met een dreefje aan mal-

kander - neven het Heytvelt van de 
weduwe Jan Plenders

3. een groesveltje van den zelve
2. Philips Jelis van Hugten

Conditie: Dat de verkopers over en door dit dreefje voor nu en in de 
          toekomst zullen mogen blijven gebruiken en te laten zoals

het nu en vanouds geweest is - met recht van planten en
poten.

Koopsom: het recht van planten en poten.
R 122 fol. 25 14-05-1763
 
- Hendrik Marcelis Berkers,
- Peter Marcelis Berkers,
- Peter Marcelis van Bussel - g.m. Maria Marcelis Berkers - en 
-  Anneke  Vervoordeldonk  -  weduwe  Francis  Marcelis  Berkers  -  waarbij  vier 
kinderen m.n. Antoni, Hendrik, Maria en Alegonda, die nog in leven zijn - ge-
ass. met Jan Vervoordeldonk, haar vader, schepen, welke, op 28-2-1763, gemach-
tigd is door de regenten van Asten om tijdens deze scheiding en deling de be-
langen van de kinderen waar te nemen - alzo Francis Berkers, in 1761, is over-
leden. En tijdens diens leven was er wel een provisonele scheiding en deling 
gemaakt maar niet wettelijk voltrokken, van de onroerende goederen.
De "gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen" zijn al wel gescheiden en 
voor ieder aandeel ontvangen en genoten.
Zij delen nu de onroerende goederen.
1e lot: de weduwe Francis Berkers "ter togte" - en
        haar kinderen "ten erffregte".
- het oude huis, schuur en stal.
- een nieuw huiske, zijnde geweest een brouwerij, hof en aangelag 3 l.
  en de daarbij behorende percelen
- land/groes den Driehoek 1 l.
- het Geleyntackertje 1 l.
- land de Beemtjes 2 l.
- een akker gekomen van Jan Wouters       6 l.
- land het Beemtje 2 l.
- den Hoogendries 1 l.

Samen 13 l. en bijeen gelegen
1. Peter van Maris e.a.
2. weduwe Laurens Verleysdonk
3. Jan Aart Smits en de Koeystraat
4. de straat

- land de Roetert 2 l.
1. weduwe Laurens Verleysdonk
2. Peter van Bussel

- land in de Roetertdries dit deel 2 l.
1. het vorig perceel
2. Peter van Bussel

- land den Olingsman off Alingsman 2 l.
1. weduwe Laurens Verleysdonk
2. weduwe Hendrik van Ruth

- groes den Becker 2 l. - en
- groes Anna Tijssevelt 1 l.
  aaneengelegen

1. weduwe Jaurens Verleysdonk
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2. weduwe Hendrik van Ruth
- land/groes - de helft daarvan - den Haak 3 cops.

1. kn Marcelis Dirks
2. weduwe Laurens Verleysdonk

- den Hoppeacker 1╜ l.
1. Goort Antonis
2. des straat

- land de Hoppecamp 2 l.
1. de gemeente
2. het volgende perceel

- groes den Hoppecamp 3 l.
1. het vorig perceel
2. weduwe Laurens Verleysdonk

- land de Camp of Nieuwvelt 1╜ l.
1. Peter Marcelis Berkers
2. de gemeente

- de achterste helft van een groesveld - de Papendonk de helft is 3 l.
1. Huybert van Hooff
2. kn Peter Cornelis

- een deel in een hooiveld dit deel 1╜ l.
1. Peter van Bussel
2. Hendrik Marcelis Berkers

- groes de Bleek 3 l..
  "staande voor land, dog is seer laage groes"

1. weduwe Laurens Veleysdonk
2. Jan Slaats
3. kn Francis Timmermans
4. weduwe Francis Berkers

- hooiland de Weert 1╜ l.
1. Jan Vervoordeldonk en Jan Brunas
2. en voorts - de groote en kleyne Aa  

Belast met: ƒ 1-5-2/jr. aan de Heren van Asten - cijnsboek - fol. 73.
- 1/3e deel van - ƒ 0-16-0/jr. aan de Heren van Asten,
  cijnsboek - fol. 30. Peter van Bussel betaald de andere
  2/3e delen.
- 1 en 1/3e vat rogge/jr. aan St. Catalijne-gilde, te 's Bosch -

            zijnde nu Abraham Verster.
- ƒ 30,- α 2╜% aan weduwe Antoni Haasen.

De ontvangers zullen in het klein huiske Hendrik Marcelis Berkers gedurende 
zijn verdere leven laten wonen of tot zijn gebruik laten behouden, zonder daar
iets voor te rekenen - en daarenboven nog - ƒ 10,-/jr. betalen gedurende zijn 
leven - of - ƒ 200,- ineens.
Hij zal deze som in kunnen vorderen als hij ze van node heeft en anders niet.
De condividenten moeten die som dan ook betalen - dit ter egalisatie.
2e lot: Peter Marcelis Berkers
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 3 l.

1. weduwe Laurens Verleysdonk
2. de Koeystraat

- groes nu land het Nieuwe land 3 l.
 1-2. Peeter van Bussel   

3. de gemeente
- land de Loverbosch 1 l.

1. Peter Driessen van Bussel
2. Peter Marcelis van Bussel

- land den Beelebeemt of aan Beeleheg 1╜ l.
1. Joost Kerkers
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2. weduwe Laurens Verleysdonk
- land den Eekelhoff 1 l.

1. Peter Marcelis van Bussel
2. het volgende perceel

- groes den Eekelhoff 1╜ l.
 1-2. den Eekelhoff

3. de Loop
- land het Eeuzel 1 l.

1. Peter Marcelis van Bussel
2. Peter Marcelis Berkers

- de helft van een groesveld - het Eeuzel de helft is 1╜ l.
 1. Peter Marcelis van Bussel

2. Peter Marcelis Berkers
- groes het Eeuzel 1╜ l.

1. Peter van Maris
2. de ontvanger van dit lot

- groes het Leegvelt 3 l.
1. Peter Marcelis van Bussel
2. Jan Aart Smits   

- groes de Plomp 3╜ l.
1. Peter Marcelis van Bussel
2. het vorig perceel

- groes of houtwas 2 l.
1. Jan Vervoordeldonk
2. Goort Franse van Bussel

- de helft van een akker - den Berkenbosch de helft is 3 cops.
1. weduwe Hendrik van Ruth
2. kn Marcelis Dirks 

- land den Braakwinkel 2 l.
 1-2. Peter Marcelis van bussel

- land het Hoyvelt 2 l.
  is nu weiveld

 1-2. Peter Marcelis an Bussel
- huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag 9 l.

1. Jan Verberne
2. Hendrik Stevens

 3-4. de straat
- land de Camp over de straat 2╜ l.

1. weduwe Francis Berkers
2. de straat
3. de gemeente

- land het Eeuzel 1╜ l.
1. Hendrik Stevens
2. Joost Kerkers

- land de Biehal 1 l.
1. Hendrik Stevens
2. Jan Vervoordeldonk

- groes de Roetert 4 l.
1. weduwe Laurens Verleysdonk
2. Jan Smits e.a. 

- groes het Lindert 1╜ l.
1. Hendrik Stevens
2. Willem van den Eerenbeemt

- groes het Eeuzel 2 l.
1. Joost Kerkers
2. Hendrik Stevens

- beemdje ╜ l.
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1. Peter Kerkers en
Jan Vervoordeldonk

3. den Biehal
- het voorste Beemtje 1╜ l.

1. Peter Kerkers
 2-3. Jan Vervoordeldonk

Belast met: ƒ 3-00-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar -
               gaande uit het laatst bedeelde huis en de volgende 

  percelen - transport - d.d. 7-8-1749.
- ƒ 0-10-0/jr. aan de Heren van Asten - cijnsboek - fol. 38.

De ontvanger van dit lot zal jaarlijks betalen aan Hendrik Marcelis Berkers,
ontvanger van het vierde lot - ƒ 10,-/jr. of - ƒ 200,- ineens. (zie 1e lot).
3e lot: Peter Marcelis van Bussel
- land - nu hof en aangelag - aan zijn huis 1 l.

1. de straat
2. weduwe Francis Berkers 

- land de Koeystraatacker 2 l.
1. Peter Marcelis van Bussel
2. weduwe Laurens Verleysdonk

- land den Braakwinkel 2 l.
- land de Watercort 1 l.
  deze twee akkers bijeengelegen

1. kn Marcelis Dirks
2. Peter Berkers

- de helft van een akker - den Braakwinkel deze helft is 1╜ l.
1. kn Marcelis Dirks van Hugten
2. Peter Marcelis van Bussel

- land den Hansman 2 l.
1. Peter Marcelis van Bussel
2. het volgende perceel

- groes Hansmansdries 1 l.
1. de vorige akker
2. Peter Marcelis Berkers

- de helft van een groesveld - het Eeuzel de helft is 1╜ l.
1. Peter Marcelis Berkers en 

de wederhelft
2. Peter Marcelis van Bussel

- land de Loverbosch 2 l.
1. Joost Kerkers
2. Hendrik Haasen

- land het Nieuwvelt 2 l.
1. weduwe Laurens Verleysdonk
2. de straat

- land den Hoppecamp 1 l.
1. Goort Antonis
2. Peter van Maris

- hooiveld 1 l.
1. Peter Driessen van Bussel
2. weduwe Francis Berkers

- een hooiveld of gedeelte daarvan 2╜ l.
1. weduwe Francis Berkers
2. Peter Driessen van Bussel

- de helft van een groesveld - de Papendonk de helft is 3 l.
1. weduwe Hendrik van Ruth
2. Huybert van Hooff

- den Roeterdries 4 l.
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1. weduwe Francis Berkers
2. Hendrik Stevens

- een dries Anna Tijsse-dries 1╜ l.
1. Goort Antonis
2. Peter van Maris

- een dries aant aangelag van Peter Marcelis van Bussel ╜ l.
- den Ossenbeemt 1 l.

1. Peter Berkers
2. het grootste Hoyvelt van den Agterbosch 

Belast met: 2/3e deel van ƒ 0-16-0/jr. aan de Heren van Asten - cijnsboek
fol. 30.

- de helft van ƒ 0-4-8/jr. aan de Heren van Asten - cijnsboek
fol. 29.

- ƒ 0-8-6/jr. aan de Heren van Asten - cijnsboek - fol. 39.
- ƒ 0-0-3/jr. aan de heren van Asten - cijnsboek - fol. 48.

R 122 fol. 32vo 17-05-1763
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Tomas Coolen en Antoni Roymans, als
collecteurs van de coninxbede, 17-9-1760 - 16-9-1761 en van 's landsverponding,
1-1-1760 - 31-12-1760, in arrest:
- de vaste goederen van Jan Willem Slaats - tot verhaal van - ƒ 14-05-12
- idem van - Elisabet van de Loverbosch - ƒ 30-04-12
- idem van - Jan Peter Maas - ƒ 14-03-06
- idem van - de kinderen en erven Jan van Ruth   - ƒ  1-10-00
- idem van - Joost, zn Joost Philipse van Hugten - ƒ  5-17-04
- idem van - Pieter Willem Lomans - ƒ 19-11-12
- idem van - weduwe Joost Verberne - ƒ  2-08-00
- idem van - weduwe Andries Verreyt  - ƒ  3-07-00
- een stukje land t.n.v. Gabriek van Swanenberg - ƒ  0-10-00
R 98 fol. 108 20-05-1763
Nicasius Simonis is schuldig aan de onm. kn. van Jan Hendrik Goris: 
- ƒ 100,- α 3%.
R 122 fol. 34 25-05-1763
Staat en inventaris - opgemaakt door Peter Roymans - laatst weduwnaar Elske
Bendert Vervoordeldonk, te Ommel - t.b.v. zijn onm. dochter Jennemaria.
Hij wil in derde huwelijk treden met Jennemaria Hendrik Zeegers.

Roerende goederen
- een trekos, met zadel en getuig,
- twee koeien, een os van twee jaar, een os van ΘΘn jaar, een kalf van enige
  dagen,
- een hoge kar, een slagkar, een ploeg, een eg,
- nogal wat klein landbouwgereedschap,
- zes oude koebakken,  
- een veren bed en toebehoren, idem een linnen,
- een halve koets, een "schaap",
- een tafels, drie stoelen, drie kisten, een trog,
- diverse kuipen, tobben,
- diverse ketels, potten, pannen, een emmer,
- 22 el grof linnen laken, 15 pond garen "tot een fijn web off stuk",
- twee spinnewielen,
- enige manden en korveb,
- aan "gereet" geld en met hetgeen is in te vorderen - ƒ 83,-,
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- de oogst te velde is ca. 19 l. rogge en 2 l. boekweit,
 Schulden
- twee jaar bede en verponding van de gehuurde goederen waar hij op woont,
  zijnde - ƒ 30,-,
- twee jaar reδle verponding aan de borgemeesters met "een personeel" is samen
  - ƒ 29,-.
- de lopende huur - ƒ 16,- en 16 vat rogge.
R 32 fol. 26vo 18-06-1763
Jan Smits en Dirk Haasen worden aangesteld tot borgemeesters van 
St. Jan 1763 - '64.
Tot setters worden benoemd - Pieter Coolen en Jan Bruystens. 
R 98 fol. 109 05-07-1763
Jan Verouden, te Mierlo, is schuldig aan de onm. kinderen van Antoni van de
Loverbosch, te Vlierden - ƒ 100,- α 3%.
Marge: 10-5-1776 - gelost aan Willem Verdeuseldonk, te Vlierden, schoonvader 
                   van de kinderen.
R 139 fol. 1 16-07-1763
Condities en voorwaarden waarop de Heren van Asten de hun toebehorende "tien-
den" zullen verpachten - dit over de oogst van 1763.
Verpacht worden: 
- "Een gedeelte van de Loverbosch - van daar de Middeltiende ophoud van de 
Linderse straat nevens den Middelweg na Voordeldonk tot den eerstm mistweg na 
het Lindert aan de linkerzijde off noortwaarts" 
  - verponding: ƒ 9-0-0.   
- "Tweede verdeelinge - van voors. weg tot den tweede weg van den Holleberg na 
  Voordeldonk mede na het Lindert"
  - verponding: ƒ 6-0-0.
- "Derde verdeelinge - van voors. weg agter den Holleberg voorts ten eynde uyt
  na Voordeldonk - links na het loopke nevens en voorbij de Koeystraat na het 
  Lindert tegens off tot den voors. weg agter den Holleberg".
  - verponding: ƒ 12-0-0.
- "Vierde vedeelinge - van den Heemel regts off zuyde na Voordeldonk gaande
  soo als de selve met de straat vant Dorp na Wolfsberg nevens Adriaan Linter-
  mans tot even voorbij den Eekelhoff en dan nevens den eerste schuynen weg 
  tot in den Holleberg van de Loverbosch loopende".
  - verponding: ƒ 10-0-0.
- "Vijfde verdeelinge - van voors. schuynse weg van voor Jan Stevens ten eynde 
  uyt na Voordeldonk met den Hoekkampen".
  - verponding: ƒ 11-0-0.
- "Zesde verdeelinge - de resterende hoektiende van de Loverbosch die aan de 
  andere zijde van de straat agter Jan Aart Smits ten eynde uyt aan die kant
  geleegen is".
  - verponding: ƒ 3-0-0.

- De Loverboschtiende - in massa - verponding: ƒ 51-0-0.
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Idem de Novaale tiende:
- "Eerste verdeelinge - al wat aan de linkerzijde van den weg vant Dorp nevens 
pastoor en gelijk den weg loopt tusschen den Moole en Muldershuys na den Dijck 
tot den Hoogvonder agter Beek en dan door de hey tot aan den Dijck bij de Wa-
  termoole".
  - verponding: ƒ 3-0-0.
- "Tweede verdeelinge - vant geene regts van voors. hey en weg leyt aant Laar-
  broek, Ommelbosch en Steege sooals de Steegensestraat tot Rutsbosch loopt".
  - verponding: ƒ 3-0-0.
- "Derde verdeelinge - van voors. Steegeweg tot al wat in Voordeldonk leyt 
  vandaar de Loverboschtiend op hout nevens Broek, Brant, Leensel, Rinkvelt
  en Zant tot bij Meyl - wat aldaar onder de Novaale tiende is hoorende".
  - verponding: ƒ 4-0-0.

De Novaale tiende en de Smaltiende - in massa - verponding: ƒ 10-0-0
Opmerking: De Novaale tienden worden voor de tijd van 6 jaar gepacht.
           "De Smaltienden van de geheele Loverboschtienden - bestaande in 

 bijen, verkens, vlas, saat en spurrie"
           "De Smaltienden van de geheele Middeltienden - bestaande in bijen,

 verkens, vlas, saat en spurrie".
           De pachter en de pachtprijzen zijn ook vermeld.    
R 139 fol. 7 16-07-1763
Condities en voorwaarden waarop Carel Hendrik Brull - namens Catarina Brul -
douariδre van Christiaan Paulus van Beresteyn, in leven Heer van Maurick,
zal verpachten - over de oogst 1763:
- de helft in een klamptiende de Leegdijk     verponding ƒ  6-11-08
- idem        den Hoogendijk ƒ 13-03-00
- idem     de Beek ƒ  3-00-12
- idem     de voorste Diesdonk     ƒ  9-02-00
- idem     de agterste Diesdonk ƒ  6-11-08
- idem     Oostappel ƒ  9-12-00
- idem     den Ommelsenbosch ƒ 14-03-08
- de Braselsetiende   ƒ 42-17-00
  Deze is belast met 9 vat rogge/jr. aan rentmeester de Kempenaar,
  te 's Bosch.
- de smaltienden van al deze klamptienden worden verpacht voor de tijd
  van 8 jaar α 13 gulden, 1 haas en 2 snippen/jr.
R 122 fol. 36 25-07-1763
Francis Janse van de Loverbosch, namens Jan Goort Gijben, president, te Some-
ren, die momboir is over zijn minderj. zuster, Elisabet van de Loverbosch - die
van Francis Verreyt, wonende op "de erve" van voorn. Elisabet van de Loverbosch
een pretentie had van achterstallige huur en lasten, waarvoor Jan Goort Gijben
een request had gepresenteerd aan het gerecht, alhier.
Zij maken nu een accoord.
Francis Verreyt geeft zijn oogst, 10 lopense rogge, voor - ƒ 100,- over aan 
Francis Janse van de Loverbosch die deze zal "gadeslaan" en dit in mindering 
van de verschuldigde lasten - welke, zo lands- als dorpslasten bedragen 
- ƒ 145,-. Het restant wordt met de oogst van 1764 betaald.
Mocht Francis Verreyt dan in gebreke blijven, dan geeft hij bij deze - procu-
ratie aan Francis van de Loverbosch om zoveel van de oogst, 1764, te verkopen 
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als nodig is.
Daarmede is ook de achterstaande huur voldaan.
R 98 fol. 109vo 27-07-1763
Jan Janse van de Leensel verkoopt aan Jan Verreyt en Peter Joosten van Bussel:
- land het Heytvelt 1 l.

1. Jan Verreyt
2. Peter van Bussel

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

Koopsom: ƒ 50,-.
Met deze koopsom wordt afgelost de helft van een erfrente - ƒ 6,-/jr. die
gegolden moesten worden uit:
- een hooibeemd den Buytenweert 4╜ l.

1. de Aa
2. de beemd den Sil
   strekkende van de erve Dirk Goorts

      tot op de erve Wouter Gevers
Zoals Goort Peters die rente heeft opgedragen aan en t.b.v. Marten Reynders
voor "de togte" en zijn twee kinderen, Aart en Reynders Martens - verwekt bij
Teuniske, zijn vrouw, voor het erfrecht.
Zie schepenbrief - Helmond - d.d. 29-11-1659.
De wederhelft is reeds lang voldaan en gecasseert.
R 98 fol. 110vo 24-08-1763
- Mattijs Teunis Welten - g.m. Anneke Antoni Fransen, te Liessel,
- Judocus van de Mortel - g.m. Jenneke Antoni Fransen, te Deurne.
Zij verkopen aan Goort Willem Flipsen, te Liessel:
- groes bij de Mastkoy 2 l.

1. Jan van den Boomen
2. Willem Flipsen                
3. de Aa
4. de gemeente

Deze koop is vervat in een transport - Deurne - d.d. 25-7-1763.
R 122 fol. 37 03-09-1763 1/2
- Arnoldus van Gemert - weduwnaar van Anneke Vreynse Verleysdonk - waarbij twee
  nog in leven zijnde kinderen m.n. Jan en Laurens - geass. met Antoni Vreynse
  Verleysdonk, oom van de kinderen - en
- Maria Mattijs Haasen, meerderj. j.d. - geass. met haar oom, Dirk Haasen.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- De waarde van de inventaris is - ƒ 50,-.
  Dus voor ieder der v≤≤r-kinderen - ƒ 25,- die deze v≤≤r-uit zullen behouden
  en ontvangen.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten.
  Dat is de bruidegom - zijn inventaris - en 
  de bruid - ƒ 60,- in geld en haar kleren.
- Indien kind(eren) worden geboren uit dit huwelijk zullen zij ΘΘn zijn met de
  v≤≤r-kinderen.
Enz. enz.
R 122 fol. 38vo 03-09-1763 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Arnoldus van Gemert - weduwnaar Anneke
Vreynse Verleysdonk - t.b.v. zijn twee minderj. kinderen m.n. Jan en Laurens.
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Hij wil hertrouwen met Maria Tijs Haasen.
Roerende goederen

- vier hoornbeesten ƒ  60-00-00
- een kar, ploeg, eg en al het landbouwgereedschap ƒ  20-00-00
- twee kisten ƒ   3-00-00
- tob, stand, trog, twee stoelen, een ijzeren koeketel,
  een koperen handketel, een papketel, vuurijzer, een 
  struifpan, een linnen bed, twee lakens, en nog enige
  kleinigheden ƒ  20-00-00
- 22 vijmen - van de oogst ƒ  55-00-00
- 25 vat boekweit - als deze gedorst is ƒ  12-10-00
- 1200 pond hooi ƒ     5-00-00  

ƒ 175-00-00
Schulden o.m.

- de huur aan Joost van Hugten ƒ  23-00-00
  en nog 22 vat rogge α ƒ 0-12-0 ƒ  13-04-00
- aan docter Goltfus ƒ  12-00-00
- aan Hendrik Halbersmit - zijn verdiensten, voorlopig ge-
  rekend op ƒ  10-00-00
- de doodkist voor de overleden vrouw ƒ   2-10-00
- 7 vat rogge geleend α ƒ 0-12-0 ƒ   4-04-00
- een paar slagkar raden ƒ   5-00-00
- de oude huur aan de erven Tomas Hoefnagels ƒ   5-00-00
- aan de meid - wegens huur ƒ   5-00-00
- diverse belastingen ƒ    50-05-12  
  ƒ 130-02-12
Zodat de boedel, boven de schulden, een waarde heeft van

ƒ 45-07-04.
R 122 fol. 40 07-09-1763
Petrus Molegraaf, adjunct predikant, alhier, geeft in huur aan Victor Gerard
de Miellet, sou lieutenant, wonende te Deurne:
- de Pastorie   
Huurtermijn: 6 jaar - indien de verhuurder echter binnen die tijd wordt 

            "beroepen" dan zal de huur niet langer duren dan waartoe 
de verhuurder recht heeft.

            Indien de huurder binnen de voors. tijd als officier zich
            elders moet vestigen dan mag de huur per jaar opgezegd
            worden.

Huursom: ƒ 50,-/jr.
Indien Albers, predicant, binnen de huurtermijn komt te overlijden dan zal de 
verhuurder per half jaar mogen opzeggen om de Pastorie zelf te gaan bewonen. 
R 16 fol. 60 12-09-1763 1/2
Reynder Verlensdonk - g.m. Jenneke Hendriks, te Ommel, aanlegger.
- contra 
Goort van Bussel, gedaagde.
R 33 - 52 12-09-1763 2/2
Reynder Verlensdonk, te Ommel, - g.m. Jenneke Hendrix, aanlegger.
- contra
Goort van Bussel, gedaagde.
o.a.:
 4. Aanleggers vrouw heeft als "dienstmeyt" gewerkt bij gedaagde.
    Nadat ze ΘΘn jaar bij Dirk Peels, op den Hazeldonk, onder Vlierden - voor
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    - ƒ 9,-/jr. en twee jaar bij de weduwe Canter, te Lieszel - voor resp. 
    - ƒ 11,- en ƒ 12,-/jr. geweest was.
10. Gedaagde heeft de "huurpenningen" ter somma van - ƒ 32,- onder zich genomen
    en behouden. Hij wil ze, ook, na "minnelijke devoiren", niet terugbetalen.
14. Aanlegger en zijn vrouw wonen nu bij Antony van Hout. 
R 122 fol. 40vo 29-09-1763
Lambert Cornelis, in de Wolfsberg - en Hendrien Jelisse, zijn vrouw, beiden 
gezond, testeren.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - m.u.v. enige onroerende goederen
  die de langstlevende "in togte" zal blijven bezitten gedurende zijn/haar le-
  ven. Na overlijden van hen beiden zullen deze goederen gaan naar de zijde 
vanwaar ze gekomen zijn.
  Ingeval zij, testateuren, in dit huwelijk kind(eren) komen te verwekken en 
  die in leven blijven - dan zullen de vaste goederen die gekomen zijn van de 
  testatrice alleen zijn en blijven voor het/de kind(eren).
  Zoals ook de helft an de goederen die de testateur voor het aangaan van dit 
huwelijk had v≤≤r-uit zullen behouden de v≤≤r-kinderen van de testateur en 
  voorts de verdere boedel nalaten aan de v≤≤r- en nß-kinderen.
  De geconquesteerde goederen die zij, testateuren, komen te "maken" zullen,
  ieder voor de helft, komen aan de v≤≤r-kinderen en de nß-kinderen.
  De goederen die de testateur mochten aankomen bij versterf van zijn zijde 
  zullen zijn voor de v≤≤r-kinderen of nß-kinderen.
R 122 fol. 42vo 30-09-1763 1/4
Goort Antonis, aan Voordeldonk, ziek, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Peternella Bendert Reynders van Hooff - weduwe Laurens Antonis, zijn aange-
  trouwde halve zuster - wordt zijn universele erfgenaam - en bij eerder over-
  lijden haar kinderen of kindskinderen.
- Zij zullen wel moeten "laten" aan Peter Roymans, bij hem wonende, het huis
  en de landerijen die hij, testateur, is hebbende en bewonende met al de "ge-
  reede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen als haaff en togt die in de 
  huysinge, schuur en opt velt" bij zijn overlijden gevonden worden.
  Peter Roymans - en zijn vrouw, of kinderen, ontvangen dit legaat wegens hun
  trouwe diensten gedaan en nog te doen.
  Zij zijn wel gehouden om alle schulden op de boedel staande te voldoen.
  Ook zal aan de twee kinderen van Arnoldus van Gemert, in de Wolfsberg, zijn-
  de kinderen van testateurs overleden nicht - uitgekeerd moeten worden 
  - ƒ 50,-, dit tot een "gedagtenisse".
R 122 fol. 44vo 01-10-1763 2/4
Goort Antonis, aan Voordeldonk, ziek, testeert.
- Hij herroept en casseert zijn, op gisteren, 30-9-1763, gepasseerde testament
  - evenals alle vorige.
- Zijn enige erfgenaam wordt Peter Roymans - g.m. Maria Laurens Antonis, zijn
  nicht, bij hem, testateur, wonende.
  Dit wegens de getrouwe diensten gedaan en nog te doen.
  Hij zal moeten uitkeren aan Peternella Bendert Reynders van Hooff - weduwe
  Laurens Antonis, zijn, testateurs, halve zuster - ƒ 500,- of de helft van 
  - ƒ 1000,- staande t.l.v. het Corpus van Asten.
  Bij haar v≤≤r-overlijden uit te keren aan haar kinderen of kindskinderen.
  Nog zal hij moeten uitkeren aan de twee kinderen an Nol van Gemert - g.g.m.
  de nicht van hem, testateur - ƒ 50,-.
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R 164 fol. 37 22-10-1763 3/4
Taxatie van de onroerende goederen van Goort Antonis - overleden - 5-10-7163.
Peter Roymans is erfgenaam van de overledene.

Waarde
- huis, hof en aangelag 2╜ l. ƒ 160,-

1. Jan Vervoordeldonk
2. weduwe Philip Lintermans

- land den Hoeckacker 2 l. ƒ  30,-
1. Pieter van Maris
2. Jan Vervoordeldonk

- land het Smal 2 l. ƒ  30,-
1. Huybert van Bussel

- groes het Biesvelt 2╜ l. ƒ  50,-
1. weduwe Laurens Antonis
2. Antoni Kuypers

- groes het Bievelt 9╜ l. ƒ 220,-
1. Jan Vervoordeldonk
2. het aangelag

- land den Hoppecamp 1 l. ƒ  20,-
 1-2. weduwe Francis Berkers

- groes/land 1╜ l. ƒ  40,-
1. Jan Vervoordeldonk        

ƒ 550,-
Deze goederen zijn belast met - ƒ 10,-/jr. in een meerdere rente
van - ƒ 20,-/jr. aan het Gemene Land ƒ   250,-  
  ƒ 300,-
Een obligatie van - ƒ 1000,- α 2╜% t.l.v. de gemeente Asten 
- d.d. 11-5-1750          ƒ   1000,-  
                ƒ 1300,-
20e penning is ƒ 65,-.
    
R 98 fol. 115 12-11-1763 4/4
Peter Roymans, op Voordeldonk, verkoopt aan Jennemaria Smulders - weduwe Wil-
lem Bierens, te Maarheese:
- een obligatie van - ƒ 1000,- α 2╜% - t.l.v. het Corpus van Asten en t.b.v. 
  Goort Antonis - d.d. 11-5-1750 - nr. 12.
Verkoper aangekomen bij versterf van Goort Antonis - testament - d.d. 1-10-
1763.  
R 24 fol. 83ev. 03-10-1763
- Den drost, aanlegger - contra - weduwe Antoni Jaspers, gedaagde.
  Gedaagde is nog - ƒ 7-19-4 schuldig van gekochte goederen op de koopdag van
  de weduwe Antoni Voermans - d.d. 8-7-1762.
  Ook Nol van Geffen moet daarvan nog betalen - ƒ 8-18-0.
- Idem - aanlegger - contra - Nol Timmermans, gedaagde.
  Gedaagde heeft borg gestaan voor Francis Slaats, op de koopdag van Dirk van 
  Hugten - d.d. 15-12-1762 - ter somme van - ƒ 8-15-8. Hierop is op 1-10-1763
  - ƒ 4-3-0 betaald.
  Ook Antoni van Hout is daar schuldig gebleven - ƒ 3-10-0.
- Idem - aanlegger - contra - Jacobus Smits, gedaagde.
  Gedaagde heeft nog schuld vanwege de koopdag van de kn Jan van den Broek 
  - d.d. 5-4-1763 - ƒ x.
  Ook Paulus Wittenboer, alhier, is daarvan nog schuldig - ƒ 5-5-8.
  Marge: op 2 nov. ontvangen - ƒ 5-5-0.
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- Den drost, aanlegger - contra - Francis Walraven, gedaagde.
  Gedaagde is nog - ƒ 5-7-4 schuldig vanwege de koopdag van de kinderen Hendrik
  Hoefnagels - d.d. 3-2-1763.
  Peter Roymans is daar borg gebleven voor Jan Martens - ter somme van: 
  - ƒ 1-13-0.
  Marge: 17-10-1763 betaald - ƒ 1,-.
R 164 fol. 34 07-10-1763
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Antoni van de Loverbosch -
overleden te Vlierden - 17-9-1763.
Willem Verdeuseldonk, te Vlierden, is voogd over de erfgenamen van de overle-
dene.

1/3e deel in Waarde
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel 1╜ l.        ƒ   90-00-00
 1. de straat

 2-3. Dirk van de Loverbosch
- land de Patersacker 6 l.        ƒ   40-00-00 

1. Jan Peters
2. de mistweg

- land den Berg 7 l.        ƒ   40-00-00
1. weduwe Jan Verhoysen
2. de mistweg

- land den Horstacker 5 l.        ƒ   25-00-00
1. Willem Roefs 
2. Jan Deynen

- land den agtersten Loo 2╜ l.        ƒ   10-00-00
1. de gemeente
2. Dirk van de Loverbosch

- land de Krayenstart 2 l.        ƒ   10-00-00
1. de gemeente
2. het straatje

- land den Hoogendriesacker 4 l.        ƒ   30-00-00
1. weduwe Jan Verhoysen
2. Hendrik Berkers

- groes den Hoogendries 6 l.        ƒ   40-00-00
1. Dirk van de Loverbosch

 2. het vorig perceel
- den Engelsebeemt 8 l.        ƒ   20-00-00

1. Dirk van de Loverbosch
2. weduwe Jan Verhoysen        

- groes de Kraystart 15 l.        ƒ   40-00-00
1. Dirk van de Loverbosch
2. Francis van de Vorst

- groes de Kruck 2 l.             ƒ   10-00-00
1. de weg
2. Dirk van de Loverbosch                    

       ƒ  355-00-00
De voorgaande goederen zijn voor het geheel belast met: 
- de helft in een cijns van - ƒ 2,-/jr. aan de 
  rentmeester der Domeinen somma ƒ 25-00-00
- ƒ 0-6-4/jr. aan het Huis van Asten              ƒ    7-16-04  

          ƒ 32-16-04
1/3e deel is     ƒ                     10-18-12

       ƒ  344-01-04
- 1/3e deel in twee kamers van het gewezen Clooster 
  aan de Capel, te Ommel - met hof en vijver   1╜ l.
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1. de straat    
2. Dirk van de Loverbosch        ƒ  125-00-00

- 1/3e deel in het recht van poten op de Capeldijk
  of de weg van Ommel - waar den andere weg komt -
  de Cloosterdreef        ƒ      3-00-00  

        ƒ  472-01-04
20e penning is ƒ 23-12-2.
R 98 fol. 112 08-10-1763
Joseph Verhorsert - g.m. Lucia Hoefnagels, te Horst, verkoopt aan Willem Hen-
drik Hoefnagels, zijn zwager, 1/3e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag 4 l.

1. Hendrik Halbersmit
2. Elisabet Loverbosch
3. de straat
4. de koper

- land de Wittertacker 3 l. 
1. Jan Keyzers

 2-4. Jan Verreyt
3. Nol Zegers

- den Stockacker 1╜ l.
1. Elisabet Loverbosch
2. Dirks van de Loverbosch
3. weduwe Jan Verhoysen
4. kn Willem Muyen

- land de Loo 1 l.
 1-4. Elisabet van de Loverbosch 

2. Dirk van de Loverbosch
3. Cotshausen

- de Grootenacker 6╜ l.
 1-3. Jan Canters

2. Nol Zegers
4. Francis van de Vorst

- land den Berg 1╜ l.
1. Francis van de Vorst
2. Joost van Wetten
3. weduwe Jan Verhoysen
4. Jan Canters

- land den Mettenacker 3 l.
1. Mattijs Muyen 
2. Wilbert Jan Wilbers
3. Willen Bruynen
4. de weg

- groes het Eeuzel 6 l.
1. kn Jan Goort Lomans

 2-3. de gemeente
- groes den Bogt 9 l.

            1-2-3. kn Jan Goort Lomans
- het Weyvelt aan den Ommelse Bos 4 l.

1. Willem Bruynen
2. kn Antoni Voermans

 3-4. kn Jan Goort Lomans   
Belast met: 1/3e deel van ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten.

- 1/3e deel van ƒ 0-02-8/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 400,-. 

Waarvan ƒ 200,- α 3%.
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Marge: 23-9-1776 - gelost aan Lucia Hoefnagels - weduwe Joseph Verhorsert,
                   te Horst.
R 30 fol. 110vo 15-10-1763
1. Leendert van Riet - en
2. Jan Peters Verberne.
Zij verklaren:
Leendert van Riet - dat hij, gisteren, rond half vijf in de middag, met meer
anderen van Someren is gekomen en omtrent de brug over de Aa, tussen Asten en 
Someren, heeft horen roepen: "Keert op" en vervolgens gezien heeft dat Hendrik 
Peter Houbraken, 18 jaar oud, kwam aanlopen van de kant van Ostaden, nemende de 
weg door de velden, naar de Aa, zijnde zonder kousen en blootshoofds. Hij is, 
ca. vier velden boven de brug, in de Aa gelopen.
Deponent is samen met Jan Peters Verberne daar naar toe gelopen om hem te red-
den, doch hebben wegens hoog water en de sterke stroom, niets kunnen doen.
Zij hebben hem zien verdrinken.
Het roepen: "Keert om" is gedaan door Peter Houbraken, de vader, die zijn zoon
was nagelopen van zijn huiske.
De vader was bevreesd voor weglopen - omdat de jongen enige tijd niet bij zijn 
verstand was geweest.
Jan Peters Verberne - Diens verklaring is overeenkomstig met (1).
Gisteravond, rond acht uur, is het lichaam gevonden en onder den toren in het
luihuis gebracht.
Hendrik Halbersmit en Jan SauvΘ, chirurgijns, verklaren alsnog:
Dat zij het lichaam hebben gevisiteerd en geen andere doodsoorzaak hebben kun-
nen vinden dan verdrinking.
SauvΘ verklaart verder dat hij veertien dagen geleden, in opdracht van Dr. 
Beels, te Helmond, de voorn. Hendrik heeft "adergelaaten" om reden dat hij in 
zijn hoofd niet wel was - en hij enige tijd niet bij zinnen is geweest.
Dit was ook bekend aan Hendrik Berkers, schepen, alwaar Hendrik, als schaaps-
herder heeft gewoond.
R 28 fol. 54 17-10-1763 1/2 ook: R 33 - 52 - 17-10-1763.
Gezien, het request van Antonetta Hoefnagels - weduwe Arnoldus Tielen.
Haar man is reeds lange tijd overleden, haar met zes kinderen nalatende en met
- twee huizen, land en groes
en vele schulden.
Zij heeft lang moeten "suckelen" om de kinderen op te voeden en de goederen te
behouden. Daardoor is zij nog dieper in de schulden geraakt.
O.a. is zij nog schuldig aan de weduwe Antoni Voermans - ƒ 150,-.
I.o.m. de naaste vrienden en de oudste der kinderen, die in de 20 jaar oud 
zijn, is besloten dat het het beste zou zijn om:
- het huis en 7 percelen land en groes - in de Wolfsberg 13 l.
zijnde nu verhuurd aan Francis Walraven voor: 10 vat rogge/jr. - 

    - ƒ 9,-/jr.
           - 2 vijm stro/jr.

publiek te verkopen en met de opbrengst daarvan de schulden te betalen en 
het huis waarin ze nu woont op te knappen.
Zij vraagt toestemming.
Naschrift: "Fiat".        
R 98 fol. 117vo 31-12-1763 2/2 ook: R 150 - 21-11-1763.
- Antonetta Hoefnagels - weduwe Arnoldus Tiele - de helft - en
- Francis, Arnoldus, Elske, Anna, Maria en Engel, haar minderjerige kinderen -
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  de andere helft.
Zij verkopen aan Hendrik Peter Driessen en Jan Janse Verberne - ieder voor de 
helft:
- huis, en stal tot aan de middelmuur en schoorsteen met de kelder neven de
  kamer tot de gevel of straat (horende het voorste deel aan de kinderen Antoni
  Voermans) met de hof en aangelag ╜ l.

1. Hendrik Haasen
2. Joost van Hugten
3. Nicolaas Voermans
4. de voors. kamer

Verponding: ƒ 0-11-2/jr.
- land de Winbraake  1 l.

1. de straat
2. Hendrik van de Mortel
3. Willem van den Eerenbeemt
4. de spitsen hoek

Verponding: ƒ 0-5-0/jr.
Bede - ƒ 0-4-0/jr.
- land den Brembosch 2 l.

1. Adriaan Lintermans
2. Peter Kerkers

 3-4. de straat
Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr.
- land den Hoogenacker 1╜ l.

            1-2-4. Nicolaas Voermans
3. de straat en Jan van Gog

Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-2/jr.
- de Koolacker 3 cops.

1. Joost van Hugten
2. weduwe Eysbout Hendriks

 3-4. Hendrik Haasen  
Verponding: ƒ 0-4-0/jr.
Bede - ƒ 0-2-8/jr.
- land den Dungen 2╜ l.

1. Hendrik van de Paalen
2. Wilbert van Helmond

 3-4. Hendrik Haasen
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr.
- groes het Hoyvelt of Goort Oomsvelt 3 l.

1. Paulus van Bussel
2. weduwe Hendrik Roymans
3. Antoni Voermans
4. de kleyne Aa

Dit pand is belast met ƒ 1-1-4/jr. aan het Gemene Land - in een meerdere ren-
te met de kinderen Antoni Voermans.
Verponding: ƒ 1-0-8/jr.
- groes het Weyvelt off Eeuzel 3 l.

            1-2-3. Nicolaas Voermans 
4. het straatje

Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 270,-.

Verponding totaal: ƒ 5-08-02/jr.
Bede       totaal: ƒ 1-14-10/jr.
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R 24 fol. 84 31-10-1763
Den drost, aanlegger. 
contra 
- Gerrit Wegers rest van transport - d.d. 9-12-1762 ƒ  6-10-00
- Joost van Wetten ƒ 10-19-12
- Willem Roefs ƒ  8-04-08
- Jan van der Westen ƒ  3-09-10
- Nicolaas Voermans ƒ  4-10-00
Gedaagden zullen binnen twee weken komen betalen.
Voermans vraagt om een nader onderzoek.
R 98 fol. 114 03-11-1763
Jan Peter Vissers - g.m. Jennemaria Hoebergen verkoopt aan Josyna en Goverdyna,
zijn schoonzusters - 1/3e deel onverdeeld in:
- huis en hof - in het Dorp ╜ l.

 1-3. de straat
2. weduwe Michiel Coolen
4. Jan Slaats

- een wortel of aardappelveldje - in den Berg - agter de kn Francis 
   Timmermans ╜ l.
1. Jan Slaats
2. Joseph Souve

Belast met: 1/3e deel van ƒ 7-11-10/jr. in drie posten, aangekomen 
  van zijn schoonvader, Joost Hoebergen.  

Koopsom: ƒ 100,-.
Waarvan - ƒ 50,- α 3╜%.
R 98 fol. 115vo 21-11-1763
- Tiele Peter Coolen - g.m. Jenneke Peter Jacob Coolen - en
- Agnees Peter Jacob Coolen - weduwe Francis Zeegers.
Zij verkopen 2/3e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk 3 l. 

1. Goort Kuypers
2. Marten Vermeulen

- land het Leegvelt 3 l.
1. Arnoldus van Hugten
2. Antoni Jacob Martens

- land het Hoogvelt 3 l.
1. Goort Kuypers
2. Antoni Jacob Martens

- land het Nieuwvelt 2 l.
 1-2. Marten Vermeulen

- groes den Bogert 1 l.
1. Marten Vermeulen 
2. Goort Kuypers

Belast met: 2/3e deel van ƒ 8-00-0/jr. aan de Kerk van Asten - 
       in kap. ƒ 133-06-10 2/3e penning.

- 2/3e deel van ƒ 3-10-0/jr. 
            aan den Armen van Lierop - zijnde de 
                           rente van - ƒ 100,- in kap. ƒ    66-13-05 1/3e   penning.

     ƒ 200-00-00
Koopsom: de lasten t.w.v.- ƒ 200,-.

152



R 155 23-11-1763
Hendrik Marcelis Berkers, op Voordeldonk, verkoopt enige roerende goederen o.a.
- een os ƒ 18,-
- twee oskes ƒ 15,-
- een koe ƒ 13,-
- 18 schapen ƒ 47,-
- Stro - ƒ 1,-/vijm ƒ  9,- Opbrengst: ƒ 113,-.
R 155 24-11-1763
De Heren van Asten laten verkopen - "een groote partij schoone opgaande eyke,
willige en andere boomen, staande ontrent het Casteel en mede de laan over het-
zelve Casteel" - o.a.:
- 50 kopen 240 bomen Opbrengst: ƒ 362,-
Enige plaatsen: in Poldersveltje,

    - in de dubbele heg,
    - aan de Weyer,
    - in de Reuk.

R 32 fol. 27vo 28-11-1763
Jan Verreyt en Bruysten van Someren worden aangesteld als collecteurs:
- de bede 17-9-1763 - 16-09-1764
- de verponding  1-1-1764 - 31-12-1764   
Tot collecteurs der Gemene Middelen, 1-10-1763 - 30-9-1764, worden aangesteld
Steven Jansen en Peter Aart Simons van Bussel.
R 155 01-12-1763
Hendrik van Geffen, wonende op de hoeve, de neerhuysinge van het Casteel, ver-
koopt enige roerende goederen o.a.:
- een os ƒ  35,-
- drie koeien ƒ  70,-,
- vijf koeien ƒ  78,-
- een os ƒ  20,-
- zeven jonge koeien ƒ  53,-
- hooi ƒ 127,-          Opbrengst: ƒ 517,-.
R 98 fol. 116vo 03-12-1763
Jan Walraven verkoopt aan Philips Jansen van Hout:
- groes 3 cops.

1. Peter Driessen van Bussel
2. Peter Berkers
3. de Loop
4. het straatje

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

R 139 fol. 10vo 05-12-1763
Condities en voorwaarden waarop Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren 
van Asten, verpacht:
- het neerhuis van het kasteel - zijnde een hoeve - met ca.
  30 l. zaailand - en
  60 l. hooi- en weiland.
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Pachter wordt: Jan Lambert Mutsarts, te Woensel.
Pachttermijn: 10 jaar.
Pachtprijs: ƒ 130,-/jr. - vrij van lasten - doch met inbegrip van diensten.
Enz. enz.
R 122 fol. 46vo 07-12-1763
Maria Jan Plenders, in de Wolfsberg, ziek, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Haar enige erfgenaam wordt, Joost soone Philips Joosten van Hugten, haar 
  neef.
R 122 fol. 48 12-12-1763
Bruysten Peters van Someren - en Maria Dirk van hugten, zijn vrouw, op Heusden,
ter plaatse - de Behelp, testeren.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - en met de nalatenschap te hande-
  len naar goeddunken.
  Na overlijden van de langstlevende worden hun vier kinderen erfgenaam t.w.:
  - de v≤≤r-dochter van de testateur, Jenneke - g.m. Peter van Maarheese - en
  - de drie kinderen uit hun, testateuren, huwelijk m.n. Jan, Helena en Maria
    ieder voor ╝e deel.
R 98 fol. 117 23-12-1763
Franciscus Janse van de Loverbosch verkoopt aan Arnoldus Lenaarts, koopman,
te Helmond:
- een obligatie van - ƒ 450,- zijnde 1/3e deel van een obligatie van - ƒ 1500,-
  "dog bastard" tot ƒ 1350,- t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 6-2-1711 -
  nr. 40.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 19-1-1759.
   
R 122 fol. 52vo 31-12-1763
Staat en inventaris - opgemaakt door Nicasius Simonis - weduwnaar Helena de
Smit - t.b.v. zijn vijf onm. kinderen m.n. Johanna, Johannes, Maria, Peternella
en Josepha.
Hij wil hertrouwen met Jennemie Weynen.

Onroerende goederen  
- huis, hof en aangelag met een akkertje daaraan 1╜ l.

 1-2. de straat
3. Jan Brunas 

- land den Driehoek 1 l. 1 cops.
1. Jan van Gog
2. de straat

- een huisplaats ╜ l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. de straat

- een aangelag den Berg 1 l. 12 r.
1. Bernardus Brunas
2. de straat

- groes het Lindersvelt 2 l.
1. Cornelis Lambers
2. Hendrik Stevens

Zijnde dit perceel gekocht van Hendrik Coopmans voor - ƒ 90,- α 3% in drie
jaar te betalen - transport - d.d. 26-10-1762 en daarop betaald - ƒ 30,-.
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Roerende goederen
- twee tafels, een kastje, negen stoelen,
- een bed met toebehoren en twee "behangzels" nog twee bedden, drie dekensen
  zes paar lakens,
- vuurgerei,
- acht "Delftse" schotels, een tinnen schotel,
- enige ketels, zowel koper, tin als ijzer,
- negen "vurketten"
- een tob, stand en roomtob,
- twee koeien, zijnde melkbeesten,
- tien vijm koren en 18 vat boekweit,
- 1600 pond hooi,
- 7╜ l. rogge bezaaid.
- een "orologie" om in een toren te hangen - hiervoor moet nog - ƒ 25,-, zijnde
  de helft, betaald worden aan Peter van Bussel.
- het smitsgereetschap t.w. het kleine gereedschap, alzo het "haambeelt" speer-
  haak en twee grote hamers nog aan de moeder van zijn overleden vrouw - de we-
  duwe Jan de Smit, toebehoren.
- Het hem toebehorende gereedschap heeft een waarde van - ƒ 40,-.
- In het "smitsboek" staan zowel vorderingen als schulden - deze vallen tegen
  elkaar weg.
- Nicasius Simonis heeft ƒ 62-14-8 voor zijn overledene vrouws moeder voorge-
  schoten in het "opmaken" van de smidse.

155



R 107b fol. 195vo 02-01-1764
- Johannes Verouden,
- Jan van Gansenwinkel - en
- Claas Konings - allen te Mierlo.
Zij zijn schuldig aan Antoni van der Elsen, oud borgemeester, te Helmont:
- ƒ 250,- α 3╜%.
Marge: 17-2-1794 - gelost door Renier Muyen.
Schepenen Helmont.
R 98 fol. 122vo 06-01-1764
Aalbert Verheyen verkoopt aan Andries Verheyen, zijn broeder, de onverdeelde 
helft in de goederen gekomen van zijn ouders:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - op Voordeldonk 6 l.

1. Antoni Martens en Dirk Bosmans
2. de straat

- Jan Goortsacker 2 l.
1. Antoni Martens
2. weduwe Hendrik Aarts

- land het Rinkvelt 5 l.
 1-2. Antoni Martens

- de Loverboschacker 2 l.
 1-2. Jan Vervoordeldonk

- land de Vork 2 l.
1. Jan Vervoordeldonk en 

Huybert van Bussel  
2. Peter Roymans

- groes den Brant 10 l.
1. de gemeente
2. den Armen

- groes de Vork 1 l.
1. Peter Roymans
2. Jan Vervoordeldonk

Belast met: de helft van 1 vat rogge/jr. aan Catalijne-gulde ofwel de 
  Heer Verster.
- de helft van ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0-02-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- de helft van ƒ 1-05-0/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 0-07-0/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 250,-.
R 122 fol. 55vo 07-01-1764 1/3
Staat en inventaris - opgemaakt door Jenneke Peter Martens - weduwe Jan Plen-
ders - t.b.v. haar twee onm. kinderen m.n. Pieter en Francyn.
Zij wil hertrouwen met Frans Hendrik Coolen.  

Onroerende goederen
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - op de voorste Heusden 1 l.

1. Peter Joosten van Bussel
- land aan het Straatje 1╜ l.

1. Peter Joosten van Bussel
2. Jan van de Leensel

- land bij Jan Jansen 1╜ l.
1. Peter Joosten van Bussel
2. Jan Verreyt

- land bij Tijsse 2╜ l.
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1. Peter Joosten van Bussel
2. Jan van de Leenzel

- land het Heytven 1 l.
1. Peter Joosten van Bussel

- groes het Weyvelt 3╜ l.
1. Peter Joosten van Bussel
2. Jan Verreyt

- groes het kleyn Delleke 2 l.
1. Peter Joosten van Bussel
2. Jan van de Leenzel

- land den Heycamp 2╜ l.
1. de hei
2. weduwe Hendrik Eysbouts

Roerende goederen
- twee bedden met toebehoren, twee paar lakens,
- een kist, een kast, een tafel, drie stoelen,
- enige ketels, potten, pannen,
- vuurgerei,
- een hoge en een lage kar,
- een ploeg, een eg,
- enig klein landbouwgereedschap,
- een trekos, drie koeien, twee drie-jarige ossen, een twee-jarig "oske" en
  een "maalke", drie kalveren,
- ca. 8 vijm rogge,
- ca. 9 l. rogge te velde.

Schulden  
- ƒ 400,- α 3% aan de weduwe Francis van den Boomen - schepenen Asten - 
               d.d. 17-8-1757.
- ƒ 100,- α 3% aan Willem Joosten - volgens "hantobligatie".
- ƒ  50,- α 3% aan Peter Tijssen - volgens "hantobligatie".
- ƒ 100,- wegens achterstaande lasten en andere schulden t.l.v. de boedel.
R 122 fol. 58 07-01-1764 2/3
- Francis Hendrik Coolen j.m. - bruidegom - ter eenre - en
- Jenneke Martens - weduwe Jan Plenders, geass. met Dirk Peter Martens, haar
  broeder en Francis Plenders, haar zwager en met Dirk Dirks, naaste vrienden
  van haar en haar twee kinderen m.n. Pieter en Francyn - bruid - ter andere 
  zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Bruid en bruidegom brengen alle goederen in die zij bezitten en nog zullen 
  verkrijgen.
- Zij zullen de twee v≤≤r-kinderen behoorlijk opvoeden en in alles behandelen
  alsof het kinderen uit dit huwelijk waren.
  Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zullen deze ΘΘn zijn met 
  de v≤≤r-kinderen.
- Als de bruid v≤≤r haar man komt te overlijden en kind(eren) uit dit huwelijk
  nalaat zal hij in het volle bezit der goederen blijven - mits de v≤≤r- en nß-
  kinderen opvoedende.
Enz. enz. 
R 28 fol. 55 30-01-1764 3/3 ook: R 147 - 30-1-1764.
Gezien, het request van Francis Hendrik Coolen - en Jenneke Martens - weduwe 
Jan Plenders - die nagelaten had enige goederen en twee kinderen.
De schulden bedroegen echter - ƒ 650,- (overeenkomende met de waarde der goe-
deren).
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Supplianten zijn, na het maken van een inventaris en het opstellen van huwe-
lijks voorwaarden, hetwelk was aangeraden door de naaste vrienden van twee
onmondige kinderen, getrouwd.  
R 164 fol. 39 11-01-1764
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Plenders - overleden - 9-12-1764.
Jan van Hugten is momboir over Joost van Hugten, erfgenaam van de overledene.

Waarde
- schuur en koestal met de neere en hof ╜ l. ƒ 100,-

 1-2. Joost van Hugten 
- groes den Bunder 1╜ l. ƒ  50,-

1. erfgenamen Jan van Helmond
2. Jan Brunas

- groes/land den Berg 30 roeden ƒ  12,-
1. Joost van Hugten
2. Francis Plenders

- land de H. Geestacker 1 l. ƒ  16,-
1. erfgenamen Jan van Helmont
2. Joost van Hugten

- land de Loverboschacker 45 roeden ƒ  14,-
1. weduwe Francis van der Westen
2. de straat

- land de Groenacker ╜ cops. ƒ  10,-
1. Joost van Hugten
2. Antoni Fransen        

ƒ 202,-
20e penning is ƒ 10-2-0/jr.
R 24 fol. 84vo 16-01-1764
Den drost, aanlegger - contra - Willem Roefs, gedaagde.
Gedaagde is nog schuldig - ƒ 8-4-8 wegens jura en "verschotte" bij het accoord
van deling en cijnsen.
R 98 123vo 20-01-1764
Peter Marcelis van Bussel en Jan Canters verkopen aan Aart Driessen de Zeeger:
- land den Backers 1╜ l.

1. de koper
2. kn Hendrik Hoefnagels

- land Peter Coolenacker 1 l.
1. Jan Smits
2. de koper

- land de Reusel 12 r.
 1-2. de koper

- groes het Weyvelt 3╜ l.
1. Dirk Loverbosch 
2. Peter Hoebergen

- groes de Caris 1╜ l.
1. de koper
2. Peter Vermeulen

- groes het Kempke 12 roeden
1. de koper
2. kn Francis Timmermans

- groes den Bergacker 1 l. 12 r.
1. weduwe Goort Buckums
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2. Peter Driessen van Bussel
Verkopers aangekomen bij overlijden van hun ouders.

Koopsom: ƒ 200,-.
R 122 fol. 59vo 21-01-1764 1/2
Staat en inventaris - gemaakt door Tomas Hendriks - weduwnaar Willemyn Dirk
van Hugten - t.b.v. zijn twee onm. kinderen m.n. Francyn en Tomas.
Hij wil hertrouwen met Hendrien Mattijs Hasen.

Onroerende goederen
- huis, stal en hof - op de Leensel 4 l.

1. de Heren van Asten
2. Dielis van de Leensel

- hooiveld 3 l.
1. de Heren van Asten
2. de Aa

- land de Liesselse hei 3 l.
 1-2. Dielis Hendriks

- land aan de Langenacker 1 l.
1. Peter van Hugten 
2. Dielis van de Leensel

- een wortelveltje 1 cops.
1. Dielis van de Leensel
2. Peter van Hugten

Deze goederen zijn bij hem in gebruik na afdeling met Peter van Hugten. Er is
nog geen scheiding de deling beschreven.

Roerende goederen
- twee linnen bedden met toebehoren, twee dekens, vier lakens.
- een kist een "schaap" een trog, twee stoelen,
- enige ketels en pannen,
- vuurgerei,
- twee koeien, drie kalveren, 
- een hoge en een lage kar, een eg,
- klein landbouwgereedschap,
- 4 l. met rogge bezaaid,
- twee vijmen koren.

Schulden
- diverse lands- en dorpslasten ƒ 50-10-12.
R 122 fol. 61vo 26-01-1764 2/2
- Tomas Hendriks - weduwnaar Willemyn Dirk van Hugten - bruidegom - geass. met
  Peter Joosten van Hugten, dit t.b.v. zijn twee kinderen - ter eenre - en
- Hendrien Mattijs Haasen, j.d. - bruid - geass. met Hendrik Tijs Hasen - 
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten.
  T.a.v. de gemaakte inventaris van de bruidegom oordelen comparanten om deze
  niet na te komen - maar de twee v≤≤r-kinderen van de bruidegom behoorlijk op
  te voeden en egaal te behandelen met eventuele kind(eren) van dit huwelijk.
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden en kind(eren) uit dit
  huwelijk nalaat zal zijn vrouw in het volle bezit der nalatenschap blijven -
  mits de v≤≤r- en nß-kinderen behoorlijk opvoedende.
  Blijft de bruid langstlevende uit dit huwelijk, zonder dat kind(eren) uit dit
  huwelijk geboren zijn, dan blijft zij de goederen "in togte" bezitten en na
  haar overlijden gaan deze naar de v≤≤r-kinderen, dan nog in leven zijnde.
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R 164 fol. 40vo 23-01-1764
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Jan Wilbers - overleden -
24-12-1763.

Waarde
- huis en hof in het Dorp 1╜ l. ƒ 330,-

1. Mattijs Muyen
2. Joseph Sauve
3. de straat
4. weduwe Andries Verreyt      

20e penning is ƒ 16-10-0.
R 28 fol. 55vo 30-01-1764 1/2 ook: R 147 - 30-1-1764.
Gezien, het request van Willemyn Peters van de Mortel - weduwe Hendrik Aarts,
op Voordeldonk - waarin zij laat weten dat wijlen haar man tijdens hun huwelijk 
heeft gekocht - in 1740:
- een huis,land en groes 14 l.
Die nu voor de helft aan haar en de andere helft aan haar drie kinderen m.n.
Reynder en Aart, haar meerderjarige en getrouwde zoons en aan Dirk, haar min-
derjarige zoon, competeren.
De goederen zijn belast met - ƒ 2-14-0/jr. aan de Gereformeerde Kerk, alhier.
En aan den Armen, alhier, met - ƒ 1-10-0/jr. 
Het huis en schuur in zeer bouwvallige staat - worden bewoond door haar en haar 
zoon Aart.
I.o.m. haar beide zoons en met Francis van de Mortel, oom van de onm. zoon, 
"als geen nadere of andere vrienden hebbende" is besloten om de goederen pu-
bliek te verkopen en met de opbrengst de schulden te betalen en het restant 
te verdelen. Waarbij het 1/6e deel van de onmondige, na aftrek van de kosten,
belegd zal worden.   
Zij vraagt toestemming.
Naschrift: "Fiat".
R 98 fol. 136vo 21-03-1764 2/2 ook: R 150 - 20-2-1764.
- Willemyn Peters van de Mortel - weduwe Hendrik Aarts - voor de helft - en
- Reynder, Hendrik en Dirk, haar kinderen - de andere helft.
Zij verkopen aan voorn. Reynder Hendrik Aarts:
- het grote huis met hof en aangelag - aan Voordeldonk 4 l.

1. Jan Aart Smits
2. Huybert van Bussel

Belast met: ƒ 1-7-0/jr. aan de Kerk van Asten uit een rente van ƒ 2-14-0/jr. -
                        zie laatste perceel.
- het klein huiske met neere en schuurke en de hof 1 copse.
  (hier mag de weduwe gedurende haar leven vrij blijven wonen)   
- groes het Eeuzel 2 l.

1. Jan Aarts
2. de hoevenaar van den Agterbosch

Verponding: ƒ 3-10-10/jr.
Bede - ƒ 0-15-00/jr.
Belast met: ƒ 1-7-0/jr. aan de Kerk, alhier, in een meerdere rente van 
                        ƒ 2-14-0/jr.
- land den Reuselman 3 l.

1. Jan Aart Smits
2. de straat
3. Goort van Bussel
4. Francis Deenen

Verponding: ƒ 0-18-0/jr.
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Bede - ƒ 0-15-0/jr.
- land het Rinkvelt 2╜ l.

1. Eysbout Martens
2. Mattijs Bollen
3. Jacob Hendrik Martens
4. Joost Kerkers

Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten, in een meerdere rente van 
                         ƒ 1-10-0/jr. samen met de volgende akker.

               De andere ƒ 0-15-0/jr. betaald de koper van de 
  Brantsen-acker.

Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Bede - ƒ 0-12-8/jr.
- den Brantsen-acker 2 l.

1. Andries Verheyen
 2-4. Joost van Hugten

3. de straat
Belast met: ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten, in een meerdere rente van 

               ƒ 1-10-0/jr. samen met de koper van het "het Rinkvelt"
Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
Bede - ƒ 0-10-0/jr.
- groes de Horst 2 l.

1. Jan Aarts
2. Joost van Hugten

Verponding: ƒ 0-15-0/jr.
- groes het Hoyvelt 3 l.

1. Jan Aarts
2. Joost van Hugten
3. Marten Giele Hendriks
4. weduwe Francis Berkers

Belast met: ƒ 1-7-0/jr. aan de Kerk van Asten, in een rente van ƒ 2-14-0/jr.
                        De overige ƒ 1-7-0 rusten op huis en aangelag.
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Belast met: ƒ 2-14-0/jr. aan de Kerk van Asten.

- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 336,- waarvan ƒ 120,- α 3%.

t.w. aan zijn moeder ƒ 90,-
                                                       aan Dirk        ƒ 30,-.
      
R 122 fol. 63 06-02-1764
- Wilbert van Helmont - g.m. Maria Vervoordeldonk,
- Peter Roymans - g.g.m. Elisabet Vervoordeldonk - waarbij ΘΘn dochter m.n. 
Jennnemaria,
- Hendrik Hendriks - g.g.m. Anna Vervoordeldonk - waarbij ΘΘn zoon m.n. Joost.
En alzo: Bendert Vervoordeldonk - is g.g.m. Josyna Berkers waarbij hij heeft 
nagelaten de voorn. drie dochters.
Alsmede:
- Godefridus Roymans,
- Antoni Roymans,
- Lambert Verheyden - g.m. Antonetta Roymans, 
- Peter Joosten van Hugten - g.m. Josyna Roymans - en
- Jan Peters - g.m. Johanna Roymans.
Welke laatste vijf kinderen zijn van Elisabet Berkers - g.g.m. Laurens Roymans.
Aan alle comparanten - met
- Anna Roymans - en Guilliam Verwithagen - is aangekomen, bij testament, van 
wijlen Heer Norbertus Verwithagen, overleden te Antwerpen - ƒ 300,- "wissel-
gelt" gelegateerd door Juffr. Barbara Berkers.
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Zij geven nu procuratie aan Anna Roymans, hun zuster en nicht, wonende te Ant-
werpen, om bij Heer B. Cleuren, cappellaan en tweede thesaurier der Cathedrale
Kerke, te Antwerpen, als executeur van het voorn. testament te ontvangen het 
voors. legaat - voor de comparanten in deze - ieder - ƒ 30,- dus te samen 
ƒ 240,- "wisselgelt".
R 98 fol. 124vo 15-02-1764
Jan Verreyt verkoopt aan Johannes Jansen, vierman:
- land den Heesacker 3 l. 14 r.

1. weduwe Dries Verreyt
2. kn Francis Timmermans
3. Hendrik van de Mortel
4. de wegen

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 28-7-1746.
Koopsom: ƒ 72,-.

Hij verkoopt aan Petrus Aarts, pastoor:
- een hoekje van een akker neven het huis en schap van de koper

5 α 10 roeden
Koopsom: ƒ 10-10-0.

R 122 fol. 64 18-02-1764
- Joseph Sauve - g.m. Maria Lomans,
- Antoni Goort van Bussel - g.m. Catarina Lomans,
- Antoni Lomans,
- Goort Lomans.
Allen kinderen en erven van wijlen Jan Goort Lomans - en Maria Janse van de o-
verbosch, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Joseph Sauve
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - aan den Ommelsen Bosch 1╜ l.
  In huur bij Pieter Haasen.

1. Jan van der Linden
3. de weg

- land de Meeracker 6 l.
1. Peter Loverbosch
2. Marcelis Neerven

- de Venacker off Grootenacker aan Boekweytsden
3╜ l.

1. Nol Zeegers
2. Peter van de Loverbosch

- land den Crommenacker 2 l. 1 cops.
1. de drost
2. Wilhelmus Bruynen

- land het Venackerke 1╜ l.
 1-2. Wilhemus Bruynen

- land den Conijnsberg 1 l. 1 cops.
1. Francis Vervoordeldonk
2. de condividenten

- land de Donk 2 l.
1. Jan Verouden
2. de drost

- groes het Loopvelt 8 l.
1. de Loop
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2. Wilhelmus Bruynen
- groes het Loopvelt 2 l.

1. de Loop
2. Wilhemus Bruynen 

- het agterste Weyvelt 2 l.
1. Willem Hendrik Goris
2. den drost

- groes den Ossenkamp 1╜ l.
1. Martinus Peter Martens
2. Jan van der Linden

- den Boschdries 2 l.
1. Marcelis Neerven
2. Peter van de Loverbosch

- groes den voorsten Bogt 2 l.
1. Gerrit van Riet
2. het volgende perceel

- groes den agtersten Bogt 3 l.
1. het vorig perceel
2. den Dijk en Tomas Colen  

- groes het Hoogvelt 2 l.
1. Marcelis Neerven
2. Jan Keysers

- groes het Mortelke 1 l.
1. Jan Verouden
2. Mevrouw Cotshausen

- de voorste en agterste Donk 4╜ l.
1. Peter Loverbosch
2. de verkrijger

- groes het Rouwven 2╜ l.
1. de hei
2. Wilbert Jan Wilberts 

- een stukje groes, daarbijgelegen - Teuniskeven 1 cops.
- de helft van een Eekelhoff op Voordeldonk de helft is ╜ l.
  deze helft naast de kn Marcelis Berkers.
Verponding: ƒ 19-08-06/jr.
Bede - ƒ  4-17-10/jr.
Nog is hem ten deel gevallen:
- ƒ 250,- uit een meerdere som van ƒ 1350,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van Asten 
          d.d. 6-2-1711 - ten kantore der Bede - nr. 40.
- ƒ 200,- uit een obligatie van ƒ 500,- α 2╜% - d.d. 10-11-1695 - ten kantore 
         der Bede - nr. 66.
De ontvanger van dit lot moet aan Antoni Goort Lomans uitkeren ƒ 25,- - dit ter
egalisatie.
2e lot: Goort Jan Lomans
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in het Dorp 3 l.

1. Pieter Willem Lomans  
2. de weg
3. de straat of weg

- land den Sneyerskamp 2╜ l.
1. kn Jan Verberne
2. weduwe Cis Martens
3. Antoni Lomans

- Tijs Potackerke 1╜ l.
1. kn Jan Verberne
2. Huybert van Hooff

- den Pastoryacker 2 l.
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 1-2. Mevrouw Cotshausen
- land den Grootenacker 6╜ l.

1. Pieter Lomans
2. Joost Lomans

- het Weyvelt 8 l.
1. Pieter Lomans
2. weduwe Antoni Haasen

- groes Oostayensveltje 2 l.
1. kn Aart Tielen
2. Hendrik Paulus Verberne en 
    weduwe Pieter Verberne

- groes het Vondelvelt int Root 3 l.
1. Hendrik Halbersmit
2. kn Willem Hoefnagels
3. den Dijk
4. de Loop

- groes het Keulbeemtje - aan den Diesdonk 1 l.
1. Tiele Coolen
2. Corst Janse de Smit, te Milheese

- hooiland de Spleete - in de Voort 1 l.
  "Rijende" met Francis Willems, te Vlierden.   
- groes het Hoyvelt - te Ostappen 5 l.

1. de Aa, Aart Slegers en kn Jan van Bree
- groes het Weyvelt met de Hey 4 l.

 1-2. Lambert Verheyden, te Ostappen
De laatste vier percelen zijn de vader der condividenten aangekomen van Andries
Verreyt bij transport - d.d. 4-5-1743.
- land den Berg - bij het Dorp 5 cops.

1. kn Jan Verberne
Aangekomen bij transport in 1749.
- den halve Eekelhoff - op Voordeldonk ╜ l.

1. Peter van Maris
2. Joseph Souve     

- groes het Swartbroek 2╜ l.
  Gekomen van Moolemakers.

1. Martinus Peter Martens
2. kn Willem Roefs

- huis, schuur, stal, hof en aangelag 2 l.
1. Jan Maas
2. Martinus Peter Martens

- land - daaraangelegen 5 l.
1. Nol Zeegers
2. Jan Maas

- den Espenacker 3 l.
1. Antoni van Bussel
2. Nol Zeegers e.a. 

- de Venacker 1 l.
1. Nol Zeegers
2. Jan Maas

- groes Velion 2 l.
1. Jan Maas
2. Nol Zeegers

- groes den Hoeff 4 l.
1. Tomas Coolen
2. de verkrijger

- groes den Bogt 6 l.

164



1. den Bosserdijk
2. Jan Canters

- weiveld de Engelsebeemt 4 l.
1. Antoni Lomans
2. Peter Jan Wilbers

- land den Clampenberg off Kraystartacker 2 l.
1. Jan Maas
2. de straat

De goederen in het Dorp - in de legger fol. 243 - Verponding: ƒ 15-04-10/jr.
          Bede      - ƒ  3-04-08/jr.

De goederen te Ommel    - in de legger fol. 100 - Verponding: ƒ 12-15-12/jr.
Bede - ƒ  3-01-06/jr.

3e lot: Antoni Goort van Bussel
- huis, schuur, stal en hof - te Ommel 6 l.
  in bewoning bij Peter Roymans.

1. de straat
2. weduwe Antoni Philipsen

- den Halsacker 2 l.
1. Peter Jan Wilbers
2. Jan Canters

- land de Nieuw Erffacker 1 l.
1. weduwe Antoni Philipsen
2. Antoni Lomans

- land den Espenacker 3 l.
1. Jan van Reyt
2. Goort Lomans  

- twee agterste Zeyle van - den Halsacker 2╜ l.
  gekomen van Draak.

1. Antoni Lomans
3. de weg

- land den Bogtacker 2 l.
1. Jan Maas
2. Tomas Coolen

- groes het Veltje 3 l.
1. Jan Maas
2. Goort Jan Lomans

- groes den Ossenkamp 2╜ l.
1. Jan van Reyt
2. Jan van der Linden

- groes het Voorstevelt 2 l.
1. de mistweg
2. Jan Maas

- groes den Bogt 1 l.
1. Antonis Jan Lomans
2. Francis van de Vorst

- groes het Kempke 1 cops.
1. Peter Smits
2. Goort Jan Lomans

De goederen, uit dit 3e lot, zijn allen gelegen te Ommel - en in gebruik bij
Peter Roymans.
- de helft van den Eekelhoff - 

bij het einde van de Capeldijk, te Ommel
de helft is 7 roeden.

1. Capeldijk
Verponding: ƒ 12-15-12/jr. - fol. 92vo.
Bede - ƒ  3-01-06/jr. -  
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Onder dit lot is nog begrepen:
- een peelveld in de Peel - gekomen van Francis de Smit.
Belast met: ƒ 0-00-2/jr. aan de Heer van Helmond.

- ƒ 1-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar - die ordinaar door 
  Wilbert van Helmont worden meegenomen om te betalen.

- ƒ 1-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar - die gewoonlijk door 
  Jan Timmermans worden meegenomen om te betalen.

                         De condivident van het 2e lot betaald hierin -
  ƒ 0-15-0/jr. en de condivident van het 4e lot -
  ƒ 0-5-0/jr.

Alnog is hem ten deel gevallen:
- De helft in 1/3e en 2/3e deel van de helft in een tiende - de Laarbroekse
  tiende.
  De andere helft is ten deel gevallen aan Antoni Jan Lomans, ontvanger van 
  het 4e lot.  
- ƒ 300,- uit een meerdere som van - ƒ 500,- α 2╜% t.l.v. het Corpus van Asten - 
- d.d. 10-11-1695 - ten kantore der bede - nr. 66.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren - ƒ 50,- aan het 4e lot - ter egalisatie.
4e lot: Antoni Jan Lomans
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel 5 l.
  in bewoning bij Reynder Verleysdonk.

1. Peter Jan Wilbers
2. Arnoldus Zeegers        

- land den Drieseegd 1╜ l.
1. Arnoldus Zeegers
2. de Cattendijk

- land de Cattendijk 3 l.
1. Jan van Reyt
2. de Cattendijk

- de Nieuwerfacker 1 l.
1. de straat
2. Antoni van Bussel

- land het hoog Eeuzel 3 l.
1. Jan Maas
2. Martinus Peter Martens c.s. 

- het ackerke agter van Draakeacker 1 l.
1. de verkrijger
2. Jan Canters e.a. 

- de twee voorste Zeyle van Draakeacker - "te langs uyt" 3╜ l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. Antoni van Bussel

- groes de kleyne Bogt 2 l.
1. Jan Canters
2. Nol Zeegers

- de Engelsebeemt 3╜ l.
1. Goort Jan Lomans
2. Hendrik Halbersmit

- een vierkant hooiveldje  1 l.
1. Jan Maas
2. Antoni van Bussel

Dit veldje en het volgende veld moeten zichzelf "wegen" en de weg 
nemen door het straatje aan den boom die aan het straatje staat,
recht door op de sloot van Jan Maas.
- het agterste Hoyvelt 3 l.

1. Jan Maas
2. Francis van de Vorst e.a.
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- den Engelsebeemt 1╜ l.
  Gekomen van Moolemakers.

1. Jan Martens  
2. weduwe Jan Verhoysen
3. de Aa

- de halve Eekelhoff - bij het eynde
van de Capeldijk - te Ommel de helft is 7 roeden
1. de Steegen

Deze goederen zijn gelegen te Ommel en in gebruik bij Reynder Verleysdonk.
Verponding: ƒ 12-15-14/jr. fol. 93vo.
Bede - ƒ  3-01-06/jr.
In dit lot is nog begrepen:
- een turfvelt in de Peel - aan de agtertse Berge - agter het velt van Reynder
  van Hooff.
Belast met: ƒ 1-16-0/jr. aan de gereformeerde kerk van Asten.

- ƒ 0-05-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar - in 
  een meerdere rente van ƒ 1-10-0/jr. met de verkrijgers
  van het 2e en 3e lot. Jan Timmermans neemt deze ge-
  woonlijk mee om te betalen.

- De helft in 1/3e deel en 2/3e deel van de helft in de Laarbroekse tiende.
  De andere helft is ten deel gevallen aan Antoni van Bussel.
- De ontvanger van dit lot zal van het 1e en 2e lot, elk - ƒ 25,-, ontvangen ter
  egalisatie.
  En nog - ƒ 50,- van het 3e lot.  
R 32 fol. 28vo 20-02-1764
Goort Willem Lomans wordt aangesteld als vierman - i.p.v. de overleden Jan Ver-
hoysen.
R 24 fol. 85vo 12-03-1764
Jacobus Losecaat, als collecteur geweest voor Hendrik Coopmans en Peter van 
Bussel der Gemene Middelen, aanlegger.
- contra
Francis van Hugten, gedaagde.  
Gedaagde is tot nu toe, ondanks aanmaningen, in gebreke gebleven zijn verschul-
digde Gemene Middelen, over 1759 - '60, te betalen - zijnde ƒ 5-19-12.
R 98 fol. 125vo 21-02-1764 1/5
Arnoldus Zeegers, te Ommel, verkoopt aan Francis van de Vorst, te Ommel:
- huis, hof en aangelag - te Ommel 1 l. 12 r.

1. Antoni Lomans
2. Peter Jan Wilberts

- land den Cattendijk 3 l.
 1-2. Antoni Lomans en Antoni van Bussel

- den Wersacker 3 l.
1. Jan Maas
2. Antoni Lomans

- land de Venacker 1 l.
1. Jan van Reyt
2. Goort Lomans

- land de Wittert 1 l. 32 r.
1. Willem Goris
2. de koper

- land den Hoogendries 2 cops.
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1. Jan van Reyt
2. de straat

- groes den Bogt 2 l.
1. Antoni Lomans
2. Tomas Coolen

- groes het Kempke 2 l.
 1-2. Peter Jan Smits

3. Jan van Reyt  
- groes het Kleynveltje 1 l.

1. Jan van Reyt
2. Jan Souve

- groes het Goor 1 l.
1. de verkoper
2. Peter Jan Wilberts

- een hooiveld 3 l.
 1-2. Jan Maas

- groes het Leegvelt 1╜ l.
1. Jan van Reyt
2. Willem Goris

Belast met: ƒ 3-0-0/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn schoonouders - 1/3e deel.
Bij transport - d.d. 20-11-1761        - 2/3e deel.

Koopsom: ƒ 205-10-0
R 98 fol. 129vo 08-03-1764 2/5
Peter Roymans - g.m. Jennemie Hendrik Zeegers, een zuster van Arnoldus Zeegers
vernadert de koop gedaan door Francis van de Vorst - d.d. 21-2-1764 - van Ar-
noldus Zeegers t.w.:
- huis, hof en aangelag - te Ommel 1 l. 12 r.
- land de Cattendijk 1 l.
- de Wersacker
- de Venacker 1 l.
- land de Wittert 1 l. 32 r.
- land den Hoogendries 2 cops.W
- groes den Bogt 2 l.
- groes het Kempke 2 l.
- groes het Kleynveltje 1 l.
- groes het Goor 1 l.
- een hooiveld 3 l.
- groes het Leegvelt 1╜ l.
Belast met: ƒ 3-0-0/jr. aan het Gemene Land.
R 98 fol. 142vo 19-04-1764 3/5
Peter Roymans, te Ommel, verkoopt aan Antoni Goort van Bussel, te Heusden:
- land de Cattendijk 1 l.

1. de weg
2. Antoni Goort van Bussel
3. weduwe Antoni Zegers

- de Wersacker 3 l.
 1-3. de weg

2. Jan Maas
4. Jan Verreyt en Willem Hendrik Goris

- groes den Bogt 2 l.
1. Antoni Lomans
2. Tomas Coolen 
3. Joseph Sauve
4. de koper
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Verkoper aangekomen bij vernadering - d.d. 8-3-1764.
Koopsom: ƒ 133,-

R 98 fol. 144 04-05-1764 4/5
Peter Roymans verkoopt aan Jenneke Jansen - weduwe Antoni Zeegers, te Ommel:
- land de Venacker 1 l.

 1-4. Jan Verreyt
2. Antoni Roymans
3. Francis van de Vorst

Verkoper aangekomen bij vernadering - d.d. 8-3-1764.
Koopsom: ƒ 29,-.

Hij verkoopt aan Willem Hendrik Goris, te Ommel:
- groes het Kempke 2 l.

1. Jan Verreyt
2. Francis van de Vorst
3. den Busserdijk
4. Jan Keyzers  

- land den Hoogendries ╜ l.
 1-3. de gemeente

2. Jan Verreyt
4. Jan Maas

- land de Wittert 1 l. 32 r.
1. de koper
2. Arnoldus Zeegers
3. de gemeente
4. Goort Lomans

Verkoper aangekomen bij vernadering - d.d. 8-3-1764.
Koopsom: ƒ 100,-. 

R 98 fol. 151 24-08-1764 5/5
Peter Roymans, te Ommel, verkoopt aan Arnoldus Zeegers, te Ommel:
- huisplaats en aangelag - te Ommel 1 l. 12 r.

1. Antoni Lomans
2. Peter Jan Wilbers

- groes het Kleynveltje 1 l.
1. Jan Souve
2. Jan Verreyt

- groes het Goor 1 l.
1. de koper

- groes het Leegvelt 1╜ l.
1. het Goor

- een hooiveld 3 l.
 1-2. Jan Maas

Belast met: ƒ 3,-/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij vernadering - d.d. 8-3-1764.

Koopsom: de lasten.
R 98 fol. 127 23-02-1764
Willem Hendrik Hoefnagels verkoopt aan Tomas Marcelis Coolen, zijn zwager,
2/3e deel onverdeeld in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel 4 l.

1. Hendrik Halbersmit
                2. Elisabet van de Loverbosch

3. de straat
4. de koper
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- land de Wittertacker 3 l.
1. Jan Keyzers

 2-4. Jan van Reyt
3. Nol Zeegers  

- den Stockacker 1╜ l.
1. Elisabet van de Loverbosch
2. Dirk van de Loverbosch
3. weduwe Jan Verhoysen
4. kn Willem Muyen

- land de Loo 1 l.
 1-3. Elisabet van de Loverbosch

2. Dirk van de Loverbosch 
4. Cotshausen

- de Grootenacker 6╜ l.
 1-3. Jan Canters

2. Arnoldus Zeegers
4. Francis van de Vorst

- land den Berg 1╜ l.
1. Francis van de Vorst 
2. Joost van Wetten
3. weduwe Jan Verheyen
4. Jan Canters

- land den Mettenacker 3 l.
1. Mattijs Muyen
2. Wilbert Jan Wilberts

   3. Willem Bruynen  
4. de weg

- groes het Eeusel 6 l.
1. Goort Jan Lomans
2. de gemeente

- groes de Bogt 9 l.
            1-2-3. Antoni van Bussel

- een weyvelt aan den Ommelse Bosch 4 l.
1. Willem Bruynen
2. kn Antoni Voermans
3. Joseph Sauve

Belast met: 2/3e deel van ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten.
- 2/3e deel van ƒ 0-02-8/jr. aaan de Kerk van Asten.

Conditie: De kamer van het huis met een koets daarin staande, met een hofke te-
gen de kelder en een stukje land in den Berg, blijft gedurende zijn 
verdere leven, om niet, te gebruiken door de verkoper.
De kamer zal goed worden onderhouden door de verkoper.

Verkoper aangekomen - 1/3e deel bij versterf - en
          - 1/3e deel bij transport - d.d. 8-10-1763.

Koopsom:  ƒ 700,- waarvan  ƒ 500,- α 3%. 
Marge: ƒ 20-9-1776 gelost.
R 98 fol. 131 10-03-1764
- Reynder Hendrik Aarts - g.m. Maria, dr. Antoni Franse van Bussel.
- Willemyn Antoni Franse van Bussel.
Zij verkopen aan Goort Canters:
- huis, hof en aangelag - op Bussel 5 l.

 1-2. Jan Willem Slaats
3. Martinus van Hooff
4. het Graft   

- land 5 l.
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 1-2. Jan Willem Slaats
- land Schoutenacker 1╜ l.

1. weduwe Peter Franse van Bussel
2. Jan Willem Slaats 

- land den Langenacker 3 l.
1. de koper
2. Jan Willem Slaats

- land de corte Zeylkens 3 l.
1. Jan Willem Slaats
2. het volgende perceel

- groes den Hoogendries 5 l.
1. Jan Willem Slaats
2. Cornelis Peters

- groes het Voorste velt 5╜ l.
1. Jan Willem Slaats
2. weduwe Aart van Bussel e.a. 

- groes den Leegendries 1 l.
1. Jan Willem Slaats
2. de koper

- groes aan de Beekloop 3╜ l.
1. Jan Willem Slaats

- Het, op 24-8-1758, door Antoni Franse van Bussel aan Goort Canters beleende
  perceel, te weten:
   - land/groes de Camp
  blijft aan Goort Canters is echter niet in deze koop inbegrepen. 
- Verkopers aangekomen bij versterf van Antoni Franse van Bussel.

Koopsom: ƒ 600,-.
R 122 fol. 73 12-03-1764
Paspoort voor: Jacobus Baassen, staande ter goeder naam en faam - die een 

     vrouw en drie kinderen heeft en daarmee in armoedige staat
     leeft.
     Hij wil zich naar elders begeven om voor hem, vrouw en kinderen
     aan de kost te komen.

      
R 122 fol. 73vo 17-03-1764 1/4
- Laurens Jelisse,
- Peter Jelisse,
- Lambert Cornelis - g.m. Hendrien Jelisse,
- Jan van den Boomen - g.m. Elisabet Jelisse,
- Jan Aart de Zeeger - g.m. Maria Jelisse,
- Jenneke Jelisse - geass. met Tomas Marcelis, haar geassumeerde momboir.
Allen kinderen en erven van Jelis Vreynsen - en Maria Marcelis Coolen, beiden
overleden.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Laurens Jelisse - en
        Peter Jelisse  
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - te Ostaden 3 l.

1. Peter van Bree
2. de gemeente

- land de Kievitshoff 1╜ l.
1. Hendrik Verberne
2. weduwe Paulus Geven

- land het Kruys 2 l.

171



1. Steven Jansen
2. Jan van den Boomen

- land de Beckers 4 l. 
1. Hendrik Verberne
3. Jenneke Jelisse

- land het Bergslant 3 l.
1. kn Peter Jan Aarts
2. de gemeente

- groes Fransmansvelt 4╜ l.
1. Steven Jansen
2. Hendrik Verberne

- hei/wei het Eeuzel 8 l.
1. Tomas van der Weerden 

 2-3. de straat
- een achterste stuk van - het groote groesvelt, te Ostaden 1 l.

1. Francis Verberne
2. Jenneke Jelisse

- groes Vroukesveltje 1 l.
1. Antoni Kuypers
2. Johannes Jansen

Belast met: 2╜ vat rogge/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 0-6-0/jr. aan de Heren van Asten.

Marge: 24-2-1789 - deze 2╜ vat rogge/jr.. met de meerdere van Hendrik van Hel-
                   mond, op 5-2-1789, met ƒ 139-6-1 gelost aan rentmeester de

         Kempenaar van de Geestelijke Goederen.
Verponding: ƒ 10-1-8/jr.
Bede - ƒ  3-4-4/jr.    
2e lot: Lambert Cornelis
- schuur, hof en een groesveld daaraan en bij gelegen 6 l.

1. Laurens Jelisse
2. Jan Zeegers

 3-4. Jan Slaats
- het Natveltje 5 l.

1. Hendrik Verberne
2. Jan van den Boomen

- Weyvelt met de Heyhorst 6 l.
1. Goort Lomans
2. kn Antoni Evers en Peter Berkers

- de helft van een heiveld - den Hoogendries 3 cops.
1. Jan van den Boomen
2. Tomas van der Weerden e.a. 

- land agter het huys aan de Hey 3 l.
1. Antoni Kuypers
2. Jan van den Boomen

- land de Kievitshoff 4 l.
1. weduwe Paulus Geven
2. Steven Jansen

- land de Strijp 1 l.
1. Antoni Kuypers
2. Tomas van der Weerden

- groes/land te Brasel 1╜ l.
1. Mattijs van Hugten
2. weduwe Aart Wilbers

- land de Beckers 2 l.
1. Jan van den Boomen
2. Peter Jelisse
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Belast met: ƒ 0-16-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
Verponding: ƒ 10-1-8/jr.
Bede - ƒ  3-4-4/jr.
3e lot: Jan Jansen van den Boomen - en
        Jan Aart Zeegers - ieder de helft
- huis en neere, schop, hof, aangelag, groes en land - aan de Nagtegaal

10 l.
1. Jenneke Jelisse

 2-3. de gemeente
In deze 10 l. is mede begrepen:
- land de Campacker 5 l.
- land de Beckers 2 l.

1. Jenneke Jelisse
2. de gemeente

- land de seven Copse
1. Mattijs van Hugten    
2. de weg

- wei en groes te Brasel 12 l.
1. Goort Lomans
2. Tomas van der Weerden e.a. 

- de helft van een heiveld - de Hoogendries de helft is 3 cops.
1. Jenneke Jelisse

Belast met: ƒ 2-7-0/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar.
- ƒ 1-3-0/jr. aan de Heren van Asten.

Verponding: ƒ 9-9-0/jr.
Bede - ƒ 2-4-4/jr.
Jan Aart Zeegers heeft nog verkregen:
- groes den dries met het Straatje 2 l.

1. Jenneke Jelisse
            2-3-4. Jan van den Boomen   

Verponding: ƒ 0-12-8/jr.
"en de verdere goederen die hiervoor den condivident sijn aangedeelt sal sijn
helft overgeven en transporteren aan den voorn. Jan van den Boomen: 
- voor ƒ 300,-.
R 98 fol. 135 17-03-1764 2/4
Jan Aart Zeegers verkoopt aan Jan Janse van den Boomen, zijn zwager, de onver-
deelde helft in:
- huis met de neere, schop,hof en aangelag - aan de Nagtegaal

10 l.
1. Jenneke Jelisse

 2-3. de gemeente
In deze 10 l. is begrepen:
- land de Campacker 5 l.
- land aan de Beckers 2 l.

1. Jenneke Jelis
2. de gemeente

- land de seven Copse
1. Mattijs van Hugten
2. de weg

-wei- en groesvelt te Brasel 12 l.
1. Goort Lomans
2. Tomas van der Weerden e.a. 

- hei den Hoogendries 3 cops.
1. Dielis Verhoysen
2. Jenneke Jelisse
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Belast met: de helft van ƒ 2-7-0/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 17-3-1764.

Koopsom: ƒ 300,-.
R 98 fol. 132vo 17-03-1764 3/4
Laurens Jelisse verkoopt aan Peter Jelisse, zijn broeder, de onverdeelde helft
in:
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - te Ostaden 3 l.

1. Peter van Bree
 2-3. de gemeente

- land de Kievitshoff 1╜ l.
1. Hendrik Verberne
2. weduwe Paulus Geven

- land het Kruys 2 l.
1. Steven Jansen
2. Jan van den Boomen

- land de Beckers 4 l.
1. kn Peter Jan Aarts
2. de gemeente

- groes Fransmansvelt 4╜ l.
1. Steven Jansen
2. Hendrik Verberne

- hei- en weiveld het Eeuzel 8 l.
1. Tomas van der Weerden

 2-3. de straat
- groes - agter of aan het groote groesvelt - te Ostaden 1 l.

1. Francis Verberne
2. Jennemie Jelisse

- groes Vrouwkesveltje 1 l.
1. Antoni Kuypers
2. Johannes Jansen

Belast met: de helft van 2╜ vat rogge/jr. aan het Gemene Land.
- de helft van ƒ 0-6-0/jr. aan het Huis van Asten.

Verkoopster aangekomen bij deling - d.d. 17-3-1764.
Koopsom: ƒ 400,-.

R 98 fol. 133vo 17-03-1764 4/4
Lambert Cornelis verkoopt aan Jenneke Jelisse, zijn vrouwe zuster, de onver-
deelde helft in:
- schuur, hof en groes aaneen 6 l.

1. Peter Jelissen
2. Jan Zeegers

- groes het Natveltje 5 l.
1. Hendrik Verberne
2. Jan van den Boomen  

- een weyvelt met de Heyhorst 6 l.
1. Goort Lomans
2. kn Antoni Evers en Peter Berkers

- hei den Hoogendries de helft is 3 cops.
1. Jan van den Boomen
2. Tomas van der Weerden

- land agter het huys aan de Hey 3 l.
1. Antonis Kuypers
4. Jan van den Boomen

- land de Kievitshoff 4 l.
1. weduwe Paulus Geven
2. Steven Jansen
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- land de Strijp 1 l.
1. Antoni Kuypers
2. Tomas van der Weerden

- groes te Brasel 1╜ l.
1. Mattijs van Hugten
2. weduwe Aart Wilbers

- land de Beckers 2 l.
1. Jan van den Boomen
2. Peter Jelisse

Belast met: de helft van ƒ 0-16-0/jr. aan het Gemene Land.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 17-3-1764.

Koopsom: ƒ 400,-.
R 98 fol. 139vo 28-03-1764
Gerrit Weegers verkoopt aan Antoni Metten - g.m. Hendrien Janse Roeters:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 l.

1. Jan Slaats
 2-4. Evert van Geffen

3. de straat
Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 9-12-1762.

Koopsom: ƒ 210,-.
- ƒ 100,- wordt betaald a.s. Pasen aan Roedolf Graaff - welke de verkoper 
  nog moet lossen. En dan jaarlijks - ƒ 25,- aan Roedolf Graaff.
  De resterende - ƒ 50,- gaan naar Marten van Bussel, zoals bij de koop be-
  sproken is.
Marge:  4-2-1768 - ƒ 100,- gelost door Antoni Metten aan Gerrit Weegers en deze 
heeft weer gelost aan Roedolf Graaff.  
Marge: 29-4-1780 - ƒ  50,- gelost door weduwe Antoni Metten aan Matteys Verreyt
                   als ΘΘn der erfgenamen van Marten van Bussel.
        
R 98 fol. 140vo 31-03-1764
Adriaan Hoefnagels - g.m. Elisabet Claus verkoopt aan zijn kinderen:
- Gerrit Hoefnagels - en
- Goort Jan Geven - g.m. Hendrien Hoefnagels:
een huiske - waar zij in wonen

 1-2. de straat
     en voorts de kn Jan Verreyt en Jan van Riet.

- land 2 l.
1. Mattijs van Bussel
2. kn Jan Verberne

 3-4. de straat
- huisplaats ╜ l.

1. de weg
2. weduwe Andries Verreyt    
3. weduwe Hendrik Verberne
4. de weg

Koopsom: ƒ 25,-.
Verder worden alle goederen overgegeven die zij bezitten, onder conditie,
dat ze gedurende hun verdere leven worden onderhouden - enz. enz.
R 122 fol. 78 02-04-1764
Cornelis Peters en Jan Peters van Bussel, als momboiren over de onm. kinderen 
Joost Jan Andriessen, hebben in die kwaliteit de nalatenschap van Jan Andries-
sen, grootvader van de onmondigen, vorig jaar gescheiden en "gadegeslagen" het 
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deel dat aan de onmondigen toebehoorde. Deling - d.d. 10-2-1763.
En is aan deze onmondigen met hun moeder - g.m. Peter Marcelissen aangekomen -
van de vaste goederen:
- land en groes aan den Dijk 8╜ l.
Het aandeel van de kinderen hierin is in huur gegeven aan Peter Marcelissen -
voor - ƒ 7,-/jr. + de lasten.
Uit de roerende goederen, na aftrek van schulden en lasten, hebben de onmondi-
gen ontvangen en uitgezet:
- ƒ 50,- α 3% aan Jan Jan Driessen en Mattijs Andriessen, volgens "hantobliga-
              tie".
- ƒ 50,- α 3% aan Peter Marcelisse, volgens "hantobligatie".
R 122 fol. 80 12-04-1764
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan 
Aalbert Verheyen, wonende op de neerhuizing van het Casteel:
- de oude neerhuizing met schuur en stallen - gelegen bij het inkomen aan de
  rechterzijde van de Bassecour van het Casteel - waar Hendrik van Geffen heeft
  gewoond.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 130/jr. inclusief de lasten.
Te dekken: 3 vijm dakstro/jr.
R 98 fol. 141vo 14-04-1764 1/2

Jan Willem Slaats is schuldig aan Peter Goort Canters - ƒ 250,- α 3%.
Marge: 30-5-1784 - gelost aan Peter en Jan Canters als kn en erven van Peter
                   Goort Canters.
R 98 fol. 143 21-04-1764 2/2
- Anna Canters - weduwe Willem Slaats,  
- Pieter, Mattijs en Willem Slaats, op Heusden,
- Francis Plenders, in de Wolfsberg,
- Goort Canters, op Bussel,
- Jan Canters, op Ommel.
Zij stellen zich borg voor Jan Willem Slaats die schuldig is - ƒ 250,- α 3%
aan Peter Goort Canters.
R 32 fol. 29 30-04-1764
Jan Jansen Coolen en Antoni Jacob Kuypers - worden voor de drie e.k. jaren
aangesteld als armmeesters.
R 16 fol. 62 07-05-1764 1/4
Jan Jacobs Verberne, aanlegger. 
- contra  
Hermanus Aelbers, predicant, te Eyndhoven, gedaagde.
- fol. 71 - aan gedaagde wordt opgelegd te betalen - ƒ 43-8-8.
            Aanlegger zal echter gehouden zijn zijn eed af te leggen.
- fol. 73 - Gedaagde gaat in beroep - en stort een borgsom van - ƒ 150,-, zijn
            borgen zijn: Johannes Jansen, molenaar, te Vlierden - en

               Leendert Lamberts, alhier. 
- fol. 106 - 2-2-1767 - Partijen blijven op hun "gelijk staan" doch verzoeken

 de zaak te sluiten.
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R 33 - 52 24-11-1764 2/4   ook: R 122 - fol. 99 - 24-11-
1764. 
Wij, Hendrik Berkers en Leendert van Riet, schepenen en Jacobus Losecaat, se-
cretaris, verklaren bij deze dat wij ter instantie van Jan Jacobs Verberne, in
de Steegen, gisteren, 23-11-1764, t.v.v. Jan Jacobs Verberne, ons hebben bege-
ven in zijn huis, alwaar hij ons heeft aangewezen "zijne met wit kreyt en in
boeresijfers door hem aangetekende pretensie of rekening, zoo hij verklaarde,
te hebben ten laste van den Heer Hermanus Albers, gewoond hebbende, alhier."
"Op de planken boven den ingang van een betsteede staande in den hoek van de 
keuke aan een vengster, of raam, bestaande, zoals den requirant opreekende en
aanwees, in de volgende posten (hoewel hier en daar wat duyster) als eerst
vooraan en wat terseyde, na het hoofdend:  
- wegens verdiende karrevragten, gedaane verschotten en geleent gelt 
  - tesamen een somme van ƒ 88-18-8
- wat meer naar het midden stond - daarop ontvangen ƒ   51-11-8  

ƒ 37- 7-0
- nog voor turf en vragten ƒ 14-0-0          
  terzijde stond - ontfangen            ƒ    8-8-8  

ƒ    5-11-8
- Rest te ontfange ƒ 42-18-8
Wij hebben e.e.a. ten protocolle gebracht.
R 33 - 52 24-01-1765 3/4 stuk T.
Hermanus Albers, eerst gedaagde - nu aanlegger.
- contra
Jan Jacobs Verberne, eerst aanlegger - nu gedaagde.
- Uitvloeisel uit het vorig proces.
o.a.
 48. Het is gebruikelijk dat bouwlieden, kar- en voerlieden hetgeen zij verdie-
     nene op de post van deur of wand schrijven.
 52. Zoals te zien is bij Simon van Leeuwen - in zijn Rooms Hollands regt -
     5e boek - 20e deel - nr. 23.  
     Ook professor Voet - wordt aangehaald.
     Evenals raadsheer Wijnands - Braband decisien - del: 135.
155. De huidige aanlegger staat als een wanbetaler te boek.
194. Gedaagde heeft met Adriaan Lintermans aan aanlegger geleend om de ver-
     diensten van Peter van Ruth te betalen.
R 33 - 52 29-04-1765 4/4
Jan Jacobs Verberne - eerst gedaagde - nu aanlegger.
- contra
Hermanus Aelbers, predikant, te Asten, wonend te Eyndhoven - eerst aanlegger 
- nu gedaagde.
o.a.:
12. Aanlegger heeft van gedaagde te vorderen - wegens "karrevragten" verschot-
    ten en geleende penningen - mitsgaders geleverde klot -  ƒ 103-8-8
11. Van tijd tot tijd is hierop afbetaald -                  ƒ    60-0-0   
    resteert -  ƒ  43-8-8 
31. "Dat den aanlegger nu gecontradiceerde tot praetense verificatie van zijn
    gelibelleerden eysch aan die van U Eerw. eenige notitie in krijt op een 
    betsteede off vengsterraam, praetentelijk ten lasten van den contradictuur
    opgegeven hebbende".
    Daaruit is een "praetens" restant van ƒ 42-18-8 geformeert.
49. Gedaagde zegt aanlegger niets schuldig te zijn.   
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R 122 fol. 83vo 07-05-1764
Jacobus Losecaat, rentmeester der Heren van Asten, geeft in huur aan Joost 
Kerkers:
- de hoeve - de Polder 6 l.
- land nevens de weg en beemden tot aan

de heg of Eekelhof aan de akkers
van de neerhuizing 14  l.

- groes- off drenkvelt - bij de laan van het Casteel  3  l.
- hooiveld gelegen over de aa tot de nieuwe 

laan 10╜ l.
- een wei- of hooiveld - over de Aa neven het voors. 

hooiveld 10  l.
  Gekomen van de hoeve - de voorste Heusden.
- een weiveld bij den acker van de Polder - zoals

afgegraven
  Gekomen van de hoeve - in de Wolfsberg    
- een wei- of heiveld - over de Loop  4  l.

de gemeente - en de Nieuwe Laan
- een heiveldje over de Nieuwe Laan - ter plaatse 

voors.  1╜ l.
Bij de laatste huurcedulle - d.d. 12-9-1756 - was aan de huurder vrijgelaten
om van den ouden Eekelhoff en hey - gelegen aan de hoeve de Polder enig land
en groes aan te maken - waarmede ook begonnen was en voorts door de Heren van 
Asten - den Eekelhoff en hey daarbij en omtrent gelegen te laten uitroeien en 
omwerken. 
Zo heeft Joost Kerkers, als huurder, daaraan van zijn aangelag in de "leegte" 
nevens de laan en weyer, groes- of hooiland aangemaakt alsmede een akker neven 
den ouden akker en dan nog een akker over de laan neven de gemeente allen ui
strekkende tot de Dwarslaan zoals hij in gebruik heeft.
Zijnde dit aangemaakte land en groes - zoals onder de verhuring is inbegrepen.
De grootte is onbekend.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 90,-/jr.
 
R 122 fol. 87 07-05-1764
De regenten van Asten hebben o.v.v. Francis van de Loverbosch, eigenaar van:
- een huis en hof - aan de Kerkhoff
toegestaan dat hij bij de "gemeenteskerkhoffsmuur" van zijn huis - naast zijn 
hoff en kerkhoff tot aan de stallen van Mevr. Cotshausen mag optrekken en tot 
eigen gebruik en gemak daar op- en aantimmeren "op die wijse als aan en op de 
verdere kerkhoffsmuur in voorige tijden is toegelaaten".
Hij zal zelf de muur moeten onderhouden.
R 98 fol. 145 28-05-1764
Jan Janse Smets, aan den Astense Dijk, is schuldig aan Arnoldus Lenaarts, koop-
man, te Helmont - ƒ 300,- α 3╝%.
Marge: 2-1-1796 gelost door Joost Smits.
R 122 fol. 89 30-05-1764
Hendrien Cornelisse, als moeder van haar meerderj. zoon, Jan Verasdonk, wonende
te Rotterdam, geeft te kennen dat deze in het huwelijk wil treden - met Elisa-
bet Loos, te Rotterdam.
Zij stemt toe (omdat de vader reeds lang is overleden) in dit huwelijk. 
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R 98 fol. 146 04-06-1764
- Maria Janse de Smit,
- Antonetta Janse de Smit - beiden geass. met haar ooms, Francis Smits, te 

     Vlierden en Lambert van Gog, te Deurne
Kinderen van Jan Antonis de Smit - g.g.m. Josyn Dirks van Gog.
Zij verkopen aan Nicasius Simonis - weduwnaar Helena Janse de Smit en zijn 
vijf kinderen 2/3e deel onverdeeld in:
- huis, hof, aangelag en smidse - in het Dorp 1 l.

 1-3. de straat
2. Jacobus Smits
4. kn Goort Kuypers

- land den Logtenacker 1╜ l.
1. Antoni Fransen
2. kn Goort Kuypers

- de Lindersacker 2 l.
1. Jan Souve
2. Jan Slaats

- land in de Loverbosch 1 l.
1. Willem van Dijk
2. Peter Kerkers

- de Logtenacker 2 l.
1. kn Goort Kuypers
2. Willem Bruynen

- het Lindersvelt 1 l. 1 cops.
1. Louis Hoefnagels
2. Willem Bruynen

- het Moetjesvelt 1╜ l.
1. kn Goort Kuypers
2. Antoni Jacob Kuypers

Belast met: 2/3e deel van ƒ 1-4-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 320,- waarvan ƒ 300,- α 3%.

Marge: 19-05-1772 - ƒ 150,- gelost aan Antonetta de Smit - g.m. Francis Schen-
                            keler, te Geldrop.
       13-11-1788 - ƒ 150,- gelost aan Maria Janse de Smit.
R 32 fol. 29vo 23-06-1764
Jan Francis Timmermans en Peter Tielen Coolen zijn aangesteld als borgemeesters
van St. Jan 1764 - '65.
Tot setters worden aangesteld - Joseph Sauve en Peter Canters.
R 98 fol. 148vo 30-06-1764
Mattijs Antoni Muyen verkoopt aan Francis Janse van de Loverbosch:
- een hof, nu land, in het Dorp, aan het huis van de verkoper 3 cops.

 3-4. de koper
1. Cotshausen
2. de straat

Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 12-2-1763.
Koopsom: ƒ 117,-.
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R 122 fol. 89vo 30-06-1764
Staat en inventaris - opgemaakt door Elisabet Slaats - weduwe Hendrik Roymans
t.b.v. Anna Maria, 7 jaar en Helena, 5 jaar.
Zij wil hertrouwen met Hendrik Dirk Haasen, j.m., geboren en wonende te Asten.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - te Ostappen

1. de gemeente
2. de goederen gekomen van de Heer van Milheese

- land naast het Aangelag 15 l.
1. Dirk Jan Wilbers

- de Rayacker 2 l.
1. weduwe Laurens Roymans
2. Dirk Jan Wilbers

- dries den agtersten Dries 3 l.
1. Andries Peters

- weiveld 8 l.
1. Andries Peters
2. Dirk Jan Wilbers

- hooiveld 7 l.
1. Hendrik Goossens    
2. Dirk Jan Wilbers

- groesveld 6 l.
1. weduwe Laurens Roymans
2. Lambert Verheyden

Deze goederen zijn hen aangekomen bij transport - d.d. 18-10-1755.
De volgende goederen zijn Hendrik Roymans aangekomen van de Heer van Milheese -
bij koop met Dirk Jan Wilbers volgens transport - d.d. 4-7-1760 - dit voor de
helft:
- hofstad en aangelag 2 l.

1. Hendrik Roymans
2. het straatje

- land 7 l.
1. de voors. goederen van Roymans
2. het voors. straatje

- land den Rayacker 2 l. 9 r.
 1-2. Dirk Jan Wilbers

- land het Kempke 3 l.
1. het straatje

- groes den agtersten Dries 3╜ l.
 1-2. Dirk Jan Wilbers

- weiveld 3╜ l.
 1-2. Dirk Jan Wilbers

- groes de voorsten Dries 1 l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. weduwe Laurens Roymans

- heiveld 2 l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. Adriaan Vinken

- De helft van een akker - in de Wolfsberg 4╜ l.
  Gekomen van de vader van Elisabet Slaats.
  De andere helft is van Francyn Slaats.
De overledene heeft nagelaten:
- 1/3e deel van 1/3e deel - in huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg - met 
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  verscheidene percelen land en groes.
  Gekomen van Jan Jansen van Helmond  geheel groot 43 l.    
  Jan Jansen van Helmond is geweest de grootvader van Hendrik Roymans van moe-
  derszijde - legger - fol. 189. 
  Omdat deze goederen onverdeeld zijn gebleven kan hiervan "geen nette" opgave
  gedaan worden.

Roerende goederen
- een paard en getuig, zes koeien, vijf "leege" beesten, een varken,
  vier hoenders of hennen, 
- twee hoge karren, een slagkar, een ploeg en een eg,
- 37 "gerin schapen van een schaar off scheerige",
- veel klein landbouwgereedschap,
- ketels, potten, pannen, teilen, tobben,
- vuurgerei,
- zeven "furketten", tinnen lepels, houten lepels,
- twee tafels, drie kisten, een kar, zeven stoelen,
- twee spinnewielen,
- aardewerk, tinwerk,
- drie bedden met toebehoren, zes slaaplakens,
- aan "gereet" geld - ƒ 40,-,
- nog in te vorderen - ƒ 58,-,
- 18╜ l. rogge bezaaid.
Enz. enz.     Een vrij uitvoerige inventaris. 

Schulden t.l.v. de boedel
- T.b.v. Maria, onm. dochter Laurens Roymans - α 3% ƒ 200-00-00
- Te betalen aan winkelwaren, smid, schoenmaker, de
  knecht, meid en herder ƒ  61-00-00
- Diverse lasten ƒ    44-07-08   
  ƒ 305-07-08
R 122 fol. 94vo 09-07-1764
Jacobus Losecaat geeft procuratie aan Jan Geleyns, te Zevenbergen, om namens
hem, de nalatenschap, die hem voor 1/3e deel bij testament, is aangekomen door
het overlijden van zijn, comparants, vader, Antoni Losecaat, gewoond hebbende
te Zevenbergen.
"Wijders zal den geconstitueerde soo voor hem, als in de naam van de constitu-
ant, binnen den bepaalden tijt bij notariaale acte verklaart - niet te houden 
aan de legitieme portie van voors. nalatenschap maar aan de gelegateerde somme 
van penningen die aan David Schindler, onm. kint van Pieter Losecaat sijn be-
sprooke en gelegateert alsoo den constituant en geconstitueerden als testamen-
taire voogden over het voors. onm. kint het voordeeligste voor het selve oor-
deele te weesen om niet aan de legitieme, maar aan de bepaalde somme te houden 
en sijnde sulx, mede met overleg van de vader vant selve kint, geoordeelt best 
te wesen".   
R 164 fol. 41vo 16-07-1764
Taxatie van de onroerende goederen van Huybert van Hooff - overleden - 
5-6-1764.
Francis van de Vorst heeft in deze "last" voor zijn zieke moeder - erfgename
van de overledene.

De helft van: Waarde
- schuur, dries en aangelag - in de Steege 1 l. ƒ  30-00-00

1. Mattijs van Bussel
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2. Wilbert Koppens
- land het Loopense 1 l. ƒ  12-00-00

1. Aart Driessen
2. de Loop  

- land den Oudenhoff 1 l. ƒ  15-00-00
1. Hendrik Halbersmit
2. Marcelis Donkers

- land den Hoppenkamp 1 l. 1 cops. ƒ  13-00-00
1. Paulus van den Berg
2. de erfgenamen

- land in den Pas 2 l. ƒ  25-00-00
1. kn Peter Fransen
2. Jan Verreyt 

- groes den Papendonk 1╜ l. ƒ  15-00-00
1. weduwe Francis Berkers
2. Mattijs van Bussel

- groes het Beemtje 1 l. 1 cops. ƒ  15-00-00
 1-2. Mattijs van Bussel

- land het Heytvelt 1 l. ƒ  13-00-00 
1. weduwe Laurens Verleysdonk
2. Mattijs van Bussel

- groes agter den Dries 1╜ l. ƒ  15-00-00
1. kn Francis Timmermans
2. Hendrik Timmermans

- huis, hof en aangelag 2 l. ƒ  70-00-00
1. Jan Smits
2. weduwe Hendrik Verberne

- land tuschen de Weegen 1╜ l. ƒ  10-00-00
1. Goort Lomans
2. kn Francis Timmermans

- land bij Leyske 1╜ l. ƒ  15-00-00
1. Aart Driessen
2. weduwe Goort Buckums

- land aan de Pas ╜ l. ƒ   8-00-00
1. Aart Driessen
2. Jan van Reyt

- groes int Root 3 l. ƒ  50-00-00
1. Antoni Fransen
2. Mevr. Cotshausen

- groes den Dries 5 l. ƒ 60-00-00
1. Peter Hoebergen
2. Wilbert Koppens

Dit perceel is belast met ƒ 2-10-0/jr. aan 
rentmeester de Kempenaar - de helft in kapitaal   ƒ   31-05-00  
  ƒ            28-15-00
- land 2 l. 30 r. ƒ  25-00-00

 1-2. Mattijs van Bussel
- groes het Biesvelt 4 l. ƒ  25-00-00

1. Jan Sauve
2. Mattijs van Bussel             

ƒ 384-15-00
20e penning is ƒ 19-4-12.
R 155 19-07-1764
- Hendrien Kels - weduwe Jacobus van de Cruys - en
- Geertruy Kels - weduwe Goort Jan Aarts.
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Zij verkopen een partij rogge en boekweit - staande in de Steegen - o.a.:
- 13 kopen Opbrengst: ƒ 125,-
Deze opbrengst en die van de verkoop der roerende goederen - d.d. 19-12-1763 -
ƒ 200-4-0 zijn van tijd tot tijd betaald aan diverse schuldenaren - zie voor-
laatste blad.
R 155 19-07-1764
Maria Verdeuzeldonk - weduwe Andries Verheyen, te Vlierden, verkoopt haar 
"oogst te velde" staande aan het Rinkvelt - o.a.:
- 6 kopen Opbrengst: ƒ 60,-.
R 139 fol. 16 20-07-1764
Condities en voorwaarden waarop de Heren van Asten de hun toebehorende "tien-
den" zullen verpachten - dit over de oogst van 1764.
Verpacht worden:
- De Loverboschtiende.
  De beschrijving komt in grote lijnen overeen met: R 139 - fol. 1 - 16-7-1763.
  
- De Heusdense tiende.
  "Eerst - al wat van de kleyne Aa nevens de linkersijde van de straat na de 
  Peel geleege is tot de straat tegenover Mattijs van den Eynde na de Peel".
  Verponding: ƒ 9-00-00.
- "Ten tweede - wat aan de regtersijde van de voors. straat tegenover is gelee-
  ge van de Koolkamp tot den voetpat van Mattijs van den Eynde nevens de boom-
  kes in de ackers gelijk den mistweg loopt nevens acker van Jan Willem Lomans
  de voor regtuyt na de Koeystraat".
  Verponding: ƒ 10-00-00.
- "Ten derde - vandaar tot de mistweg en waterlaat van de straat bij Peter Can-
  ters tot bij de Schilmeer van Drost uytschietende geleege is".
  Verponding: ƒ 10-00-00.
- "Ten vierde - van over de voors. waterlaat tot de Beemtstraat komende vant 
Casteel na Dirk Dirks met den spitse hoek die leyt tusschen de straate tot 
  de weduwe Tiele Slaats".
  Verponding: ƒ 5-00-00. 
- "Ten vijfde - al wat geleege is over de Heusdensestraat agter Dirk Dirks van 
de straat over Tijs van den Eynde na de Peel ten eynde uyt".
  Verponding: ƒ 11-00-00.
- "Ten zesde - den hoek na de zijde van Someren, van Peter Hoeben tot de Beemt-
  straat lopende vant huys van Leendert van Hugten tot het hoyvelt van den 
  drosaard".
  Verponding: ƒ 6-00-00.
- "Ten zevende - al wat van de voors. Beemtstraat na de sijde van Someren is 
  geleege tot de kleyne Aa.
  Verponding: ƒ 8-15-00/jr.
  
- De "smalle" tiende op Heusden - doch geen "Lammere".
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R 139 fol. 22 25-07-1764
Carel Hendrik Brull - namens Catarina Brull, douariδre van Christiaan Paulus 
van Beresteyn, in leven Heer van Maurick, verpacht over de oogst van 1764 de
volgende clampentienden.

Verponding.
- de helft van hoog Ommel ƒ 13-03-12
- idem leeg Ommel ƒ  9-02-19
- idem de Horst ƒ  4-02-00
- idem de Steege ƒ  5-00-00
- idem de Boetscholt ƒ 10-19-00
- idem den Agterbosch ƒ  8-04-00
- idem Vork ƒ  6-07-12
- idem Leemsdonk ƒ  4-11-04
- De Witveltse off groot clamp - deze is belast met 9 vat rogge/jr. aan rent-
  meester de Kempenaar, te 's Bosch.
- De smaltienden van de voors. clampen - is in 1763 voor - ƒ 13,-, ΘΘn haas en
  twee snippen/jr. voor tien jaar verpacht.
R 98 fol. 149 20-08-1764
Bernardus Brunas verkoopt aan Nicasius Simonis:
- een hoekje van een aangelag, naast het huis van de koper, om 
  daar een schuur op te timmeren.
Verponding: ƒ 0-6-0/jr.

Koopsom: recht van vrij "wegen" door 
         de hof van de koper.

R 98 fol. 149 20-08-1764
Anna Maria Dirk Lamberts verkoopt aan Lambert en Jenneke Dirk Lamberts, haar
broer en zuster, 1/3e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - te Ostaden 2 l.   

          1-2-3-4. de gemeente
- de Kruysacker ╜ l.

1. Hendrik Paulus
2. Antoni Kuypers  

- de Hennekratsacker ╜ l.
1. Mattijs Muyen
2. Antoni Kuypers

- den Heyacker 1 l.
 1-2. Hendrik Paulus Verberne 

- de Beckers 1 l.
1. Hendrik Paulus Verberne
2. Steven Janse

- de Meulenacker 1 l.
1. Cotshausen
2. Antoni Kuypers

- het Heydriksveltje 2 l.
1. Jan Verreyt
2. Hendrik Paulus Verberne

- den Hoogendries 1╜ l.
1. Jan van Riet
2. Peter Berkers

- land/groes het Drieske 1 l.
 1-2. Hendrik Paulus Verberne

- een schuur met de nieuwe Kamp - te Heusden 2 l.
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1. Jan Lomans
2. Steven Jansen

- den Hoydries 2 l.
1. Steven Jansen
2. Philips van Hugten

- groes het Heytvelt 6 l.
1. Philips van Hugten
2. het Huis van Asten

Belast met: 1/3e deel van - ƒ 100,- aan Johannes Jansen - d.d. 27-1-1753.
Koopsom: ƒ 10,-.

Conditie: Verkoopster zal gedurende haar verdere leven worden onderhouden in 
          kost, drank enz. alsmede een behoorlijke begrafenis krijgen.
R 98 fol. 150vo 24-08-1764
Jan Jelis van Hugten verkoopt aan Mattijs Aart Wilbers, aan den Dijk:
- het ackerke aan den Dijk ╜ l.

1. de koper
2. weduwe Jan Tijssen van Dijk
3. de Beemtstraat
4. de onm. kn Joost Andriessen  

Koopsom: ƒ 16,-.
R 24 fol. 87 03-09-1764
Den drost, aanlegger. 
contra 
- Pieter Haasen - deze heeft nog te voldoen - ƒ 10-12-8 wegens aankopen op de 
                  koopdag van de kinderen Loverbosch.
- Jan Willem Slaats - te voldoen - ƒ 8-4-12 wegens verponding, 1761.
- Jacobus Smits - te voldoen - ƒ 7-14-8 wegens gekocht hout.
- Martinus van Hooff - te voldoen - ƒ 7-6-12 wegens verponding, 1758.
- Jan Peter Maas - restant verponding, 1756 - ƒ 10-11-10.
- Hendrik van de Paale - ƒ 8-13-12 wegens diverse restanten van lasten.
R 98 fol. 152 28-09-1764
Jan Peter Smits en Maria Janse Piek verkopen aan Maria Willemse van den Eeren-
beemt, dr. van Willem van den Eerenbeemt - en Maria Janse Piek:
- groes of hooiland - agter den Diesdonk 1 l.

1. den Bekerloop
2. Jan Willem Slaats

- land in de Loverbosch 1 l.
1. Hendrik Stevens
2. Peter Berkers

- een hooiveldje - aan de Voort, in de Beemde 1 l.
1. Tiele Coolen
2. Hendrik van Hugten     

- een obligatie van - ƒ 113,- α 2╝% t.l.v. Jan Verbogen, in de Wolfsberg - 
  d.d. 1686 of 1687.

Koopsom: ƒ 100,-
Aan roerende goederen wordt nog overgeven:
- enige kastjes, tinnen schotels, ketels etc. maar ook een trog, werkbank met 
  toebhoren en bakkersgereedschap - dit wegens gedane trouwe diensten en onder
  die mits dat zij i.p.v. de koopgelden te voldoen de voorn. verkopers bij
  blijft staan en helpen en haar moeder haar leven lang zal onderhouden.
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R 98 fol. 153vo 29-09-1764  
- Maria Antoni Evers - en
- Gerrit Antoni Evers.
Zij verkopen aan Antoni Evers hun 2/3e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag 7 l.

1. Willem Joosten
2. Jan Coolen
3. de weg of pad
4. een weg

- land den Harkacker 7╜ l.
1. Willem Joosten
2. weduwe Aart Wilbers
3. de koper en Willem Joosten

- de Braselacker 3 l.
 1-4. Tomas van der Weerden 

2. Mattijs van Hugten
3. de weg

- land de Streep 3 l.
 1-3. Jan Coolen

2. Tomas van der Weerden
4. de weg

- groes het Haverlant 10 l.
1. weduwe Paulus Geven
2. Antoni Kuypers 
3. weduwe Nol Tielen
4. de Aa

- groes de Asdonk off Voorstevelt 4╜ l.
1. Antoni Kuypers
2. Jenneke Jelisse

 3-4. Peter Berkers
- groes het Startvelt 2 l.

1. Willem Joosten
2. Dielis Verhoysen 

Belast met: 2/3e deel van ƒ 8-00-00/jr. aan het Gemene Land.
- 2/3e deel van ƒ 1-10-04/jr. aan het Huis van Asten.
- 2/3e deel van ƒ 0-02-12/jr. aan de Huis van Helmont of andere.

Koopsom: ƒ 520,-.
R 98 fol. 154vo 29-09-1764
Dorotea Elias verkoopt aan Jan Antoni Elias, haar broer, de helft in:
- huiske, hof en aangelag en een akkerke daarbij - in het Dorp 30 l.

1. Wilhelmus van Riet
2. de pad en weg
3. Evert van Geffen

Koopsom: ƒ 10,-.
R 98 fol. 155 29-09-1764
Wilhelmus van Riet verkoopt aan Jan Antoni Elias:
- een hoekje van een akkerke - gelegen voor het huiske van de koper 1 cops.

Koopsom: ƒ 13-2-8.
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R 98 fol. 155vo 29-09-1764
Jan Walraven verkoopt aan Anna Benders - weduwe Goort Buckums:
groes een Weyvelt 2 l.

1. Peter Driessen van Bussel
2. Willem van Dijk   
3. weduwe Willem van den Eerenbeemt
4. Anna - weduwe Goort Buckums

Dit veld wordt "geweegt" door het weiveld van Hendrik Walraven en door het
veld van de weduwe Willem van den Eerenbeemt.
- groesveldje den Hekelershoek of Kleynveltje 1 l.

1. de Koeystraat
 2-3. Peter Driessen van Bussel

4. Willem Jan Goorts
Koopsom: ƒ 60,-.

Hij verkoopt aan Andries Walraven:
- land de Camp 1 l.

1. Willem van Dijk
2. het Weyvelt van Hendrik Walraven
3. weduwe Goort Buckums
4. de straat

Koopsom: ƒ 40,-.
R 24 fol. 88vo 01-10-1764
- Den drost, aanlegger - contra - Pieter Paulus, gedaagde.
  Gedaagde is borg gebleven voor Willem Roefs - voor de aankoop van een "besla-
  gen kar" op de koopdag bij de kinderen Willem Kels - d.d. 19-12-1763.
  Tot nu toe is ƒ 6,- betaald.
- Idem, aanlegger - contra - Francis van den Eerenbeemt, gedaagde.
  Gedaagde heeft op dezelfde verkoping "borg" gestaan voor Antoni Verleysdonk
  wegens aankoop van een kar en stro.
  Hiervan nog te ontvangen - ƒ 7-17-0.
R 122 fol. 95vo 01-10-1764
Gerrit van Riet, commies van de Grooten Brabantsche Landtol, namens Anna Ver-
vooren, zijn vrouw, geeft te kennen dat Leendert Vervoorn, broeder van zijn 
vrouw, in leven gewoond hebbende te Klaaswaal, in februari l.l. is overleden.
Zijn vrouw is voor 1/7e deel erfgenaam.
Comparant heeft bij procuratie - d.d. 2-4-l.l. machtiging gegeven aan:
- Cornelis Arienz Vervoorn, te Westmaas - en
- Jan van Wingeren, te Maarzeland - om namens hem te treden in het sterfhuis
van wijlen zijn vrouws broeder, de erfenis af te wikkelen en daarvan rekening 
en verantwoording te doen.
Het schikt thans de comparant of zijn vrouw niet om bij "het hooren, neemen en
sluyten" voor de rekening aanwezig te zijn.
Hij geeft nu procuratie aan zijn zonen:
- Jan van Riet, commies van de voormelde landtol - en
- Leendert van Riet, schepen, alhier, om namens hen te compareren in de secre-
tarie van Claaswaal, de te doene rekening te controleren en het batig slot te
ontvangen.
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R 98 fol. 156 29-10-1764
- Antoni Fransen - en
- Willemyn Franse - weduwe Francis van den Boomen, te Lierop.
Zij verkopen aan Hendrik Jelis van Helmond:
- een huis en schop tot de voorste mik, hof en aangelag - in de Wolfsberg

╜ l.                
1. de verkopers
2. Joost van Hugten

- de Groenacker 1 l.
1. Francis Plenders
2. Jan Verbogen

- land den Dapper 1 l.
1. Nicolaas Voermans
2. het straatje

- land de Loverbosch 3 l.
1. weduwe Antoni Bosmans
3. de straat
2. Evert van Geffen

- den Mutsenacker 2 l.
1. Dirk Roymans
2. Jan van Gog
3. Jenneke IJsberts
4. de straat

- land het Kempke 1╝ l.
1. kn Peter Voermans
2. W. Bruynen

- het Lankackerke 1 l.
1. Willem van Dijk
2. kn Peter Voermans

- land de Hofstad 1 l.
1. Francis Kerkers
2. Jan Brunas - daar de schuur op staat

- groes de Lepper off Haseldonk 2╜ l.
1. Jan Janse van Dijk
2. Hendrik Peter Driessen

- groes de Weert 3 l.
1. Jan Aart Tielen
2. Aart Janse Smits  
3. de kleyne Aa

- groes Goordevelt 1╜ l.
1. Hendrik Peter Driessen
2. Jan Jan Verberne

- groes het Lindersvelt 5 cops.
1. Jan Sauve
2. Willem Bruynen

Belast met: ƒ 1-0-0/jr. aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 600,-.

R 28 fol.57 05-11-1764 1/2 ook: R 33 - 52 - 5-11-1764.
Gezien, het request van Willemyn Jan Deenen - weduwe Laurens Bruystens, dat 
haar man reeds lange tijd is overleden, haar met zes kinderen nalatende m.n.
Mattijs, Antoni, Willemyn, Annemie, Jan en Willem - waarvan Willem nog minder-
jarig is.
Haar zoon Antoni is absent, hij zou op zee varen.
Zij heeft - ƒ 250,- schuld o.m. aan:
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- Hendrik Coopmans - obligatie - d.d. 28-10-1752 - ƒ 110,-
- weduwe Aart Wilbers    ƒ  75,-
- Wilhelmus Bruynen ƒ  30,-
- de lands- en dorpslasten.
Zij wil, i.o.m. haar getrouwde kinderen, verkopen:
- land op de Logten 1╜ l.
- land daaraan 3  l.
- dries 2  l.
om haar schulden te betalen.
Indien e.e.a. niet toereikend is wil zij nog verkopen:
- het huis en aangelag - in het Dorp
doch liever wil zij dit behouden en er een obligatie "op laten staan".
Zij vraagt toestemming.
Naschrift: "Fiat".
R 98 fol. 160 07-01-1765 2/2 ook: R 150 - 6-12-1764
- Willemyn Jan Deenen - weduwe Laurens Bruystens en haar kinderen,
- Mattijs Laurens Bruystens,
- Willemyn Laurens Bruystens,
- Jan Laurens Bruystens, te Lierop,
- Antoni Laurens Bruysten - op onbekende plaats,
- Willem Laurens Bruystens - en
- Annemie Laurens Bruystens.
Zij verkopen aan Hendrik Coopmans:
- land op den Logten - de Berg 1╜ l.

1. Willem van Dijk
2. de koper
3. Paulus Verberne
4. de weg

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Bede - ƒ 0-07-8/jr.

Koopsom: ƒ 38,-.
- groes den Dries 2 l.

1. de koper
2. Antoni Franse
3. Jan Slaats
4. Jacobus Smits

Verponding: ƒ 0-14-0/jr.
Koopsom: ƒ 76,-.

- land op de Logte 3 l.
            1-2-3. kn Antoni Voermans 

4. de weg
Verponding: ƒ 1-08-0/jr.
Bede - ƒ 0-15-0/jr.

Koopsom: ƒ 45,-.
R 122 fol. 96vo 10-11-1764
- Hendrik Peter Driessen - en
- Jan Janse Verberne.
Zij maken een scheiding en deling van de door hen aangekochte goederen - trans-
port - d.d. 31-12-1763.
1e lot: Hendrik
- huis, en stal tot aan de middenmuur en schoorsteen met de kelder, neven de 
  kamer tot aan de gevel (horende het voorste aan de kinderen Antoni Voermans)
  met den hof en aangelag samen ╜ l.
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1. Hendrik Haasen  
2. Joost van Hugten
3. Nicolaas Voermans
4. de voors. kamer

- land de Winbraake 1 l.
1. de straat
2. Hendrik van de Mortel

- land den Hoogenacker 1╜ l.
 1-2. Nicolaas Voermans

- land de Koolacker 3 cops.
1. Joost van Hugten
2. weduwe IJsbout Hendrix

- groes het Weyvelt off Eeuzel 3 l.
            1-2-3. Nicolaas Voermans

Belast met: ƒ 0-5-12/jr. aan de Heren van Asten.
- ƒ 0-7-12/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar - in

  een meerdere rente.
Verponding: ƒ 2-14-2/jr.
Bede - ƒ 0-14-2/jr.
2e lot: Jan
- land den Brembosch 2 l.

1. Adriaan Lintermans
2. Peter Kerkers

- land den Dungen 2╜ l.
1. Hendrik van der Paalen
2. Wilbert van Helmont

- groes het Hoyvelt off Goort Oomsvelt 3 l.
1. Paulus van Bussel
2. Hendrik Verberne

Belast met: ƒ 0-13-8/jr. aan rentmeester de Kempenaar - in een meerdere rente.
Verponding: ƒ 2-14-0/jr.
Bede - ƒ 1-00-0/jr.
R 24 fol. 89vo 19-11-1764
- Den drost, aanlegger - contra - Antoni Verleysdonk, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 3-7-0/jr. vanwege de koopdag van Hendrik Marce-
  lis Berkers.
- Maria Dirks van Hugten, aanlegger - contra - Tomas Hendriks, gedaagde.
  Aanlegster is, in 1763, als dienstmeid geweest bij gedaagde - en heeft 
  daarvan nog - ƒ 9-10-0 loon nog niet kunnen ontvangen.
R 122 fol. 98 20-11-1764
Jenneke Verleysdonk - weduwe Antoni Kuypers.
Deze Jenneke is moeder van Antoni Kuypers, hier geboren en enige jaren voor
timmermansknecht gewoond heeft te Amsterdam - en daar bij ongeluk in het water 
is gevallen en overleden.
Zij geeft procuratie aan haar zoon, Joost Kuypers, om namens haar te Amsterdam
de nalatenschap van Antoni Kuypers, wijlen haar zoon, "gade te slaan" en te 
aanvaarden en indien nodig de betaling van het collateraal te doen.
R 155 29-11-1764
Anna van Hooff - weduwe Francis van de Vorst, te Ommel, verkoopt roerende goe-
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deren - o.a.:
- een paard ƒ 25,-
- vijf koeien ƒ 90,-
- huishoudgerei
- landbouwgereedschap
- hooi, stro ƒ 12,-

Opbrengst: ƒ 173,-.
R 107b fol. 196 30-11-1764
Peeter Gerrits van Loon, op Heusden, is schuldig aan Catharina van Liempt,
te Helmont - ƒ 500,- α 3╝%.
Voor schepenen Helmont.
R 24 fol. 90 03-12-1764    
   
- Den drost, aanlegger - contra - Joost van Gerwen, te Ommel, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig:
  - van de Gemene Middelen, 1760 ƒ  2-13-00
  - verponding - rest - 1758 ƒ  2-18-08
  - verponding - rest - 1761 ƒ    5-04-02  

ƒ 10-15-10
- Idem, aanlegger - contra - Martinus Slaats, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig aan de Heren van Asten:
  - twee jaar rente t.w. 15-12-1761 en 1762 ƒ 11-13-04
- Idem, aanlegger - contra - Reynder Tijsse van Hooff en Jenneke, zijn zuster,
  gedaagde.
  Rente aan de Heren van Asten - 15-12-1762 ƒ  NN.
- Idem, aanlegger - contra - Willem Tijssen, gedaagde
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 1-9-8 van de gekochte goederen op de koopdag
  van Hendrik van Geffen.
R 122 fol. 100vo 03-12-1764
Paspoort voor: Willem Tijssen, staande ter goeder naam en faam, hebbende 

     vrouw en kinderen en daarmee in armoedige staat levende, wil
     zich naar elders begeven om voor vrouw en kinderen aan de kost
     te komen.

R 98 fol. 159 13-12-1764
Aart Driessen de Zeeger verkoopt aan zijn zoon Jan:
- land de Backers 1╜ l.

1. de koper
2. kn Hendrik Hoefnagels

- land Peter Coolenacker 1Al.
1. Jan Smits
2. de koper

- land de Reuselman 12 roeden
1. de verkoper

- groes het Weyvelt 3╜ l.
1. Dirk Loverbosch
2. Peter Hoebergen    

- groes de Karis 1╜ l.

191



1. de koper
2. Peter Vermeulen

- groes het Kempke 12 roeden
1. de verkoper
2. kn Francis Timmermans

- land den Bergacker 1 l. 12 r.
1. weduwe Goort Buckums
2. Peter Driessen van Bussel

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 20-1-1764.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 122 fol. 101 12-01-1765
Staat en inventaris - opgemaakt door Francis Bennebroek - weduwnaar Willemyn
Verdeyseldonk - t.b.v. Maria, Hendrik, Philips en Jan, zijn kinderen.
Hij wil hertrouwen met Hendrien Hendrik Lambers, te Someren.

Onroerende goederen
- 1/5e deel in 3╜ l. land te Someren, gekomen van de ouders van Francis Benne-
  broek.

Roerende goederen
- een "veren" bed en toebehoren,
- twee linnen bedden,
- zes stoelen, een tafel, een kastje, een bank,
- enig tin, 
- enige ketels, potten, pannen en maten,
- een bedstede,
- klein landbouwgereedschap,
- een spinnewiel,
- een ploeg, een eg, een hoge kar en een lage kar,
- een paard en getuig,
- vier melkkoeien, drie "leege" beesten,
- 40 vat boekweit, 30 vijm koren,
- 10.000 pond hooi, 600 pond "toemet",
- 8 l. land is met rogge bezaaid,
- aan geld - ƒ 40,-. 
- aan "quaade schult" te vorderen - ƒ 25,-.
R 122 fol. 103 14-01-1765
Jan Hendriks Verboogen - en Leyneke Vrients, zijn vrouw, aan de Wolfsberg,
testeren.
- Alle voorgaande "makinge" vervallen.
- De twee kinderen van de testateur m.n. Jan en Jenneke - of bij diens v≤≤r-
  overlijden hun kinderen - worden hun enige erfgenamen - dit staaksgewijze.
- De langstlevende van hen, testateuren, blijft echter in het volle bezit der
  goederen gedurende zijn/haar leven.
R 122 fol. 104vo 19-01-1765 1/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Pieter Paulus - weduwnaar Lucia Janse van 
Hout - t.b.v. Paulus, Hendrien, Philip, Johanna en Francis, zijn vijf kinderen.
Hij wil hertrouwen met Maria Tijs Muyen.

Roerende goederen   
- enige bedden en hun toebehoren, zes paar lakens,
- twee kisten, een kastje, een trog, twee halve bedkoetsen, acht stoelen,
  een tafel,
- enige ketels, potten,
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- enig tin, koperwerk,
- 45 el linnen,
- vuurgerei,
- twee spinnewielen,
- (vrij veel) klein landbouwgereedschap,
- twee hoge karren, twee slagkarren,
- drie paarden met getuig,
- zes melkkoeien, twee kalveren,
- 35 oude schapen,
- 50 vijm rogge, 30 vat boekweit, 8000 pond hooi, 1000 pond "toemet"
- 28 l. bezaaid met rogge,
- ƒ 50,- in te vorderen.
- ƒ  9,- "quaade schult".

Schulden
- de huuishuur van de door hem bewoonde hoeve ƒ  35-00-00
- geleend geld van Jan Coolen ƒ  50-00-00
- huurloon van knecht en meid ƒ  65-00-00
- diverse dorps- en landslasten ƒ    95-08-04  

ƒ 245-08-04
R 122 fol. 107vo 02-02-1765 2/2
- Pieter Paulus - weduwnaar van Lucia van Hout - bruidegom - ter eenre - en
- Maria Tijs Muyen - bruid - geass. met Mattijs Muyen, haar vader - ter andere 
  zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten "wordende ten dese no-
  pens den bruidegom gereserveert tot den inventaris door hem gepasseert".
- Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden zullen deze alleen v≤≤r-
  uit behouden al hetgene van de zijde van de bruid mocht komen.
  "Sullende ook hetgeene van de zijde der v≤≤r-kinderen mogte aankomen voor de
  deselve alleen sijn en blijven. Zullende anders voorts soo v≤≤r- als nß-kin-
  deren egaal in alles worden behandelt en opgevoet off het kinderen van eender
  bedde waaren".
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid komt te overlijden, zonder kind(eren) uit 
  dit huwelijk na te laten dan zal zij - ƒ 200,- uit de boedel ontvangen en al
  hetgene zij heeft ingebracht of van haar zijde mocht zijn aangekomen.
  Ingeval de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) uit
  dit huwelijk na te laten dan zal hij uit de van haar zijde gekomen goederen 
  alleen - ƒ 50,- ontvangen. Het verdere zal dan gaan naar de naaste vrienden
  van de bruid.
- De langstlevende van hen beide zal zorgen voor de opvoeding van de v≤≤r- en
  eventuele nß-kinderen uit dit huwelijk.  
R 98 fol. 162vo 26-01-1765 1/2
Antoni Verleysdonk geeft bij erfmangeling over aan Laurens Jelisse:
- land het Kempke 4 l.

 1-4. Arnoldus van Hugten
 2-3. de gemeente

Verponding: ƒ 1-4-0/jr.
Bede - ƒ 1-0-0/jr. Koopsom: ƒ 40,-.
R 98 fol. 163 26-01-1765 2/2
Laurens Jelisse geeft bij erfmangeling over aan Antoni Verleysdonk:
- land de agterste acker op de Leysdonk 4 l.

1. de koper
2. de verkoper
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3. Arnoldus van Hugten
4. Goort Franse van Bussel

Koopsom: ƒ 40,-
R 164 fol. 46vo 29-01-1764  
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Canters - overleden 28-12-1764.
Peter Jan Wilberts is erfgenaam van de overledene.

De helft in Waarde
- huis, hof en aangelag - aan den Dijk 1 l. ƒ 75,-

1. Jan Peters van Bussel
2. weduwe Jan Tijsse van Dijk

- land de Haas 3 l. ƒ 25,-
1. Jan Peters van Bussel
2. weduwe Jan Tijsse van Dijk

- land den Nieuwenacker 2 l. ƒ 13,-
1. Jan Maas
2. Antoni van Bussel

- huis en aangelag - zijnde den Dries 1╜ l. ƒ 60,-
1. Jan Maas  
2. Arnoldus Zeegers

- groes de Engelsebeemt 6 l. ƒ 40,-
1. Francis van de Vorst
2. Goort Lomans

- groes het Heytvelt 2 l. ƒ 10,-
1. Jan Peters van Bussel
2. Peter Jan Wilbers

╝e deel in
- land het Cattegat 3 l. ƒ 12,50

1. Jan Paulus Geven
2. erfgenamen Peter van Bussel

- land het Oulant 1 l. ƒ  5,-
1. kn Willem Geven
2. Andries Marcelis

- land den Berg 3 l. ƒ 11,50
1. Goort Peters
2. kn Jan Andriessen

- groes den Cranenbemt 4╜ l. ƒ 20,-
1. erven Marten van Dijk
2. Joost Verheyen

- groes den Doorenman 2 l. ƒ  7,50
1. erven Marten van Dijk
2. Jan Dirks van Hugten

- groes het Heytvelt 3 l. ƒ 10,-
1. weduwe Jan Tijssen van Dijk
2. Peter Jan Wilbers

- groes den Bevertkoot 6 l. ƒ 30,-
1. Jan Smets  
2. erven Marten van Dijk

- groes het voorste Kempke 2 l. ƒ 10,-
1. Jan Dirks van Hugten
2. Jan Peters van Bussel

- Eysboutsveltje 1 l. ƒ  5,-
1. Goort Peters
2. weduwe Jan Tijsse van Dijk

- groes het agterste van den Hoogendries 1 l. ƒ  5,-
1. Jan Paulus Geven
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2. Jan Smets
- den dries aan de Kuyl - met de 

grond van schop en bakhuis. 2╜ l. ƒ 17,50
1. Jan Peters van Bussel
2. de straat

- de Voorste acker 4 l. ƒ 20,-
1. Jan Peters van Bussel
2. Jan Smets  

- land de Wittenacker 3 l. ƒ 12,50
1. weduwe Aart Symons
2. Jan Peters van Bussel

- land het Hulsbuske ╜ l. ƒ  2,50
1. Pieter Koppens
2. weduwe Jan Tijssen van Dijk

- een heiveld 3 cops. ƒ  2,-
1. Jan Peters van Bussel
2. Pieter Koppens

De helft van
- huis en hof - in het Dorp ╜ l.          ƒ 100,-  
    1. de voetpad

 2-3. de straat                   
         ƒ 494,-

20e penning is ƒ 24-14-0.  
R 164 fol. 50vo 07-02-1765
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrien van der Westen - overleden
2-1-1765.
Nicolaas van der Westen is ΘΘn der erfgenamen.

1/8e deel in Waarde
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg 1 l.  ƒ 10,-

1. Wilbert van Helmond
2. het Beemtstraatje

- land de Weysterberg 1 l. ƒ  2,50
1. Hendrik Haasen
2. Hendrik Peter Driessen

- land de Loverbosch 1 l. 3 cops. ƒ  3,-
1. Joost van Hugten
2. Peter Kerkers

- land den Appert 1╜ l. ƒ  3,-
1. Peter Kerkers
2. Hendrik van Helmont

- land den Appert 3 cops. ƒ  1,50
1. Jan Janse Verberne
2. Peter Kerkers

- de Peereacker 2╜ l. ƒ  5,-
1. Peter Kerkers
2. Hendrik Haasen

- land den Camp 1 l. 1 cops. ƒ  2,50
1. Hendrik van der Paalen
2. Hendrik Haasen

- groes het Eeuzel 6 l. ƒ 11,50
1. Hendrik Haasen
2. Joost van Hugten

- groes het Lindert 2 l. ƒ  5,-
1. kn Goort Kuypers
2. kn Antoni Voermans
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- groes de Weert 1 l. ƒ  2,-
1. Jan Vervoordeldonk
2. de Aa        

ƒ 45,75
20e penning is ƒ 2-5-12.
R 122 fol. 108vo 20-02-1765
Luytje Leenen - weduwe Mattijs Dirks, wonende bij Jan van Gog, in de Wolfsberg,
ziek, testeert.
- Alle voorgaande "makingen" vervallen.
- Haar enige erfgenaam wordt Arnoldus Mattijs Slaats, te Deurne.
R 32 fol. 30vo 25-02-1765 1/2
Jan Janse Verberne en Hendrik Coopmans worden aangesteld als voogden over Wil-
lem, onm. zoon van Hendrik Peter Verberne - en Johanna Maria Loomans.
R 155 07-03-1765 2/2
Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne, als voogden over Willem, onm. zoon
van Hendrik Peter Verberne - en Johanna Maria Lomans, beiden overleden.
Zij verkopen nagelaten roerende goederen o.a.:
- een paard ƒ 60,-
- twee koeien ƒ 66,-
- een hoge kar ƒ 20,-
- een slagkar ƒ  6,-
- een bedpan ƒ  1,60
- een koper theeketel ƒ  2,-
- enige stukken spek α ƒ 0-3-4/pond ƒ 11,-  
  Opbrengst: ƒ 360,-.
R 155 28-02-1765
De Heren van Asten laten verkopen - de oude heg, uitgedaan, om den hof van het 
kasteel - en enig schaarhout.

Opbrengst: ƒ 19,-.  
 
R 122 fol. 110 28-02-1765
Jacobus Losecaat geeft procuratie aan Johan Geleyns, zijn zwager, te Zevenber-
gen, om namens hem "te ligten ende in te winnen sodanige extracten uyt trouw-
en doopregisters en attestatien off andere bewijsen en actens enz." om te be-
wijzen dat hij, comparant, met zijn twee zusters:
- Anna Losecaat - g.m. Cornelis van de Meeberg, te Zevenbergen - en
- Elisabet Losecaat - g.m. Johan Geleyns, gemachtigde in deze wettige kinderen
zijn van wijlen Antoni Losecaat, gewoond hebbende te Zevenbergen en dat ze alle
drie gerechtigd zijn tot de nalatenschap van wijlen Maria en Magdalena Lose-
caat, de eerste overleden te Dordt en de tweede overleden en gewoond hebbende 
in de Clundert.
R 122 fol. 110vo 01-03-1765 1/3
Schepenen van Asten alsmede Antoni Losecaat, schepen en loco secretaris van 
Asten en Pieter van Riet, eykmeester, certificeren ter instantie van Jacobus 
Losecaat, drost, dat wij op vrijdag, 1-3-1765, om 10 uur in de morgen, zijn 
geweest aan het huis van Jacobus Losecaat voorn. en daar aan de deur gevonden 
hebben de ondervorster, alhier, en Arnoldus Smits, die met Jacobus Losecaat 
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verklaarden "van Someren hebben zien komen, een kar, waar in was gespannen een 
swarte os en daar op lagen drie zakken. Geopent en gevisiteerd hebbende, daarin
bevonden rogge- en boekweitmeel".
Het meel is door de eykmeester gemeten - zijnde 17╜ vat roggemeel - en
                                                 2╜ vat 1 cop boekweitmeel.
De zakken zijn door ons verzegeld en door de drossard in arrest genomen.        
R 122 fol. 111 09-03-1765 2/3
Jan Janse van de Leensel verklaart dat hij, op 1-3-l.l., door zijn knecht, Jan
Hoobergen, op de molen van Someren heeft laten malen rogge en boekweit, alzo
"van buyten binnen Asten ingebragt" het is door de drossard in arrest genomen
en hem is een boete van - ƒ 50,- "gevraagt".
"En doordien den comparant niet geneegen is deselve boete vooralsnog te betaa-
len of den os met de kar over te geven en alsoo de os, een heerenpand, zijnde
en om daarvan de kosten voor te komen" verklaart hij, comparant, de voorn. os 
en kar van de drossard, alhier, uit arrest te nemen, met belofte deze ten alle
tijde, op vermaan, terug te zullen geven - of een boete van - ƒ 40,- boven de
voors. - ƒ 50,-.
R 112 fol. 112 14-03-1765 3/3
- Roedolf Graaf, ondervorster en schutter, alhier - en
- Arnoldus Smits - verklaren ter requisitie van Jacobus Losecaat, drossard,
dat zij op 1-3-l.l., 's morgens rond acht uur, de requirant bij hen is gekomen,
zeggende: "Mij is gezegt datter een boer van Heusden met een kar na Someren 
ter moolen was, waarop moet gaan letten of terugkomt".
Waarop zij, comparanten, de weg naar Someren zijn opgegaan, naar de Somerse     
brug, liggende over de Aa, tussen Asten en Someren.
Op de weg vandaar naar Asten hebben zij een kar, op Somerse grond, gezien, ko-
mende van de Somerse molen. Zij hebben deze "op het oog gehouden" en over de 
voors. "steene brug" zien binnenkomen.
De kar werd gevoerd door Jan Hoebergen, knecht van Jan Jansen van de Leensel,
op Heusden.
Volgt een breedvoerig verslag over de inbeslagname van os, kar en meel - in het
oog gehouden door de drossard die van verre en terzijde gevolgd was - waarbij 
Jan Hoebergen aanvoerde dat de molen van Asten geen dwangmolen zou zijn.
R 32 fol. 31 06-03-1765 1/2
Jan Peter Hoefnagels is aangesteld als voogd over Pieter en Hendricus, onm.
kinderen van Louis Hoefnagels - en Willemyn van Lil.    
R 155 07-03-1765 2/2 
- Jan Peter Hoefnagels, voogd over Pieter en Hendricus, onm. kinderen van Louis 
  Hoefnagels - alsmede voor:
- Arnoldus Hoefnagels, te Valkensweert
zal enige roerende goederen verkopen, nagelaten door Louis Hoefnagels - gewoond
hebbende te Asten en overleden te Valkensweert - o.a.:
- een koperen ketel ƒ 3-12-0
- een kastje ƒ 5-00-0
- een bedstee ƒ 2-00-0

Opbrengst: ƒ 22,-.
R 28 fol. 58vo 19-03-1765 1/3 ook: R 33 - 52 - 18-3-1765.
Gezien, het request van:
- Jan Leenders van Hugten, te Lierop,
- Willem Leenders van Hugten,
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- Margriet Leenders van Hugten,
- Anna Leenders van Hugten - weduwe Luycas van der Loo - en
- Arnoldus Vrients - g.m. Ida Leenders van Hugten.
  Allen kinderen en erven van hun moeder, Heylke - weduwe Leendert Dirks van 
  Hugten - half januari l.l. hier overleden.
  Alsmede:    
- Dirk Jansen - g.g.m. Jenneke Leenders van Hugten - als vader van zijn twee
  onm. kinderen m.n. Dirk en Leendert.
Zij zijn ieder voor 1/6e deel erfgenaam van wijlen hun moeder - betreffende
o.m.:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Heusden 2╜ l.
- land den Heycamp 2  l.
- land de Quaybraak 3  l.
- land de Varsenacker 1╝ l.
- groes het Ven 3  l.
- groes den Brant 3  l.
- groes het Busvelt 2 l.
- groes het Weyvelt 4 l.
De goederen zijn allodiaal en belast met 3 vat rogge/jr. aan Jan Heere en meer
andere.
En zo zij vermenen met nog enkele renten van zeker - ƒ 200,-.
Echter niet wetende aan wie en hoe lang ten achteren.
Zij zijn beducht hierover nog aangesproken en mogelijk "opgewonnen" worden.
Aan roerende goederen bestaat de nalatenschap o.m. uit:
- vier koeien, een os, drie jonge beesten,
- 25 vat rogge, 20 vat boekweit,
- twee bedden - toebehorende aan Margrieta,
- vier stoelen etc.
Aan schulden o.m.
- aan Margriet, de dochter ƒ  80,-
- aan diverse schuldenaren ƒ   170,-      
 ƒ 250,-
Dit is ook ongeveer de waarde van de gehele nalatenschap.
Er is over gesproken om het geheel te verkopen en daarmee de schulden te beta-
len.
Willem en Margriet zijn echter niet genegen dit te doen, mede omdat zij al die 
jaren bij hun moeder gewoond hebben en speciaal Willem nog gaarne in het huis 
zou blijven wonen.
Er is daarom een accoord gemaakt dat Willem de gehele nalatenschap overneemt
met alle kosten en lasten vandien en aan ieder der erfgenamen - ƒ 20,- uit-
keert.
Zij vragen, t.b.v. de onmondigen, toestemming.
Naschrift: "Fiat".
Opmerking: De vader van de twee onm. kinderen, Dirk Jansen, wordt ook genaamd
           Dirk Dirks van Someren.
R 122 fol. 124vo 06-06-1765  2/3
- Jan Leenders van Hugten, te Lierop,
- Margriet Leenders van Hugten - weduwe Luycas van der Loo (zie opmerking)
- Arnoldus Vrients - g.m. Ida Leenders van Hugten,
- Dirk Jansen - g.g.m. Jenneke Leenders van Hugten - namens zijn twee onm. 
kinderen - procuratie - d.d. 18-3-l.l. - drost en schepenen Asten.
Kinderen en erven van Heylke - weduwe Leendert Jan Dirks van Hugten.
Zij maken een accoord met Willem Leenders van Hugten, hun broeder, inhoudende
dat zij de hen aangekomen nalatenschap in het geheel laten aan hem - voor 
ƒ 250,-.
Aan ieder is echter maar betaald - ƒ 20,- en van het overige bedrag worden de 
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schulden t.l.v. de boedel betaald.
Zij dragen nu aan hem nog over - alle roerende goederen - mits hij voldoet alle
"de reele en personeele schulden t.l.v. de boedel staande".
Opmerking: In de aanhef wordt Anna Leenders van Hugten niet vermeld - zij on-
           tekend echter wel. 
           Ook zou Magriet - gehuwd zijn met Luycas van der Loo - dit moet
           echter zijn Anna - trouwdatum 9-6-1748 - Asten/14. G.S.
R 98 fol. 177 06-06-1765 3/3     
- Jan Leenders van Hugten, te Lierop,
- Margrieta Leenders van Hugten,
- Anna Leenders van Hugten - weduwe Luycas van der Loo,
- Arnoldus Vrients - g.m. Ida Leenders van Hugten,
- Dirk Jansen - g.g.m. Jenneke Leenders van Hugten - met zijn twee minderjarige 
  kinderen, Dirk en Leendert,    
Kinderen en erven van Heylke - weduwe Jan Dirks van Hugten.
Zij verkopen aan Willem Leenders van Hugten hun 5/6e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag 2╜ l.

1. Jan Dries Tielen
2. Aart Schepers

- land den Heycamp 2  l.
1. Jan Dries Tielen
2. de straat

- de Quaybraak 3 l.
1. Jan Dries Tielen

- de Varzenacker 1╝ l.
1. de straat
2. Jan Dries Tielen

- groes het Ven 3 l.
1. Jan Dries Tielen
2. de Quaybraak

- groes den Brant 3 l.
1. Jan Dries Tielen
2. Dirk Claus

- groes Busvelt 2 l.
1. Jan Dries Tielen
2. Daandel Jansen

- het Weyvelt 4 l.
1. groes den Brant

Belast met: 3 vat rogge/jr. aan Jan Heeren en meer andere.
Koopsom: ƒ 250,-. 

R 98 fol. 163vo 01-04-1765
- Jan Daniels - g.m. Maria Verreyt, te Valkensweert,
- Hendrik Raymakers - g.m. Catarina Verreyt, te Westerhoven,
- Elisabet Verreyt,
- Francyna Verreyt.
Kinderen en erven van Andries Verreyt - en Peternel Doensen.
Zij verkopen 4/5e deel onverdeeld aan hun broeder, Antoni Verreyt, te Neder-
weert - in:
- huis, en stal - in het Dorp ╜ l.

 1-3. de straat
2. Mattijs Muyen
4. het kind van Hendrik Verberne  

- den Heesacker 2╝ l.
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1. Johannes Jansen
2. het kind van Hendrik Verberne

- land de Heesackers  1 l. 2 r.
1. Mattijs Muyen
2. Joseph Sauve

- land in het Bergslant 1 l.
1. Adriaan Hoefnagels
2. weduwe Peter Verberne

- groes in 't Rood 2 l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. kn Jan Verberne

- weyveld in 't Rood 3 l.
1. het kind van Hendrik Verberne
2. weduwe Jan Verhoysen

- land de Weg 3 cops.
1. Johannes Jansen
2. Joseph Sauve

Belast met: 1/3e deel van 2 vat rogge/jr.aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 140,-.

Overeengekomen is dat betaald wordt - ƒ 40,- en dat de koper met de - ƒ 100,-
alle schulden en eventuele navorderingen uit de nalatenschap zal voldoen.
R 28 fol. 61vo 04-04-1765 1/3 ook: R 33 - 52 - 3-4-1765.
Gezien, het request van:
- Pieter van der Westen, te Rotterdam,
- Peternel van der Westen, te Rotterdam,
- Nicolaas van der Westen,
- Geertruy van Geffen - weduwe Jan van der Westen - als moeder van haar drie
  kinderen  m.n. Pieternel, Jan, en Johannes - geass. met haar vader, Hendrik 
  van Gefen, wonende alhier.
Zij geven te kennen dat in het laatst van 1764 is overleden:
- Elisabet van Weert - weduwe Francis van der Westen, nalatende acht kinderen  
  m.n. Pieter, Peternel, Hendrien, Nicolaas, Jan - allen meerderjarig en Fran-
  cyn, 18 jaar, Antoni, 13 jaar en Elisabet, 7 jaar.
Dat Hendrien nß haar moeder is overleden.
Ook Jan, die gehuwd is geweest met Geertruy van Geffen is overleden.
De nalatenschap bestaat uit:
- een huis en enige landerijen - alsmede
- de roerende goederen.
Zij hebben e.e.a. zeer nauwkeurig nagezien, dit met hulp van de buren, omdat 
geen familie van de drie onm. kinderen van Francis van der Westen, hier woont  
De waarde van deze goederen bedraagt: ƒ 187-15-0
De schulden bedragen ƒ 232-00-4

                  - ƒ   187-15-0  
rest schuld ƒ  44-05-4

Nicolaas van der Westen is wel genegen om de voors. nalatenschap over te nemen,
waartoe de andere ook genegen zijn. Temeer om de drie onm. kinderen te "bezor-
gen"
Zo is overeengekomen dat Nicolaas overneemt:
- alle roerende goederen tegen betaling der schulden.
- de onroerende goederen voor 6/7e deel van ƒ 375,- te betalen aan:
  - Pieter en Pieternel - ieder ƒ 60,- ƒ 120,-
  - weduwe Jan van der Westen en haar drie minderj. kinderen - ƒ 75,- ƒ  75,-
  - aan zijn twee minderj. zusters en ΘΘn broeder - ieder ƒ 60,-      ƒ   180,-     
  ƒ 375,-
Hij zal zijn drie minderjarige broer en zusters onderhouden tot 
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ze meerderjarig zijn.
Wordt verzocht om toestemming van officier en schepenen.
Naschrift: "Fiat".
R 98 fol. 167vo 10-04-1765 2/3
- Pieter van der Westen, te Rotterdam,
- Pieternel van der Westen, te Rotterdam,
- Geertruy van Geffen - weduwe Jan van der Westen - en haar drie onm. kin-
  deren,
- de drie onm. kinderen van Francis van der Westen m.n. Francyn, Antoni en
  Elisabet.
Zij verkopen 6/7e deel onverdeeld aan Nicolaas van de Westen in:
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg 1 l.

1. Wilbert van Helmond
2. het Beemtstraatje

- land de Loverbosch 1 l. 3 cops.
1. Joost van Hugten 
2. Peter Kerkers

- land den Appert 1╜ l.
1. Peter Kerkers
2. Hendrik van Helmond

- land den Appert 3 cops.
1. Jan Jan Verberne
2. Peter Kerkers

- den Peereacker 2╜ l.
1. Peter Kerkers
2. Hendrik Haasen

- land den Camp 1 l. 1 cops.
1. Hendrik Haasen
2. Hendrik van der Paalen

- groes het Eeuzel 6 l.
1. Hendrik Haasen
2. Joost van Hugten

- groes het Lindert 2 l.
1. kn Goort Kuypers
2. kn Antoni Voermans

- groes de Weert 1 l.
1. Jan Vervoordeldonk
2. de Aa

Koopsom: ƒ 375,-.
R 122 fol. 115 10-04-1765 3/3
- Pieter van der Westen, te Rotterdam - mede voor:
- Pieternel van der Westen, zijn zuster, te Rotterdam, die niet "present kon
  blijven",
- Geertruy van Geffen - weduwe Jan van der Westen - geass. met haar vader,
  Hendrik van Geffen - namens haar drie minderj. kinderen.
- Nicolaas van der Westen - zij samen mede voor:
- hun twee minderj. zusters, Francyn, 18 jaar, Elisabet, 7 jaar en hun minderj.
  broeder, Antoni, 13 jaar - met assistentie van Wilbert van Helmond, Pieter 
  Slaats en Joost Kerkers, naburen van hun overleden ouders, dit omdat zij hier
  geen "vrienden" hebben en ter vermijding van kosten geen voogden verzocht 
  hebben - om de geringe nalatenschap van hun ouders te taxeren.
  - De roerende goederen, bij het overlijden van hun moeder 
    gevonden hebben een waarde van ƒ 187-15-00
  - De schulden bedragen ƒ 232-00-04     
  - De schulden bedragen dan meer ƒ  44-05-04
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    Dit wordt gelijkwaardig gevonden.
  - De vaste goederen hebben een waarde van ƒ 450-00-00
Het komt alleen Nicolaas van der Westen gelegen om in de boedel te blijven 
zitten en deze over te nemen.
Indien dit niet zo was zou de boedel verkocht moeten worden en zo weinig op-
brengen dat de minderjarigen daarvan niet opgevoed kunnen worden.
Zij maken, met verwijzing naar een voorgaand request en approbatie, een ac-
coord, dat:
- Nicolaas van der Westen de goederen van hun overleden moeder, Elisabet van
  Weert - weduwe Francis van der Westen overneemt - zijnde 6/7e deel in:
  - de onroerende goederen - voor ƒ 375-00-00
Als volgt te betalen:
- Pieter en Pieternel - ieder - ƒ 60,- ƒ 120-00-00   
- weduwe Jan van der Westen - voor haar drie kinderen ƒ  75-00-00
- aan zijn twee onm. zusters en ΘΘn broer, als zij tot 
  meerderj. of geapprobeerde staat zullen zijn gekomen
  ieder - ƒ 60,-  ƒ 180-00-00
  En met de verdere conditie dat hij deze kinderen zal 
  onderhouden tot ze meerderjarig zijn.
  Hij zal verder de kosten van deze transactie moeten vol-
  doen.
- Onder de comparanten is nog een verdeling gemaakt van kleren, zilver en goud
  die Hendrien van der Westen heeft nagelaten bij haar overlijden.
  O.a. is aan Francyn, die nu te Rotterdam woont - een rok en mutsen "vermaakt"
  Aan Antoni - "een rouwe voorschoot off slooff, een cornetmuts, een neteldoeke
               neusdoek".
  Aan Elisabet - een rode rok, een baaien rok en een witte rok.    
R 122 fol. 113vo 03-04-1765
- Jan Vervoordeldonk, schepen - en
- Mattijs Herings, 27 jaar.
Zij verklaren:
de eerste comparant - dat hij ca. ΘΘn maand geleden gekocht heeeft van Jan 
Maas, te Ommel - tien schapen - en van Leendert Lammers, in de Steegen, ook
tien schapen en dat hij deze twintig schapen gebracht heeft in zijn huis op
Voordeldonk. voor hij ze naar huis dreef heeft hij aangifte gedaan "ten comp-
toire van den thol" en daaraan voor ieder schaap betaald ΘΘn duyt zijnde  samen
2╜ stuiver (1 duit is 2 penningen) 
"zonder dat den thollenaar of sijne soon daarvan hebben gegeven een tholbrief-
je, zeggende: "drijfter maar met heenen".
de tweede comparant - dat hij ca. veertien dagen geleden "ten comptoire van 
de thol" een tolbriefje heeft gehaald om zijn bijen, onverkocht en "onverlooft"
van Valkensweert naar hier te halen, bestaande "in drie levendige en twee doo-
den" en daarvan aan de commies betaald heeft vijf stuyvers en een duyt.
R 98 fol. 165 04-04-1765
Pieternel Peter Fransen, in de Steegen, verkoopt aan Jan, Maria en Cecilia,
haar broer en zusters, ╝e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - in de Steegen 1╜ l.

1. Hendrik van Rijt
2. Hendrik Peter Driessen

- den Dwersacker 2 l.
1. Jan Walraven
2. Francis van de Vorst e.a. 

- de Ven off Laarbroeksacker 1 l.
1. Aart Driessen
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2. Peter Hoebergen
- de Kraystartacker  4╜ l.

1. weduwe Jacob van de Cruys
2. Marcelis Donkers

- de Kraystart 1 l.
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. Peter van Reyt

- de Vlaas 1 l.
1. Willem Jan Goorts
2. weduwe Jacob van de Cruys

- den Boetschotacker 1 l.
1. kn Willem Kels
2. Peter Lomans

- een huisplaats in het Bergslant met een acker daaraan 1╜ l.
1. een akker van Gabriel Swanenberg
2. Peter Lomans

- het kleyn Eeusel 3 l.
1. Peter van Reyt
2. kn Jan Goorts

- het groot Eeusel 5 l.
1. Wilbert Aarts
2. Aart Driessen
3. Peter Hoebergen

- den Papendonk 3 l.
 1-2. weduwe Francis Berkers

- den Bleek 1╜ l.
1. weduwe Laurens Antonis
2. kn Jan van Ruth

- de Vlaas 1╜ l.
1. Peter Lomans 
2. Goort Peter Jan Aarts

Den Dwersacker is niet in dit transport inbegrepen omdat deze leenroerig is aan
het Huis van Asten en die alleen is van Jan Peter Fransen en die hij aan het 
Leenhoff moet verheffen.
Belast met: ƒ 2-0-0/jr. aan den Armen van Asten.

- ƒ 1-8-6/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 50,- α 4% aan Willem Bruynen.
- ƒ 0-5-0/jr. aan de Kerk van Asten in een meerdere rente van 

 ƒ 0-15-0/jr.
Koopsom: ƒ 50,-.

R 98 fol. 166vo 10-04-1765
Hendrik Coolen, aan Voordeldonk, is schuldig aan Elisabet Berkers - weduwe
Laurens Roymans, te Ostappen - ƒ 150,- α 3%.
Marge: 28-10-1793 gelost aan Joost van Hugten.
R 28 fol. 64vo 18-04-1765 1/4
Gezien, het request van Dirk Dirks van Someren en Francis Smits dat zij bij  
"erffmangeling" hebben verkocht aan Jacobus Losecaat:
- een hooiveld te Heusden 8 l. Waarde: ƒ 230,-. 
En dat deze aan hen heeft verkocht:
- twee akkers te Heusden 8╜ l. Waarde: ƒ 255,-
Gelegen naast het land van de supplianten.
Dirk voors. vraagt, als weduwnaar, toestemming, namens zijn twee kinderen 
die voor de helft mede-eigenaar zijn.
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Francis Smits is eigenaar van de andere helft.
R 98 fol. 171vo 03-05-1765 2/4
Dirk Dirks van Someren en twee onm. kinderen van zijn laatst overleden vrouw -
en Francis Smits, verkopen aan Jacobus Losecaat:
- groes of hooiveld aan de A-kant op den agterste Heusden

ten quohiere 5 l.
is echter wel 8 l.

            1-2-3. de koper
4. Hendrik van Bussel en Dirk van Helmond

Verkopers aangekomen bij transport, 1756, en daarna de helft met het over-
lijden van zijn eerste vrouw gekomen op zijn twee v≤≤r-kinderen waarvan de 
vrouw van Francis Smits er ΘΘn is.
Het ander ╝e deel is van Francis Smits, hem aangekomen bij transport - d.d.
18-3-1763.

Koopsom: ƒ 230,-.
R 98 fol. 172vo 03-05-1765 3/4  
Jacobus Losecaat verkoopt aan Dirk Dirks van Someren en zijn twee onm. kinderen
m.n. Dirk en Leendert en Francis Smits:
- de Marie-acker 1 l. 45 r.

 1-2. de koper
3. Dries van Hugten

- den Bergacker - met de weg tegens 
Dries van Hugten over tot de
volgende acker 3 l. 46 r.
1. de koper
2. de straat

- den akker neven de vorige met de weg 2 l. 40 r.
  (de weg blijft gebruikt door de gerechtigde)

1. de vorige akker
2. de koper
3. de straat
4. een weg

 Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 1754 - voor de Raad van Brabant.
Koopsom: ƒ 255,-.

R 98 fol. 173vo 03-05-1765 4/4
Dirk Dirks van Someren verkoopt aan Jan Daandel Coolen:
- land den Heycamp 1 l.

1. de koper
2. Andries van Hugten

Koopsom: ƒ 51,-.      
R 98 fol. 169vo 22-04-1765
Nicasius Simonis verkoopt aan Roedolff Graaff:
- land den Berg 1 l. 12 r.
  zijnde een huisplaats en aangelag - in den Hemel

1. Jan Brunas
2. Willem van Dijk
3. de straat

Verponding: ƒ 0-10-6/jr.
Bede - ƒ 0-05-0/jr.

Koopsom: ƒ 7,-.
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R 24 fol. 92 29-04-1765
Francis Janse van de Meulendijk, aanlegger - contra - Francis Janse van Hugten,

gedaagde.
Aanlegger heeft kort na Nieuwjaar l.l. aan gedaagde verkocht en geleverd -
een koe - voor ƒ 18,-. Daarop ontvangen ƒ 11-10-0.
R 98 fol. 170 30-04-1765
- Mattijs Joost Kuypers, te Helmond,
- Peter van de Leur - g.m. Dorotea, dr. Joost Kuypers, te Gestel.
Zij verkopen aan Antoni Jan Nelis:
- huis en hof - in het Dorp ╜ l.

1. de straat
2. kn Willem van den Eerenbeemt en

Francis van den Eerenbeemt
3. Bernardus Brunas
4. Antoni Franse

R 98 fol. 170vo 01-05-1765
Jacobus Losecaat verkoopt aan Jan Daandel Coolen:
- land den Heycamp 1 l. 12╜ r.

1. Marten Berkers
2. Dirk Dirks van Someren en 

Francis Smits
3. Goort van Bussel
4. Jan Tiele

Koopsom: ƒ 45,-.
Hij verkoopt aan Gerrit van Riet:
- groes in 't Root 1╜ l.

1. Gerrit van Riet
   2. weduwe Jan Verhoysen
 3-4. de Aa en de weg

Koopsom: ƒ 40,-.
R 98 fol. 174 03-05-1765

Francis van de Loverbosch is schuldig aan Gerrit Janse Verberne - ƒ 400,- α 4%.
Marge: 8-5-1786 - door Dirk van de Loverbos gelost aan de erven weduwe Gerrit 
                  Verberne.
R 98 fol. 175 06-05-1765
Paulus Gerrit Verberne, te Someren, verkoopt aan zijn broer, Jan Verberne, te
Someren de onverdeelde helft in:
- huis en hof - bij het Kerkhuis - in het Dorp (?)

 1-3. de straat
- land bij de Pastory 2 l.  
- land agter het Bergsland 1 l.
- een akkerke agter den Driehoek ╜ l.
- land den Driehoek
- groes Jan Vogelsvelt 4 l.
- land den Berg 2 l. 13 r.

Koopsom: ƒ 100,-.
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R 122 fol. 117vo 06-05-1765
Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrik Coopmans en Jan Janse Verberne,
als wettige voogden over Willem, onm. zoon van Hendrik Verberne - en Johanna
Maria Lomans, beiden overleden, van hetgeen zijn moeder bij haar overlijden
heeft nagelaten.

Onroerende goederen
- een klein huiske en hof - in het Dorp
  in huur en gebruik bij Hendrien Cornelis - voor ƒ 11,-/jr.

1. Jan Smits
2. het volgende huis

- het grote huis, schuur en stal - in het Dorp
  in bewoning geweest bij de overledene.
- land de Logten 3 l.

1. Hendrik Koopmans
- land den Eyndepoel 2 l.

1. Mattijs van Bussel
2. kn Goort Kuypers

- land den Logten 2 l.
1. kn Antoni Voermans
2. weduwe Goort Buckums

- den Heesacker 2╜ l.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- de helft in de Hoffstad bij de Costerij 16 roeden
1. Willem Verhaseldonk

- groes de Voorste velde - int Root 2 l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. den Dijk

- een hooiveld int Root 2 l.    
- groes tot Ostaden 4 l.

1. kn Jan Verberne
- land agter de Pastory 2 l.
- het Venneke aan den Heesacker 1 l.

1. Johannes Martens
- het Fransmansvelt - int Root 3 l.

1. kn Francis Timmermans
- groes int Root - langs den Dijk 2 l.

1. Jan Verreyt
2. Johannes Jansen

- land den Haakacker 2 l.
Deze goederen, m.u.v. den Haakacker, zijn door de momboiren verpacht aan Huy-
bert van der Laak - voor ƒ 25,-/jr. en 25 vat rogge/jr. - excl. de lasten.
Huurtermijn: 4 jaar.
Den Haakacker is vele jaren terug door de grootmoeder van de onmondige ge-
bruikt en daarna door Gerrit Verberne, broeder van de vader van de onmondige.

Roerende goederen 
Deze zijn, nadat gebleken was het voordeligste te zijn, op 7-3-1765, publiek
verkocht - opbrengst ƒ 343-09-00
Buiten de verkoop is gehouden:
- een bed en toebehoren,
- de beste grote kast,
- zeven tinnen schotels,
- 21 el linnen - zijn aan de meid en knecht gegeven voor 
  "toebaat",
- de kleren van de moeder wilde de meid hebben i.p.v. huur     Memorie
- een gouden kruis, een gouden ring, een zilveren haarijzer,
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- een boek met een zilveren slot,
- in geld - gevonden   ƒ  17-14-00
- diverse ƒ    17-19-00  

ƒ 379-02-00
Schulden o.a.

- kosten in overlijden en begraven ƒ  10-11-00
- Mattijs Bruystens, die als knecht bij de onmondige zijn
  moeder inwonend is geweest ƒ  17-08-08
- kosten bij de boedelverkoop ƒ  18-17-00
- Jenneke Tijssen van Hugten als meid gewoond bij de ouders
  van de onmondige ƒ   8-00-00
- Gerrit Verberne, oom van de onmondige, als knecht bij 
  diens ouders ƒ  17-10-00
- Francis van Hoek, als schoenmaker ƒ   0-07-00
- voor de kleermaker en diverse ƒ   9-10-08
- de ouders van de onmondige waren wegens een oude rekening
  van geleverde jenever, te Rotterdam, aan Gerard Dijkhoff
  schuldig - ƒ 126,- hiervan zijn verscheidene aanmanings-
  brieven gevonden. De moeder van de onmondige heeft tijdens 
  haar ziekte verzocht dit bij accoord of anders te betalen.
  De voogden zijn, op 18 april l.l., te Rotterdam geweest
  en hebben daar, na accordering betaald ƒ  52-00-00
- vertering van twee personen naar Rotterdam v.v. ƒ    16-05-00      

ƒ 150-05-00
Verdere schulden o.a.

- aan Jacobus Losecaat - ƒ 100,- α 4% - schepenobligatie
  d.d. 10-2-1746 - met twee jaar intrest ƒ 108-00-00
- een restant van het, in juli 1763, gekochte paard ƒ  13-17-14
- Antoni Fransen - wegens winkelwaren ƒ   2-11-08
- Ambrosius Bakens - als haammmaker ƒ   1-07-08
- Halbersmit - als chirurgijn ƒ  10-05-00
- Joost Voermans - als smid ƒ  11-09-00
- Jan Janse Smits wegens geleverd vlas en winkelwaar ƒ   8-09-00
- Francis Koopmans wegens geleverde "blocke" ƒ   1-03-08
- Dr. Beels, te Helmond ƒ  15-00-00
- Jan Willem Coolen - wegens gemaakte en geleverde schoenen ƒ   2-05-00
- Adriaan Wijlen voor "arbeyt" ƒ   1-03-00
- Hendrik Koopmans, mede-momboir, wegens geleverde waren aan
  de moeder van de onmondige ƒ   7-03-00
- Willem Verhaseldonk - een rest van een obligatie ƒ  50-00-00
- Paulus Jan Verberne, te Someren - wegens geleend geld ƒ 125-00-00
- Elisabet Jan Willems - wegens geleend geld ƒ  10-00-00
- weduwe Jan Doensen - wegens huur van haar dochter ƒ   6-00-00
- de rest is dorps- en landslasten            

ƒ 591-19-12
Aan huis en stallen moeten veel reparaties verricht worden
die nog niet begroot zijn Memorie.
R 24 fol. 92 15-05-1765
Hendrien, vrouw van Antoni Metten - wegens ziekte van haar man, aanlegger.
- contra
Willem Tijssen, gedaagde.
Aanlegster heeft tussen Kerstmis en Nieuwjaar l.l. aan gedaagde - 2 ducatons -
geleend op conditie: binnen acht dagen terug te betalen.
Ondanks aanmaningen zijn de ƒ 10-10-0 nog niet terugbetaald.
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R 98 fol. 176 18-05-1765
Hendrik Coopmans verkoopt aan Antoni Franse:
- een schuur aan het huis van de verkoper.  
Opmerking: De koop is eerder gedaan, op 6-4-1765, doch toen is er o.v.v. de

 verkoper van afgezien omdat deze dan zijn huis niet naar behoren 
 zou kunnen gebruiken.
 Hij heeft toen ook alle kosten op zich genomen.

           Antoni Franse staat er nu echter toch op dat de koop toch doorgaat.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 98 fol. 176vo 18-05-1765
Roedolff Graaff verkoopt aan Antoni Franse:
- groes Toni Loyenvelt - in de Steege 3 l.

1. Willem Goris   
2. Joost van Rest
3. de Aa

Koopsom: ƒ 17,-.
R 122 fol. 122 23-05-1765
Goort Lomans, moolenaar, is schuldig aan Johannes Lomans, zijn zoon, gedurende
zijn leven lang, indien nodig - ƒ 150,-/jr.
Mede compareerde:
- Pieter Lomans, pastoor, te Ossendregt en Hoogerheyde - als borg en schulde-
  naar principaal.
Nog compareerde mede:
- Johannes van der Linden - die verklaarde dat de voorn. "geloveren" voor de
  voors. som van - ƒ 150,-/jr. "suffisant, gegoeyt en geerft" zijn.
R 122 fol. 123 28-05-1765 
 
Dielis Hendriks van de Leensel, aan de Leensel - eerst weduwnaar van Jenneke
Aart Tielen - waarbij twee kinderen m.n. Elisabet en Josyn die nog in leven 
zijn.
Hij, comparant, heeft met zijn eerste vrouw enige vaste goederen, gelegen op de
Leensel, bezeten evenals zijn roerende goederen.
Voor het aangaan van zijn tweede huwelijk heeft hij een staat of inventaris ge-
maakt.
Ook heeft hij "staande huwelijk" enige vaste goederen aangekocht en in zijn 
tweede huwelijk ook kinderen verwekt.
Comparant is beducht dat bij zijn overlijden - zijn tegenwoordige vrouw en kin-
deren met de voors. v≤≤r-kinderen - niet goed zouden overeenkomen wat de deling 
der goederen betreft.
Hem is aangeraden met de v≤≤r-kinderen een accoord te maken - teneinde zijn te-
genwoordige en de kinderen uit dit huwelijk alleen te laten behouden wat zij 
thans bezitten "en daartoe maar alleen uyt te keere de geaccordeerde off bedon-
ge penningen".
Nu zijn mede gecompareert:
- Antoni Lintermans - g.m. Elisabet, dr. Dielis Hendriks van de Leensel - en
  Jenneke Aart Tielen, alhier - en
- Josyn, dr. Dielis Hendriks van de Leensel - en Jenneke Aart Tielen, te Blaar-
  them - geass. met haar oom, Arnoldus van Hugten, te Vlierden.
Zij verklaren, tot voorkoming van disputen en oneenigheden, met hun vader 
voors. een accoord te hebben gemaakt - dat zij bij zijn overlijden zullen af-
staan "al hun regt off kintsgedeelte dat sij in den boedel en nalatenschap van

208



haar vader souden konnen pretendeere volgens den geformeerde inventaris - d.d.
14-2-1738 - en hetgeen hij verder op de Leensel heeft aangekogt en aldaar sal 
nalaten, soo gereede als ongereede goederen".
Zij zullen alles laten aan Jenneke Lamberts, zijn tegenwoordige vrouw of kin-
deren.
Deze zullen hiervoor betalen - ƒ 400,- of voor ieder van hen - ƒ 200,-.
Marge: 19-9-1783 - Elisabet Dielis Hendriks - weduwe Antoni Lintermans - geass.

         met Philips, haar zoon - en 
                   Willem Peters - g.m. Josyna Dielis Hendriks, te Milheese,

         hebben van Hendrik Dielis van de Leensel en Cornelis Peters
         als erfgenamen van Dielis Hendriks - ieder ƒ 200,- ontvan-
         gen.

R 30 fol. 112 30-05-1765 (fictief - ongedateerd)
Verhoor van: NN.
Betreffende: Jenneke Deckers - g.m. Francois Slaats, aan den Ommelse Bosch.

   Deze zou gedreigd hebben het huis "de Bus" van Hendrik Vinken, te
   Ostappen, in brand te steken.

R 30 fol. 112 30-05-1765 1/3
Verhoor van - Joost van de Cruys, 35 jaar.    
o.a.:
C. Of, op dinsdagavond, 28 mei l.l., rond 11 uur, niet in het huis en 

herberg van de weduwe Jan Verhoysen, waar hij, deponent, ook woont, 
zijn gekomen - Dirk van de Loverbosch en Francis Distelblom, samen 
met Peeter Martinisse Jansen (Martinisse is steeds doorgehaald, 

          blijft dus Peeter Jansen staan)
Antw. - Ja.
D, E, F, G. - Of deze drie personen niet getapt wilden hebben, dat hij getapt 
heeft en daarna aan hen verzocht heeft om naar huis te gaan we-

    gens het late uur.
              Wie waren er nog meer present.    
Antw. - Ja. 
        Alleen de knecht, alle anderen van het huisgezin waren naar bed.
H, I, J. - Of de voorn. personen niet rond twaalf uur zijn weggegaan - alle 
           drie tegelijk - en of hij toen niet aan de voordeur stond en van ΘΘn 

 van hen een snee in zijn linkerwang, onder het oog, heeft gekregen.
Antw. - Francis Distelblom is iets eerder weggegaan.
        Hij heeft de verwonding gekregen van Dirk Loverbos of Pieter Martinis 
sen, maar weet niet van wie.
K, L, M. - Of hij verschil van mening met de voorn. drie personen heeft gehad.

 Of hij niet met Maria Verhoysen is gegaan naar Souve om de wonde te
 laten verbinden en of daar toen geen personen door de glazen naar 
 binnen stonden te kijken.

Antw. - Er is geen verschil van mening geweest. Hij heeft de wonde laten 
verbinden doch geen personen voor het raam zien staan.
    
Na het afleggen van voorstaande verklaring en het tweemaal voorlezen hiervan 
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heeft de ondervraagde verzocht om ΘΘn uur beraad.
Later heeft hij verklaart "dat wat ik geseyt hebbe is wel soo, maar ik doe daar 
soo geen eed op en moet daar agt toe hebben en sien of ik dat doen moet".
Hij is daarop weggegaan onder protest van den drossard wegens de gemaakte kos-
ten.
    
R 30 fol. 115 30-05-1765 2/3
Verhoor van - Francis Distelblom, 25 jaar.
Dit verhoor komt overeen met het voorgaande (R 30 - fol. 112 - 30-05-1765)
Als aanvulling:
Aanwezig was nog, Cornelis Lintermans, de knecht.
Hij weet niet of de snee is toegebracht door Dirk van de Loverbosch. Hij heeft
dit wel horen zeggen.
Hij heeft ook gezien dat Dirk Loverbos en Peter Jansen aan de gevel of glazen
van Jan SouvΘ stonden maar weet niet of zij daar door heen zagen of niet.
Hij is vanuit de herberg van de weduwe Verhoysen naar het huis van Mattijs van  
Bussel gegaan  en daar zijn toen ook gekomen, Dirk Loverbos, Peter Jansen en 
Reinier Verberne. Zeggende Dirk of Pieter: "Joost van de Cruys heeft de klets 
al weg".
Daarna zijn ze met vieren uit het huis gegaan, de straat door naar Jan Souve en
dan onderweg haalde Dirk Loverbos wat uit zijn zak, zeggende: "Zie, daar heeft 
hij de de klets mede gekregen, van de Cruys stoote mijn toen op mijn hart dat 
ik bijna nederviel".
E.e.a. onder eede bevestigd.
R 30 fol. 117vo 01-06-1765 3/3
Verhoor van:
1. - Cornelis Lintermans,
2. - Peter Jansen,
3. - Reinier Verberne.
Dit verhoor komt ook overeen met dat van (R 30 - fol. 112 - 30-5-1765).
1. Zegt dat hij in de keuken, niet ver van de deur, op een stoof zittende, wat
   slaperig zijnde, zag, dat Joost van Kruys niet ver van de deur staande met 
   zijn neusdoek het bloed van zijn tronie vegende, zei: "Dat heeft men van de
   plucksacke" de laatste twee personen waren toen weg.
2. Is met Loverbosch gegaan naar de herberg van Mattijs van Bussel, op straat
   is Reynier Verberne er nog bijgekomen. 
   Hij heeft niet gehoord dat Dirk vertelde dat hij Joost een klets gegeven
   had, ook niet, dat, gaande naar het huis van Souve, Dirk een mes uit zijn 
   zak haalde, zeggende: "Daar heb ik Joost van de Cruys een klets mee gege-
   ven".
   Ook heeft hij "zijn water wel af staan slaan" tegen de gevel van Souve, doch
   weet niet wie er door de glazen heeft gekeken.
   Hij weet verder niets meer dan Dirk op straat tegen hem zei: "Met dit dines-
   ke is het gedaan".
3. Was, rond 12 uur in de nacht, op het Martvelt, bij het huis van Mattijs van
   Bussel en is daarbinnen gegaan met Peter Jansen en Dirk Loverbosch.
   Later, gaande naar het huis van Souve, heeft hij Dirk horen zeggen: "Hier is
   het mede geveegt ofte gedaan" of dergelijke woorden.
Zij bevestigen e.e.a. onder ede.  
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R 164 fol. 53vo 30-05-1765
Taxatie van de onroerende goederen van Juffr. Lucia Fresia Costerius -
overleden, 28-4-1765, te Roermond - en begraven te Weert.

2/3e deel in: Waarde
- groes en bos de groote Haage 18 l. ƒ 160,-

1. de Aa
2. Hendrik Joosten

- groes de kleyne Haage 6 l. ƒ  30,-
1. de Aa
2. Hendrik Joosten        

ƒ 190,-
20e penning is ƒ 9-10-0.
R 122 fol. 126 20-06-1765 1/3
- Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg,
- Ambrosius Bakens - g.m. Pieternel Janse Verberne,
- Francis Janse Verberne, in het Dorp,
- Gerrit Janse Verberne, te Helmond.
Kinderen en erven van wijlen Jan Verberne - en Maria Verhoysen, beiden over-
leden.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Jan Janse Verberne
- een kamer in het huis gekomen van Jan Aart Smits - zijnde deze kamer aan de
  gevel tot den brandmuur waarin de schoorsteen is - enz. enz.
- een huiske - genaamd "het smitske" - met de helft van het aangelag

deze helft ╜ l.
1. Jan Ture Lomans

- een akkertje agter het aangelag  3 cops.
1. Goort Lomans
2. Johannes Jansen

- de helft in den Berg geheel 5 cops.
1. Goort Lomans
2. Ambrosius Bakens

- land den Grootenacker 2╜ l.
1. Peter Lomans
2. Francis en Gerrit Verberne

- ╝e deel in den Deursenseacker zijnde 1 zeyle
dit deel is 1╜ l.

1. Ambrosius Bakens
2. Peter; Verberne

- land de Pastory 2 l.
1. Francis Loverbosch
2. Goort Lomans

- de voorste helft - in de Snijerscamp - neven den Dijk 1╝ l.
1. Francis Verberne

- de helft in een groesveld - het roode Wijvelt 2╜ l.
  deze helft naast Jan Slaats.

2. Ambrosius Bakers
- groes in de Haseldonk 2 l.

1. Jan Timmermans      
2. Willem van den Eerenbeemt

- groes in de Haseldonk 2 l.
1. Mattijs van Bussel
2. Evert van Geffen
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Belast met: ƒ 2-0-6/jr. in een meerdere rente, met de verkrijgers van de vol-
                        gende loten en anderen.
Verponding: ƒ 4-14-7/jr.
Bede - ƒ 1-19-2/jr.
En is afgesproken, dat, indien de achterstallige cijns aan het Huis van Asten
uit het veld, gekomen van Joost Hoefnagels, betaald moet worden dat die dan 
door allen gedragen wordt. 
2e lot: Ambrosius Bakens
- huis, stal, schuur - gekomen van Jan Aart Smits - beginnende met een keuken
  aan de brandmuur enz.
- de helft van het aangelag agter het kleyn huyske

1. Peter Verberne
2. Jan Janse Verberne

- de helft van den Berg geheel 5 cops.
1. weduwe Peter Verberne
2. Jan Jansen Verberne

- land aan de voetpat naar het Laarbroek
1. Bernardus Brunas
2. Reynder Cornelis

- land het Leenweegske 2 l.
1. weduwe Steven Jansen
2. weduwe Francis Martens

- ╝e deel in den Deursensenacker dit deel 1╜ l.
1. Francis en Gerrit Verberne
2. Jan Jansen Verberne

- de helft in een akker - de Snijerscamp de helft is 5 cops.
1. kn Goort Kuypers
2. Francis en Gerrit Verberne

- de helft in den Olieacker 3 cops.
1. Francis en Gerrit Verberne
2. weduwe Francis van den Eerenbeemt

- de helft in een groesveld - agter het Slootje de helft is 1╜ l.
1. Paulus en Gerrit Verberne
2. Tomas Coolen

- groes Cantersvelt 2╜ l.
1. Jan Verrijt
2. weduwe Peter Verberne

- de helft van een groesveld - het Roodevelt de helft is 5 cops.
1. Jan Verberne
2. Francis en Gerrit Verberne

Belast met: ƒ 2-0-6/jr. in een meerdere rente aan het Gemene Land - rentmeester 
              de Kempenaar - samen met het 1e en 3e lot en anderen.

Verponding: ƒ 4-14-14/jr.
Bede - ƒ 1-19-02/jr.
3e lot: Francis en Gerrit Verberne
- het huis, schuur, stal, hof en aangelag 1╜ l.
  zijnde het ouderlijk huis.

 1-2. weduwe Peter Verberne
- de voorste helft in - de Snijerskamp deze helft is 1╝ l.

1. Goort Lomans
2. Ambrosius Bakens

- de helft van den Olieacker deze helft is 3 cops.
1. Ambrosius Bakens
2. kn Hendrik Hoefnagels
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- de voorste helft, nevens den Dijk, in - den Deursensenacker
de helft 3 l. 

1. den Dijk
2. Ambrosius Bakens           

- de helft in den Grootenacker deze helft 5 cops.
1. Jan Janse Verberne
2. weduwe Peter Verberne

- land tusschen de Weegen 1╝ l.
1. Pieter Lomans
2. weduwe Francis Martens

- land het Neutje ╜ l.
1. Johannes Jansen
2. weduwe Arnoldus Tielen

- de voorste helft in - den Snijderskamp met het drieske 1╜ l.
1. Jan Janse Verberne
2. Ambrosius Bakens en kn Goort Kuypers

- land aan de Meulenpat 2 l.
1. weduwe Peter Verberne
2. Adriaan Hoefnagels

- den Hoogenacker van Jan Aarts 1╜ l.
1. Johannes Jansen
2. Peter Verberne

- groes Frans Mansvelt 2╜ l.
1. Peter Jelis en Hendrik Verberne
2. Goort Lomans en weduwe Steven Jansen

- de voorste helft in een groesveld - agter het Slootje deze helft 1╜ l.
1. weduwe Jan Verhoysen
2. Ambrosius Bakens

- groes agter het Slootje 1╜ l.
1. Hendrik Paulus Verberne
2. Jan van Riet

- groes int Root 2╜ l.
1. Bernardus Brunas
2. weduwe Peter Verberne

- een hooiveld int Rood 3╜ l.
1. Antoni Verreyt
2. het kind van Hendrik Verberne

Belast met: ƒ 4-0-12/jr. aan het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar - in 
  een meerdere rente met het 1e en 2e lot en anderen

Verponding: ƒ 9-08-14/jr.
Bede - ƒ 3-18-04/jr.
R 98 fol. 178vo 29-06-1765 2/3
Jan Janse Verberne verkoopt aan Martinus Linde:
- een kamer in het huis, gekomen van Jan Aart Smits, zijnde de kamer aan de
  gevel tot den brandmuur.
  (welke samen met Ambrosius Bakens moet worden onderhouden enz.)
Belast met: ƒ 1-0-0/jr. aan het Gemene Land in een meerdere rente met de verko-
per, Ambrosius Bakens, Francis Verberne e.a.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 29-6-1765.
R 98 fol. 179 29-06-1765 3/3
Gerrit Janse Verberne, te Helmond, verkoopt aan zijn broer, Francis Janse Ver-
berne de onverdeelde helft in:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 1╜ l.
- land de Snijerscamp 1╜
- den Olieacker  3  copse.
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- den Deursenseacker 1╜ l.
- een akker 5  copse.
- land tusschen de Weege 5  copse.
- land het Neutje   ╜ l.
- een akker met het drieske in de Sneyerskamp 1╜ l.
- land aan de Meulenpat 2  l.
- den Hoogenacker van Jan Aarts 1╜ l.
- Fransmansvelt 2╜ l.
- groes agter het Slootje 1╜ l.
- groes agter het Slootje 1╜ l.
- groes in 't Root 2╜ l.
- hooiveld int Root 3╜ l.
Belast met: ƒ 2-0-6 aan het Gemene Land in een meerdere rente met meer andere.
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 29-6-1765. 

Koopsom: ƒ 300,- α 3%.
Marge: 10-3-1785 gelost.
R 122 fol. 130vo 29-06-1765
- Antonis Fransen,
- Willemyna Franse - weduwe Francis van den Boomen, te Lierop - geass. met Jan
  van den Boomen, haar zoon, ook te Lierop.
Kinderen en erven van Antoni Fransen Voermans - en Christina Verhoysen, beiden
overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Antoni
- land den Berg 3 l.
- land de Hoffstad 1 l.
Zoals deze twee percelen staan op het quohier, ze zijn bijeen 
gelegen in het Dorp - nu land en hof.

1. Gerrit Pieter van Riet en den drost
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt en

weduwe Jan Verhoysen 
3. de straat
4. de weg en de akkers

- land den Logten - in de Middeltiende 2╜ l.
1. kn Jan van Dijk
2. weduwe Francis van den Boomen
3. de verkrijger
4. Mattijs van Bussel

- land Wilbertsacker 1╜ l.
1. Jan Timmermans
2. kn Goort Kuypers

- Seyeackerke 1 l.
1. Jan Timmermans
2. de weg

Deze laatste twee percelen zij belast met ƒ 0-8-12/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 1500,- ter egalisatie uit te betalen door het tweede lot.
"Sijnde onder dese loote" niet begrepen:
- een weiveld aan den Ommelse Bosch 5 l.
- met een kamer in de Wolfsberg
Deze twee percelen blijven nog onverdeeld.
Verponding: ƒ 3-00-8/jr.
Bede - ƒ 1-18-8/jr.
2e lot: Willemyn Fransen
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- huis, hof, schuur, stal, hof en aangelag - int Dorp 1 l.
1. een straatje
2. het volgende huis
3. de straat
4. de weg aan de ackers

- huis en hof ╜ l.
1. het voors. huis
2. Wilhelmus Bruynen

- land Dirke acker 2 l.
1. weduwe Goort Buckums
2. de weg

- land de Patacker 2 l.
1. de mist- of groenweg
2. de condividenten

- Paulusackers - int Linder 3 copse.
1. Jan Timmermans
2. de condividenten

- den Hoppekampacker 3 cops.
1. Aart Driessen     
2. Hendrik Timmermans

- den Langenacker 2 l.
1. de vorige akker van 2 l.
2. Hendrik Coopmans

- den Hoogenacker of Vosacker 2╜ l.
1. Johannes Jansen
2. Jan Slaats

- de Langeacker - op de Logte 2╜ l.
1. de verkrijger

- nog een akker op de Logte 2╜ l.
 1-2. Antoni Fransen

3. Mattijs van Bussel
- den Hoekacker 2 l.

1. weduwe Goort Buckums
2. Francis van de Vorst

- den Beemtacker 2 l.
1. weduwe Goort Buckems
2. Mattijs van Bussel

- een akkerke ╜ l.
1. de verkrijger
2. Hendrik Coopmans

- groes den Hoppecamp 1╜ l.
1. weduwe Goort Buckums
2. Hendrik Timmermans

- een groesveltje van Dirke - int Linder 1 l.
1. Peter Kerkers
2. de weg

- een stukje groes van Paulusse 4 l.
1. Hendrik Haasen
2. Brunas

- groes in de Pas - het velt van Nagels 1 l.
1. Jan van Riet
2. Jan Smits

- groes aan Kruyskesweg 1╜ l.
1. Jan Verberne
2. Antoni Franse

- groes in de Steege 3 l.
1. kn Francis Timmermans

215



2. Jan Souve
- groes Lindersvelt 6 l.

1. Francis Kerkers
2. Hendrik van Rut

Verponding: ƒ 15-8-8/jr.
Bede - ƒ  8-5-2/jr.
Dit lot zal - ƒ 1500,- uitkeren, ter egalisatie, aan het 1e lot.  
R 32 fol. 31vo 22-06-1765
Pieter Coolen en Jan Bruystens zijn aangesteld tot borgemeesters,  
St. Jan 1765 - '66.
Tot setters zijn benoemd: Mattijs van Bussel en Dirk Claus.       
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