
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1786-1793
R 126 fol. 43 06-01-1786 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Marcelis Berkers - weduwnaar 
Catarina Slaats, wonende aan den Dijk - t.b.v. Peternella, zijn 
onm. kind.
Hij wil hertrouwen met Anneke Aalbert Verheyen.

Onroerende goederen
De vader van de overleden vrouw en zijn vijf kinderen is aange-
komen bij deling
- d.d. 21-1-1773:
- huis, land en groes - aan den Astense Dijk 48 l.
De vader voor ╝e deel en de kinderen m.n. Mattijs, Antoni, Anna 
Maria, Catarina  en Maria elk voor 1/5e deel.
Dit gedeelte komt nu toe aan zijn kind.

Roerende goederen o.m.
- vijf stoelen, een tafel, een kist,
- een bed,
- enige ketels, potten en pannen,
- vuurgerei,
- een paard, vier melkbeesten, twee lege beesten,
- landbouwgereedschap,
- ca. 12 l. met rogge bezaaid.

Schulden
- Achterstaande huur en andere lasten ƒ 150,- 

R 126 fol. 45vo 06-01-1786 2/2
- Marcelis Berkers - weduwnaar Catarina Slaats, wonende aan den Dijk - geass. 
met de grootvader van zijn kind, Peternella, t.w. Pieter Slaats.
  Hij wil hertrouwen met:
- Anna (Aalbert) Verheyden, minderj. j.d. - geass. met Dirk Wilbers, haar voogd 
en Jan Verheyden, haar broer.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
De bekende voorwaarden. 

R 126 fol. 47vo 17-01-1786

Jan de Greeff, 45 jaar, te Ommel, verklaart ter instantie van Goort Houbraken,
schepen, te Tongeren, dat hij, deponent, op 18 of 19 januari 1785, uit de hand 
heeft verkocht aan Joost van Hoek, te Tongeren:
- huis, schuur, hof en 3 l. 28 r. in het aangelag en 1 l. land aan het huis -
  gelegen te Tongeren.

Koopsom: ƒ 270,- of ƒ 275,-.
Deze som is, op 22-1-1785, in het bijzijn van Rombout Smits, molenaar, te Ton-
geren door Joost van Hoek aan hem, deponent, betaald even na het passeren der
acte.
En verklaarde de deponent verder dat toen de acte opgemaakt was Joost van Hoek
aan hem, deponent, verzocht om in het transport te laten zetten - "dat hij al
die goederen bij donatie intervivos overgaff (sonder dat den deponent zoals 
verklaart, toen off nog niet weet eygentlijk die woorden van donatie intervivos
beteekent off te beduyden hebben".
Enz. enz. 
Hij verklaart nogmaals dat de goederen gewoon zijn verkocht en betaald - meest
in specie van Zeeuwse rijksdaalders.  



R 101 fol. 150vo 20-01-1786 1/2

- Dirk Jan Wilbers,
- Jan Daandel Coolen en Dirk, zijn zoon,
- Tomas Roovers - g.m. Maria Wilbers,
- Pieter Wilbert Wilberts,
- Johannes Wilbert Wilberts,
- Jan Slaats - g.m. Jennemaria Verheyen,
- Jan Verheyen,
- Anna Verheyen - die a.s. trouwt met Marcelis Berkers.
Zij verkopen aan Jacobus van de Goor, te Nederweert:
- huis en hof - in het Dorp ╜ l.

 1-3. Marcelis Koppens
2. weduwe Joseph Sauve
4. de straat

Koopsom: ƒ 350,-.

R 101 fol. 153 11-04-1786 2/2
Jacobus van de Goor is schuldig aan Jan Daandel Coolen - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 3-12-1786 gelost.

R 126 fol.49 28-01-1786

- Jan Philips van Houts - en
- Antoni Koppens - g.m. Helena van Houts.
Zij verdelen de vaste goederen van Philips van Hout, hun vader, gelegen op
Voordeldonk - Jan 1/3e deel, Antoni 2/3e deel omdat deze 1/3e deel heeft ver-
kregen bij transport - d.d. 27-7-1785 van:
- Francis van den Broek - g.m. Elisabet van Houts.

1e lot: Jan
- 1/3e deel van het aangelag 2╜ l.

1. weduwe Huybert van Bussel 
2. Antoni Koppens
3. de straat
4. Peter Jacob Martens

- land den Stappert 3 cops.
1. Arnoldus Aarts
2. Eymert Jacob Martens
3. weduwe Joost Leenders van Hugten
4. de straat

- den Hoogenacker 1╜ l.
1. Gerrit Zeegers

            2-3-4. de gemeente
- de helft van het Weyvelt agter het aangelag

deze helft i 1 l. 3 cops.
1. weduwe Joost Leenders van Hugten
2. Antoni Koppens
3. Eymert Jacob Martens

4. Arnoldus Aarts 
- het Biesevelt 1 l. 3 cops.

1. weduwe Joost Leenders van Hugten
2. Antoni Koppens
3. Francis Goort van Bussel
4. weduwe Peter Berkers

- 1/3e deel in het Heytvelt bij het Rinkvelt 1 l.
1. weduwe Huybert van den Eynden



2. Antoni Koppens
3. de Heer van Vlierden
4. het Broek

- groes het Loopveltje 3 copse.
1. Antoni Koppens

2. Peter van Bussel
3. de Loop
4. het straatje

Belast met: 0-18-12/jr. aan den Armen van Asten - zijnde 1/3e deel van 
ƒ 2-16-4/jr.

De peelvelden zal de vrkrijger "genieten" voor de helft.

2e lot: Antoni
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 5 l.

1. Jan Philips van Houts
2. Antoni Koppens
3. Peter Jacob Martens
4. de straat

- den Benedenacker   2 l.
1. kn Hendrik Coolen
2. Peter Kerkers

 3-4. de weg
- de Wegacker 3 cops.

1. Antoni Berkers
2. het straatje
3. weduwe Peter Berkers
4. de straat

- Maria Dirks-acker 1 l. 1 cops.
1. Antoni Berkers
2. Dirk Bosmans
3. Peter Jacob Martens
4. Antoni Koppens

- een akkerke het halff Loopense
 1-3. Andries Verheyen

2. Dirk Bosmans
4. weduwe Huybert van den Eynde

- de helft van het Weyvelt 1 l. 3 cops.
1. Jan van Houts

2. het aangelag van Antoni Koppens
3. Eymert Jacob Martens
4. weduwe Jan Aart Smits

- groes de Beckers 3 l.
1. Mattijs Bollen 
2. Pieter Antoni Martens
3. Gerrit Zeegers
4. weduwe Peter Berkers

- groes het Nonnevelt 1 l. 1 cops.
1. Jan Philips van Houts

 2-3. Peter Kerkers
4. Peter van Bussel

- 2/3e deel in het Heytvelt bij het Rinkvelt
dit 2/3e deel is 2 l.

1. het Broek
2. Wouter Lomans en de Heer van Vlierden
3. Jan Philips van Houts
4. de gemeente

- groes den ouden Hoff - gelegen aan den Brant 1 l.



1. Dirk Bosmans
2. Antoni Berkers c.s. 

3. Antoni Koppens  
4. de straat

De peelvelden voor de helft te "genieten".
Belast met: 3╜ stuiver/jr. aan de Heren van Asten.

- 2/3e deel van ƒ 2-16-4/jr. aan den Armen van Asten.

R 126 fol. 52 06-02-1786

Jan Fransen en Marten Zeegers zijn tevreden dat Peter Vermeulen, de kinderen 
Hendrik Berkers en de weduwe Antoni van der Heyden haar gebruik zullen mogen 
nemen over de akker aan Jan Fransen behorende, genaamd - de Venacker of Laar-
broekse acjer en over de Speuri-acker van Marten Zeegers - t.w.:
- van de eerste - "nevens de groese" - en
  van de tweede - "de voor regtdoor ter breedte van een slag- off aartkar, 

        sonder een pat daarnevens te maken, alsook om met twee bees-
        ten nevens elkander gekoppelt te leyen".

En zulks ten alle tijde op die wijze door de voorn. personen te gebruiken en 
zulks tot haar gerief komende, alzo dezelve van hare huize een rechte weg te 
hebben voor nu en altoos - de kn Hendrik Berkers over erve Peter Vermeulen,
weduwe Antoni Verheyden en over dat van Jan Cornelisse en voorts over de erve 
van haar naburen recht door op voors. rechte weg over voors. akkers tot haar 
land en groes, gelegen over de weg naar Ommel.

R 101 fol. 151 09-02-1786     1/2

Leendert Peeters van Beek, te Beek bij Aarle, verkoopt aan Francis Vrients:
- de helft in huis, stal, hof, en aangelag - aan de Kerk - in het Dorp

╜ l.
 1-3. de weg en de straat

2. Antoni Sluyters 
4. weduwe Martinus van der Linden

Verkoper aangekomen bij versterf van zijn zuster, Anna van Beek.
Koopsom: ƒ 130,-.

R 101 fol. 154vo 18-04-1786 2/2
Maria Peeters van Beek - weduwe Joost Reynders, te Lieshout, verkoopt aan 
Jacobus Michiels:
- de helft in huis, stal, hof en aangelag - aan de Kerk - in het Dorp

╜ l.
 1-3. de weg of straat

2. Antoni Sluyters
4. weduwe Martinus van der Linden

Koopsom: ƒ 152,-.
R 32 fol. 86vo 14-02-1786

Jan Francis Timmermans wordt aangesteld als schepen i.p.v. Hendrik Elberse
Wildeman.

R 126 fol. 53 16-02-1786

Volgt gelijke acte als R 26 - fol. 39vo - 22-11-1785.
De voorn. comparanten - "declareeren in het ontslag van het meergenoemde 
fidecommis t.b.v. Elisabet van de Kruys en Jan Wissing" enz. enz.
Opmerking: Laatste acte opgemaakt door Jacobus Losecaat.



R 101 fol. 152 25-03-1786

Jan Arnoldus van Hugten, te Vlierden, verkoopt aan Dirk Jacobs, te Vlierden,
- de helft van hooiland - de Spleeten geheel 2 l.

1. Lambert Vervoordeldonk    
 3-4. de Aa

  De andere helft is reeds van de koper.
- hooiland in den Hoek  2 l.

 1-2. de Aa
- hooiland de Voord - twee percelen de helft is 2 l.

1. Simon van de Loverbosch
2. de andere helft

Koopsom: in een meerdere koop.
                  Vlierden, 26-8-1785.

R 101 fol. 151 03-04-1786

Dirk Dirks, schepen, verkoopt aan Jan Bruystens:
- een heiveld 2 l.

 1-2. de koper
3. kn Hendrik van Hugten
4. Jacobus van Hugten   

Koopsom: ƒ 20,-.

R 101 fol. 152 05-04-1786

Huybert van der Laak, aan den Ommelse Bosch, is schuldig aan Jacobus Losecaat:
- ƒ 300,- α 4% - mede om ƒ 120,- af te lossen aan Peter Bongers - obligatie -
  Asten - d.d. 8-7-1784.
Marge: 6-4-1802 gelost.

R 126 fol. 55vo 15-04-1786

Abraham van Nouhuys geeft procuratie aan Mr. F. van Maanen, te 's Hage, om na-
mens hem - op de commissie van aanstelling tot substituut secretaris van Asten
en Lierop enz. enz. de eed af te leggen enz. enz.

R 101 fol. 154 18-04-1786

Willem Slaats verkoopt aan Goort Willem Slaats:
- land het Heyhorsje 3 cops.

1. Jan van den Eynde
2. Jan Bruystens
3. Martinus Slaats

4. Jan Stevens
Koopsom: ƒ 21,-.

R 165 fol. 38vo 09-05-1786

Taxatie van de onroerende goederen van Jan Ambrosius Bakens - overleden,
17-4-1786.

╝e deel in: Waarde 
- huis, schuur, stal en hof ╜ l. ƒ 250-00-00

1. de straat
2. Antoni Sluyters

- het aangelag agter het kleyn huyske ƒ  20-00-00
1 copse.



1. Gerrit Verberne
2. weduwe Francis Verberne

- den Bergacker 31 roeden ƒ  15-00-00
1. Goort Verberne
2. Weduwe Francis Verberne

- een acker aan de voetpat 1 l. ƒ  20-00-00
1. Joost Buckums
2. Jan Coolen

- land het Leenweegske 2 l. ƒ  60-00-00
1. weduwe Steven Jansen
2. weduwe Francis Martens

- land in den Deursenseacker 1╜ l. ƒ  50-00-00
1. weduwe Francis Verberne
2. Mattijs Slaats

- land in de Snijerscamp 1╝ l. ƒ  40-00-00
1. Philip Reynders
2. weduwe Francis Verberne

- land in den Olieacker 3 cops. ƒ  30-00-00
1. weduwe Francis van de Vorst
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- groes agter het Slootje 1╜ l. ƒ  60-00-00
1. weduwe Francis Verberne

2. weduwe Tomas Coolen
- groes Cantersvelt 2╜ l. ƒ 110-00-00

1. Jan van den Heuvel
2. weduwe Antoni Fransen

- groes het Rootsevelt 1╝ l. ƒ  60-00-00
1. weduwe Francis Verberne

2. Mattijs Slaats            
ƒ 715-00-00

De goederen zijn belast met:
- ƒ 2-0-6/jr. aan de Kempenaar - in een meerdere rente ƒ    50-09-06  

ƒ 664-10-10
         ╝e deel is ƒ 166-02-10

20e penning is ƒ 8-6-4.

R 126 fol. 56 19-05-1786

Ontlastbrief voor Buedel - t.b.v. Maria Marcelis Neervens - geboren en wonende
te Asten.

R 101 fol. 155 05-06-1786

- Jan Willem Ketelaars, te Deurne - 1/3e deel,
- Gerrit Goossens, te Liessel - 1/3e deel,
- Jan Verberne en Pieter Gerrit van de Moosdijk, te Liessel - 1/3e deel.
Zij verkopen aan Catarina - weduwe Arnoldus Slaats, op den Heydrik:
- groes bij den Rondenbosch 4 l.

1. weduwe Meuwis Smits
2. kn Jan Lambers - zijnde vanouts gemaant het velt

                van Osch.
3. de gemeente Asten.
4. de scheyloop van Asten en Deurne

Koopsom: de lasten.



R 101 fol. 156 06-06-1786

Arnoldus Gragtmans verkoopt aan Peter de Vos:
- de helft van huis en hof - in het Dorp geheel ╜ l.

1. Willem van Riet
2. Willem van Dijk

Belast met: ƒ 100,- α 4% aan Hendrik Elberse Wildeman - d.d. 28-8-1784.
- ƒ 0-3-0/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 50,-.

R 101 fol. 156vo 15-06-1786 1/3

Gerrit Antony Evers, te Ommel, verkoopt aan Dirk van der Weerden:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel 3 l.

1. weduwe Wilbert Jan Wilberts
2. de gemeente

- land de Horst 2╜ l.
1. den Dijk
2. Wilhelmus Bruynen

- land de Rijtacker 3 l.
1. Jan van Dijk
2. Dirk Loverbosch

- land de drie Eegden 1 l.
1. Arnoldus Zeegers
2. Piet Peters

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

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

- groes het Ven 2 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. de koper

- een huisplaats 3 copse
1. Jan Canters
2. Antoni van Bussel

- groes en land 2 l.
1. Nol Seegers
2. Thomas Coolen

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

- groes den Dries 1╜ l.
1. Nol Seegers
2. Tomas Coolen

- land de Loens 3 l.
1. Nol Seegers
2. Joost van Wetten

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

- land de Sprengersacker 1╜ l.
1. Peter Canters
2. Dirk Loverbosch

- groes de Ipt 3╜ l.



1. Antoni Lomans
2. kn Willem Goris

- groes het Ven 2 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. weduwe Francis van de Vorst

- Nieuwe Erve 1 l. 20 r.
1. den dijk of weg na het Laarbroek
2. Hendrik Aart Zeegers

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

Koopsom: ƒ 2506,-.

R 101 fol. 159vo 2906-1786 2/3
Dirk Thomas Verweerden is schuldig aan Hendrik Aart Vlemminx, te Someren:
- ƒ 400,- α 3%.

R 101 fol. 159 29-06-1786 3/3
Dirk van der Weerden verkoopt de goederen, hem aangekomen bij deling - d.d. 
3-7-1782.
Hij verkoopt aan weduwe Laurens Jelisse:
- land den Harkhoeben 2 l.

1. kn Jan Coolen
2. de volgende koop

Koopsom: ƒ 110,- 
- Christenvelt 6 l.

1. Arnoldus van Geffen
2. Paulus Verberne

Belast met: de helft van ƒ 1-6-10 2/3e/jr. aan den Armen van Asten - in een 
meerdere rente van ƒ 4-0-0/jr.

Koopsom: ƒ 407,-.

Hij verkoopt aan Corstiaan van der Weerden:
- een deel van de Harkhoeben ╜ l.
- groes de Veldekens 1 l.

zijnde deze twee percelen aan elkaar gelegen
1. de eerste koop
2. de straat

Koopsom: ƒ 140,-.

Hij verkoopt aan Arnoldus van Geffen:
- land de Hofstad 1╜ l.

1. Corstiaan van der Weerden 
2. Jan Cornelissen

Koopsom: ƒ 9,-.

Hij verkoopt aan Aalbert van der Weerden:
- groes Effersvelt 5 l.

1. kn Jan Coolen
2. weduwe Aart Wilbers

Belast met: de helft van ƒ 1-6-10 2/3/jr. aan den Armen van Asten - in een 
meerdere rente van ƒ 4-0-0/jr.

Koopsom: ƒ 357,-.
- groes het voorste Velt 1╜ .

1. Peter Jelisse
2. kn Jan Coolen

Koopsom: f 55,-.



Hij verkoopt aan Antoni Verhees:
- land den Hoff off Beemtakker 1 l.

1. Corstiaan van der Weerden
2. Arnoldus van Geffen

Koopsom: ƒ 62,-.

Hij verkoopt aan Jan Coolen:
- land Jan Coolenakker 1 l.

1. Antoni Verhees
2. Arnoldus van Geffen

Koopsom: ƒ 46,-.

R 101 fol. 158vo 21-06-1786 1/2

Marcelis Coppens verkoopt aan Antoni Timmermans:
- land aan de Schutsboom - genaamd: den akker

in 't Bergsland  2╜ l.
1. de straat
2. Arnoldus van Gerwen

Koopsom: ƒ 110,-.
Conditie: de koper mag van de Ligtenbankacker van 1 l. de aarde weg halen om te
          strooien. 

R 101 fol. 167vo 04-08-1786 2/2
Marcelis Goort Peters is nader van den bloede aan Marcelis Koppens dan Antoni
Timmermans, hij vernadert de koop gedaan op 20-6-1786.
- land de akker int Bergsland 2╜ l.

1. de straat
2. Arnoldus van Gerwen

Koopsom: ƒ 110,-.
Met het recht van aarde te mogen weghalen van 1 l. van de Ligtenbankakker. 
Opmerking: Deze acte is nogmaals ingeschreven op 14 augustus - fol. 168vo.

 Nu onder: den akker aan de Schutsboonm 2╜ l.
 
R 101 fol. 164 17-07-1786

- Willem van den Eventuyn - g.g.m. Jennemaria Dekkers - weduwe Francis Slaats -
╝e deel.

- Peternel Francis Slaats, te Buedel - weduwe Hendrik Kroese - ╝e deel,
- Margo Francis Slaats - ╝e deel.
Zij verkopen aan Johannes Francis Slaats, welke ook ╝e deel bezit, hun ╝e deel 
onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag - aan den Ommelschen Bosch 44 roeden

1. Huybert van der Laak
2. het volgende perceel 

- land de Konijnsakker 2 l.
1. het vorig perceel
2. Johannes van den Eynden

- groes in de Bunders - te Ostappen geen afm.
1. de "medereyers"

- Nieuwe Erve - tussen Ommel en de Water-
molen aan de linkerzijde van de hei.

Koopsom: ƒ 124,-.



R 101 fol. 165vo 20-07-1786

Wilbert Cornelis verkoopt aan Gerrit Antoni Eevers:
- huis, hof en aangelag - te Ommel ╜ l.

1. Dirk van der Weerden
2. weduwe Wilbert Jan Wilbers

- land den Berg ╜ l.
1. weduwe Wilbert Jan Wilbers
2. Piet Peeters

Koopsom: ƒ 200,-.

R 101 fol. ?? 22-07-1786

Jan van Dijk is schuldig aan Franciscus Josephus Martinus 'd Aumerie, Heer van
Vlierden - ƒ 300,- α 4%.

R 101 fol. 167 26-07-1786

Jacobus Losecaat verkoopt aan Peter Verhoeven:
- groes de Schilmeer - op Heusden 3 l.

1. weduwe Jan Loomans
2. Goort Slaats

Koopsom: ƒ 65,-.

R 126 fol. 56vo 12-08-1786

Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Jan Willem van Nouhuys, te
St. Oedenroode, collecteur der lands verponding en bede over 1784, legt beslag
op de vaste goederen van:
- Anneke en Gerrit Claas Welten en Jan van Lieshout - tot verhaal van

ƒ 0-10-0.
R 101 fol. 170vo 26-08-1786

- Gerrit Claas Welten,
- Anneke Claas Welten - en
- Jan van Lieshout.
Zij verkopen aan Jan Aart Royakkers, te Vlierden:
- groes of hooiland 1 l.

1. de gemeente
2. Dirk Coolen

Koopsom: ƒ 3,-.

R 165 fol. 40vo 08-09-1786

Taxatie van de onroerende goederen van Willem Peeter Claessen - overleden te
Liessel en aldaar begraven op 27-7-1786.

Waarde
- 1/6e deel in het velt nevens den Borgsbeemt 6 l. ƒ 120,-

1. de gemeente
 

R 165 fol. 41vo 08-09-1786

Taxatie van de onroerende goederen van Thomas van den Heuvel - overleden te 
Vlierden en aldaar begraven op 10-8-1786.

Waarde
- 1/6e deel in een perceel groes 3 l. ƒ 28,-

1. Jan Teunis Smits



2.de Aa
- 1/6e deel in een perceel groes 5 l. ƒ 42,-

1. de Aa
2. de goederen van Canters       

ƒ 70,-
1/7e deel was van de overledene      ƒ 10,-

R 126 fol. 57 23-09-1786

Jacobus Losecaat stelt zich borg voor Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenroo-
de, voor het collecteren der verponding enz. te Helmond, ingaande 1787.

R 101 fol. 171vo 04-10-1787

Pieter Troeyen is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 125,- α 4% terzake van een 
obligatie - d.d. 13-3-1783 - wegens gekocht gras en huur van een groesveld.

R 101 fol. 172vo 05-10-1786   

Mattijs Peter Jan Wilbers verkoopt aan Petronella Joosten - g.m. Jan Peters van
Bussel:
- huis, hof en aangelag - aan den Dijk 1 l.
  en de Kamp 3 l.

1. weduwe Jan Berkers
2. de koper

- groes de Haas 3 l.
1. weduwe Jan Berkers
2. Jan Peters van Bussel

- land het Kattegat 3 l.
1. weduwe Jan van Dijk
2. Wilbert van Bussel

- land het Ouland 1 l.
1. weduwe Jan van Dijk
2. weduwe Peter Marcelissen

- land den Bergakker 3 l.
1. weduwe Peter Marcelissen
2. de weg

- groes den Varrenbeemt 4╜ l.
1. weduwe Jan Berkers

2. weduwe Joost Verheyen
- groes den Doorenman 2 l.

1. Corstiaan van den Weerden
2. weduwe Jan Berkers

- groes het voorste gedeelte van de Bevertkoot 6 l.
1. Peter Smits
2. weduwe Jan Berkers

- groes het voorste Kempke 2 l.
1. Jan Peters van Bussel

2. Corstiaan van der Weerden
- groes Eysboudsvelt 1 l.

1. Goort Peters
2. Peter Coolen

- groes het agterste van den Hoogendries 1 l.
1. kn Jan Smits
2. Antoni van Dijk 

- groes den dries aan de Kuyl - met de grond 
van de schop en bakhuis 2╜ l.



 1-2. Jan Peters van Bussel
- 1/3e deel van een stuk land - de voorste Akker  4 l.

1. Jan Peter van Bussel
2. kn Jan Smits

- land de Wittenakker 3 l.
 1-2. kn Aart van Bussel 

- land het Hulsbuske ╜ l.
1. Joost Koppens
2. Peter Coolen

- groes den Fransedries 1 l.
1. Peter Slaats

2. de verkoper
- land den Hegakker 2╝ l.

1. Peter Coolen
2. Goort Peters

- groes Eypkensvelt 2 l.
1. Peter Coolen
2. Jan Berkers

- groes de Horst 1 l.
 1-2. Peter Slaats

- groes Bevertkoot - wey en hoyvelt 4╜ l.
1. Joost Verheyen
2. Peter Slaats

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. (ƒ 37-10-0) aan het Gemene Land.
Koopsom: ƒ 2350,-.

R 126 fol. 57vo 07-10-1786 1/2

Dirk Jan Claus - g.g.m. ..... Verheyen ziet voor ƒ 80,-/jr., gedurende zijn 
leven, af van zijn deel in de vaste goederen die hij samen met zijn vrouw en
kinderen heeft bezeten - dit t.b.v. diezelfde kinderen t.w.:
- Jan van den Eynde - g.m. Willemina Dirk Jan Claus,
- Antoni van Lierop - g.m. Jenneke Dirk Jan Claus.   

R 126 fol. 58vo 07-10-1786 2/2
- Jan van den Eynde - g.m. Willemina Dirk Claus - en
- Jan Antonie van Lierop - g.m. Jenneke Dirk Claus.
Kinderen en erven van Dirk Jan Claus, nog in leven - en Ida Geerit Peters Ver-
heyen, ca. 10 jaar dood.
Zij verdelen de, bij acte van renuntiatie, nagelaten goederen  van hun vader.

1e lot: Jan van den Eynden
- 1/3e deel onverdeeld in - de Broek met de kwaade Braak - op Heusden
  In het landboek twee percelen geheel 5╜ l.

1. Pieter Slaats
2. Jan van den Eynden

- land te Heusden 4 l.
1. Jacobus van Hugten
2. Pieter Slaats

- land den Groenakker ╜ l.
1. Jan Stevens
2. Mattijs van den Eynden

- land den Busakker 2 l.
1. Martinus Slaats
2. Jan Stevens

- de onverdeelde helft in - den Brandt - met nog den Brandt
  In het landboek twee percelen samen 4╜ l.



1. Mattijs Slaats
2. Jan van den Eynden

- groes het Lankvelt 3╜ l.
1. Hendrik Eysbouds
2. Peter Hoeben

- groes nevens de Loop 5 l.
1. Dirk Dirks
2. Jan de Groot

Belast met: ƒ 40,-/jr. aan Dirk Claus, dit gedurende zijn leven.

2e lot: Jan Antonie van Lierop
- huis, hof en aangelag - te Heusden 2 l.

1. Mattijs van Bussel
2. de straat

- 2/3e deel in de Braak - met de kwaade Braak
  In het landboek twee percelen geheel 5╜ l.

1. Pieter Slaats
2. Jan van den Eynden  

- land den Groenakker - met den Groenakker staande
in het landboek in twee percelen

samen 5 l.
1. weduwe Jan Thielen
2. de straat

- land de voorste Akker met het Ven
  In het landboek twee percelen 4 l.

1. kn Mattijs van Bussel
2. de straat - zijnde nu aangelag

- land den Varrenakker 1 l.
1. Jacobus van Hugten
2. Willem Slaats

- land den akker in den Del
  In het landboek twee percelen 3╝ l.

1. Jan Daandel Coolen
2. Jan Stevens

- groes de Bus 2 l.
1. Marten Berkers
2. Peter Slaats

- de helft in den Brandt - met nog een Brandt
  In het landboek twee percelen samen 4╜ l.

1. weduwe Jan Thielen
2. Jan van den Eynden 

- groes het Weyvelt en nog het Weyvelt
  In het landboek twee percelen samen 5 l.

1. de Heren van Asten
2. Willem Colen

Belast met: ƒ 40,-/jr. aan Dirk Claus gedurende zijn leven.

R 32 fol. 87 23-10-1786

Jan Mattijs van Bussel en Antony Goort van Bussel worden aangesteld als voogden
over Willemina, dr. Mattijs van Bussel - en Hendrina Frans Huybers.
Willemina kan wegens haar doof- en gebrekkelijkheid haar goederen niet beheren. 



R 165 fol. 42vo 26-10-1786

Taxatie van de onroerende goederen van Helen Bukkums - overleden en begraven,
5-9-1786.

1/3e deel in Waarde 
- een keuken en hof - in het Dorp 8 roeden ƒ 120,-

1. Joseph Raskey
2. Hendrik Verberne

- land den akker op den Logten 1 l. ƒ  40,-
1. weduwe Willem Verberne
2. Godefridus Sauve

- groes Heekelaershoek 1 l. ƒ  20,-
1. het straatje

2. Peeter Driessen van Bussel         
ƒ 180,-

       1/3e deel is ƒ  60,-
20e penning is ƒ 3,-.

R 101 fol. 175 30-10-1786

Arnoldus Hoefnagels, te Valkenswaard, verkoopt aan Andries Timmermans:
- land de Pasakker 2 l.

1. de weg
2. Hendrik Verhostert c.s.

Koopsom: ƒ 44,-.

R 165 fol. 47 31-10-1786

Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Goossens - overleden en begraven
te Meyl - 14-10-1786.

   Waarde
- 1/6e deel in de Schuurbeemteeusel - bij Meyl 3 l. ƒ 20,-

1. Michiel Smits
- de helft van een groeveld in - de Schuurbeemteeusel 1 l. ƒ 30,-

1. Jan van Calis 
2. Francis van Bree

- 1/6e deel in een groesveld in - de Schuurbeemteeusel 5 l. ƒ 10,-
1. kn Peter Claas Willems        

ƒ 60,-
Dubbele 20e penning is ƒ 6,-.

R 147 30-11-1786

Antony Verhees c.s., armmeesters, verhuren, namens de Grooten Armen:
- een deel van een huis, in het Dorp
zoals nu in gebruik bij Johannes Knaape - samen met enige perceeltjes land en 
groes.
- een woning met de hof - huurder wordt: Lambert Bemelmans - ƒ 14-10-0/jr.
- een akker - den Hengst 1 l. 33  r.
- een akker - daarbij             26  r.
- een akker - den Driehoek             42╜ r.   
- een perceel groes      49  r.
Huurder wordt: Peeter Vermeulen - ƒ 5,-/jr. en 7 vat rogge/jr.



R 28 fol. 128 11-12-1786

Gezien het request van: 
- Peeter Kerkers - g.m. Agnes Verheyen,
- Jan van Hout - g.m. Anna Maria Verheyen,
- Philip van Bussel - g.m. Peternel Verheyen,
- Wilbert en Helena Verheyen, de laatste is 23 jaar.
Allen kinderen en erven van wijlen Andries Verheyen - Peternel (NN)
Aan hen zijn toegevallen - de vaste en roerende goederen (worden omschreven)
De boedel is met veel schuld belast.
Besloten is om het geheel over te dragen - alsmede het gebruik van het huis,
groes en land - aan Wilbert Verheyen.  
Deze zou dan aan Helena een uitzet moeten uitkeren (wordt omschreven) en ƒ 26,-
alsmede ΘΘn jaar huur ƒ 15,-, met St. Peter te betalen.
Wilbert zal dan alle schulden op zich nemen en bovendien ƒ 32,-/jr. huur beta-
len.
Zij vragen toestemming.
Naschrift: "Fiat".

R 126 fol. 61vo 16-12-1786

Het Corpus van Asten geeft te kennen dat de Wel Ed. Geb. Heer Willem Arnold 
Motmans, oud rentmeester van de stad Graave en land van Kuyk, gedurende nu ca.
ΘΘn jaar dat hij te Asten heeft gewoond en zijn kost gewonnen heeft, zich goed
heeft gedragen.
Enz. enz.

R 126 fol. 62 16-12-1786

- Christiaan Braam, Mr. timmerman, te Eyndhoven,
- Pieter Verberne, Mr. metselaar, te Eyndhoven - en
- Pieter van Bussel, Mr. timmerman en metselaar, te Asten, hebben "geexami-
neert de Predikantswooninge of sogenaamde Pastory-huysinge alhier".
Zij verkeerd in zeer slechte staat, de fundamenten staan op verscheiden plaat-
sen slechts bovenop de grond en zijn van tijd tot tijd gerepareerd en ondermet-
seld.
De muren zitten vol barsten en scheuren terwijl de ramen en deuren voor het 
grootste deel verrot en versleten zijn, evenals de zolder en de kap.
De vertrekken zijn verder slecht gereguleerd - omdat er nu en dan een kamer of
vertrek aangezet of aangelapt is, waardoor dus verschillende kappen en goten op 
het dak en daardoor lichtelijk lekkage.
De stal of brandhuis is te klein en zeer bouwvallig.
De Pastory-huizinge is zeer bouwvallig en kan niet zonder grote kosten gerepa-
reerd worden en blijft dan nog - een zeer zwak en "irregulier" huis.
Het beste is een "goede en bekwame en nieuwe" woning te bouwen met eventueel 
gebruikmaking van de oude materialen - enz.
De kosten daarvan zullen bedragen caa. ƒ 3700,-.

R 101 fol. 175vo 28-12-1786

Judocus Dankers, te Valkenswaardt, verkoopt aan: 
- Willem Francis Berkers,    
- Allegonda Berkers - en 
- Anthonetta van Dijk - weduwe Jan Berkers:
3/4e deel van ╝e deel in de Braselse-tiende - rijdende tegen de Witveltse.

Koopsom: ƒ 2270,-.



R 32 fol. 87vo 30-12-1786

Anthony Lomans en Jan Peeter van Maaris worden aangesteld als borgemeesters 
over 1787.
Tot setters worden benoemd: Hendrik Vinken en Goort van Bussel.  



R 126 fol. 63 03-01-1787

Guilielmus Jacobus Daals, secretaris, te Arschot, als lasthebber van 
- Mr. Cornelius Josephus Daals,licentiaat in de medicijne - g.m. Petronella
  Fransen, actueel ingezetene van Arschot.
  (Lastgeving - d.d. 20-12-1786 - notaris te Arschot - zie R 126 - fol. 68).
- Theodorus Sengers - g. m. Antonetta Fransen,
- Francis Fransen, te Strijp onder Leende.
Kinderen en erven van wijlen Anthony Fransen - g.g.m. Anna Thielemans.  
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: C. J. Daals
- ƒ 2500,- te betalen door de ontvanger van het tweede lot.
- een schepenobligatie van ƒ 300,- α 3% t.l.v. Dirk Dielis van Helmont.
- een obligatie van ƒ 75,- α 3% t.l.v. Goort Coolen, te Someren.

2e lot: Theodorus Zengers
- huis, stal en hof - aan het Martvelt 1 l.

1. kn Mattijs van Bussel
2. een straatje

- land den Liverijakker 1╜ l.
- groes het voorste Veltje 2╜ l.

1. weduwe Francis van den Boomen
2. weduwe Willem Verberne

- groes het Groesvelt 6 l.
1. Jan Slaats
2. Gerrit Brunas

- groes  den Altaar - agter den Diesdonk 1╜ l.
- land Bruystensakker 3 l.

1. Jacobus van Riet
2. de Berkers

- land de Berkers 1╝ l.
1. Bruystensakker
2. de hei

- land den Eynde Paal 1 l.
- land den Meulenakker 35 roeden

1. Jan van den Heuvel
- groes int Root 1╜ l.

1. Goort Lomans
2. Pieter Lomans

- groes Toon Loyevelt 3 l.
1. de Aa

- land den Berg 3 l.
1. Wilhelmus Bruynen
2. Joost Hoebergen

- de onverdeelde helft in een stuk groes -
  gelegen aan den Ommelschenbosch geheel 5 l.
- land de Hofstad 1 l.
- land de Logten 2╜ l.

1. weduwe Francis van den Boomen
2. Willem van Dijk

- land Wilbersakker 1╜ l.
1. Jan Timmermans

- land Seyeakker 3 copse.
1. Thomas Timmermans
2. een straatje

- land den Berg 2╜ l.



1. Wilhelmus Bruynen
- land Sneyerskamp 3 cops.

1. weduwe Francis Verberne
2. het volgende perceel

- land 1 l.
1. de Sneyerskamp
2. weduwe Willem Verberne

- groes het Busvelt 1 l. 3 cops.
1. Goort Lomans
2. weduwe Joseph Sauve

- groes den dries van Coopmans 3 l. 25 r. 5 v.
1. Jan Francis Timmermans

- groes het Eeusel 3 l.
1. Jan van Gog

- groes int Root 1╜ l.
1. Theodorus Zengers
2. den Dijk

- land Jan Eeversakker 2 l.
1. weduwe Thomas Coolen

- land den Kasakker 2 l.
1. Theodorus Sengers
2. de gemeente

- groes Jan Artsveltje 2╜ l.

- een obligatie van ƒ 300,- α 3% t.l.v. Jan van den Heuvel.
Belast met: ƒ 5-5-0/jr. aan het Gemene Land.

- ƒ 0-2-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 1-0-4/jr. aan de Heren van Asten - staande in het cijnsboek

op fol. 37 en 49.
- Uit te betalen aan het 1e en 3e lot elk ƒ 2500,-.
Marge: betaald 4-10-1787.
- De ontvanger van dit lot is gehouden te moeten innen en betalen alle schulden
  en pretenties op de boedel.

3e lot: Francis Fransen
- 1/20e deel in de Witveltse tiende - rijdende tegen de Braselse tiende.
- ƒ 2500,- uit te betalen door de ontvanger van het 2e lot.

R 126 fol 69vo 08-01-1787  Ook: R 101 - fol. 200vo - 11-4-1787 en
     R 101 - fol. 201vo - 11-4-1787.

Jacobus Losecaat, drossard en erfsecretaris, te Asten, verkoopt aan Christoffel
Multer:
- twee percelen Nieuwe Erve, te Heusden t.w.:
- de Bleek - gelegen aan de Behelp 24╜ l.

rondom - de gemeente
- een parceel daar tegenover 4 l. 12 r.

1. Jan Bruystens c.s.
            2-3-4. de gemeente

Verkoper aangekomen bij transport - d.d. 4-7-1768.
Koopsom: ƒ 300,- α 4% "mits als dan aan de verkrijger door den transportant tot
inkoop van beesten sal worden aangetelt - ƒ 50,-".
De ƒ 50,- te lossen binnen twee jaar.
De ƒ 250,- zal binnen 15 jaar niet mogen worden opgeδist - wel af te lossen.
Conditie: De koop zal geen effect hebben indien de koper mocht komen te over-
          lijden voor en aleer deze op de verkochte grond v≤≤r mei a.s. geen 
          huis gezet zal hebben.



R 165 fol. 43vo 11-01-1787 1/5
Taxatie van de onroerende goederen van Eymert Hendrik Martens - begraven -
22-12-1786.

De helft in: Waarde
- huis, stal, hof en aangelag - op Voordeldonk 2╜ l. ƒ 200,-

1. Peter Hendrik Martens
2. Mattijs Bollen

- land agter het Aangelag ╝ l. ƒ   8,-
1. weduwe Joost van Hugten

- land de agterste Schop 1╜ l. ƒ  36,-
1. het aangelag

- land den Agterbosschenakker 2╜ l. ƒ  50,-
1. Mattijs Bollen

2. Peter Hendrik Martens
- land den Stappertakker 1╜ l. ƒ  30,-

1. Peter Hendrik Martens
2. Jan Philips van Hout

- land den Houtakker 3 copse. ƒ  20,-
1. Peter Hendrik Martens
2. Mattijs Bollen

- land het Rinkvelt 1 l. ƒ  25,-
1. Mattijs Bollen
2. Peter Hendrik Martens

- groes de Waaterdel 3 copse. ƒ  20,-
1. Peter Hendrik Martens
2. kn Andries Verheyen

- groes het Voordeldonksvelt 3 copse ƒ  20,-
1. weduwe Peter van Maris
2. Peter Martens

- land het Cloostereyndt 1 l. ƒ  16,-
1. Peter Hendrik Martens
2. weduwe Huybert Joosten

- groes den Brandt 1 l. ƒ  20,-
1. Antonie Leenen

2. Peter Hendrik Martens        
ƒ 445,-

De goederen zijn voor het geheel belast met:
- ƒ 2-17-0/jr. aan de Kempenaar      - in kapitaal ƒ 71-15-0
- ƒ 0-17-0/jr. aan de Kerk van Asten - in kapitaal ƒ   18-15-0  

 ƒ                     90,50
    ƒ 354,50

De helft kwam toe aan de overledene         ƒ 177,25
20e penning is ƒ 8-17-4.

R 32 fol. 88vo 16-01-1787 2/5
Peeter Anthony Martens en Marten Zeegers worden aangesteld als voogden over -
Jacobus, Goverdina, Catharina, Anthony en Hendrik, onm. kinderen van wijlen 
Gerrit Hendrik Martens - en Francina van den Boomen.

R 28 fol. 129 22-01-1787 3/5
Gezien het request van: 
- Peeter Antony Martens en Marten Zeegers - als voogden over de vijf onm. kin-
  deren van wijlen Geerit Hendrik Martens - en Francyna van den Boomen,
- Joost Bukkums - g.g.m. Peternella Hendrik Martens - als voogd over Goverdina
  en Jan, zijn onm. kinderen,
- Willem Coolen - g.g.m. Jenneke Hendrik Martens - als voogd over zijn onm. 
  zoon, Jan,



- Peter Hendrik Martens.
Allen erven van wijlen Eymert Hendrik Martens - ab intestato - overleden en 
begraven, alhier, 22-12-1786.
Dat nß zijn overlijden:
- een huis en enig land en groes zijn "verstorven" op de vijf onm. kinderen 
  voor ╝e deel.
De andere helft competeert aan de drie minderj. kinderen van wijlen Gerrit Hen-
drik Martens - testament - d.d. 24-1-1785.
Het overig ╝e deel aan Helena Paulus van Dijk - weduwe Eymert Hendrik Martens.
De supplianten is "te raade" geworden de goederen gekomen van Eymert en Mattijs
Hendrik Martens publiek te verkopen.
Zij vragen toestemming tot e.e.a. 
Naschrift: "Fiat" mits de opbrengst wordt gebruikt om de schulden te betalen

        en het restant op secure wijze wordt belegd.

R 101 fol. 180 05-02-1787 4/5
Peter Hendrik Martens verkoopt aan Antoni Koppens:
- huis, hof en aangelag - op Voordeldonk 2╜ l.

1. weduwe Eymert Martens
2. Huybert van den Eynde    

Verponding: ƒ 1-19-8/jr.
Bede - ƒ 0-06-2/jr Koopsom: ƒ 250,-.

Hij verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- land den Agterbosch 2╜ l.

1. weduwe Eymert Martens
2. Peeter Kanters

Verponding: ƒ 0-16-0/jr.
Bede - ƒ 0-12-8/jr.
Belast met: ƒ 1,-/jr. aan den Armen van Asten

Koopsom: ƒ 69,-.
- land de Stappertacker 1╜ l. 

1. Francis van Bussel
2. weduwe Eymert Martens

Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede - ƒ 0-7-8/jr. Koopsom: ƒ 44,-.

Hij verkoopt aan Jan van Houts:
- land het Rinkvelt 1 l.

1. Goort Kuypers
2. weduwe Eymert Martens

Verponding: ƒ 0-6-0/jr. 
Bede - ƒ 0-5-0/jr. Koopsom: ƒ 24,-.

Hij verkoopt aan Antony Leenen:
- land den Houtakker 3 copse.

1. Antony Berkers
2. weduwe Eymert Martens

Verponding: ƒ 0-4-0/jr.
Bede - ƒ 0-3-0/jr. Koopsom: ƒ 21,-.

Hij verkoopt aan Peter Antony Martens:
- groes de Waterdel 3 copse.

1. Dirk Bosmans
2. weduwe Eymert Martens

Verponding: ƒ 0-8-0/jr.
Koopsom: ƒ 25,-.



Hij verkoopt aan Lucia Roymans - weduwe Huybert van den Eynde:
- land het Cloostereyndt 1 l.

1. weduwe Jan Peters van Maris
2. weduwe Eymert Martens

Verponding: ƒ 0-9-0/jr.
Bede - ƒ 0-5-0/jr. Koopsom: ƒ 29,-.

Hij verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes den Brandt 1 l.

1. kn Jan Hansen
2. weduwe Eymert Martens

Verponding: ƒ 0-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 29,-.

R 101 fol. 193vo 19-03-1787 5/5
- Helena van Dijk - weduwe Eymert Martens,
- Peter Hendrik Martens,
- Marten Zeegers - en 
- Pieter Antony Martens, beiden voor zichzelf en als wettige voogden over de 
  vijf onm. kinderen van wijlen Gerrit Hendrik Martens - en Francina van den 
  Boomen,
- Joost Bukkems - weduwnaar Petronella Martens - en zijn twee onm. kinderen  
  m.n. Goverdina en Jan,
- Willem Coolen - weduwnaar Jenneke Martens - en zijn onm. zoon, Jan.
Allen erven van wijlen Mattijs en Eymert Martens.

Zij verkopen aan Lucia Roymans - weduwe Huybert van den Eynden:
- huis, stal, hof en aangelag 2╜ l.

1. Mattijs Bollen  
2. Antony Coppens

- land den agterste Schop 1╜ l.
1. neven het Aangelag

Belast met: ƒ 2-17-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-15-0/jr. aan de Kerk van Asten

Koopsom: ƒ 209,-.
- land het Cloostereyndt 1 l. 

 1-2. weduwe Huybert van den Eynden
Koopsom: ƒ 25,-.

Zij verkopen aan Jenneke Bruystens - weduwe Peter van Maris:
- land 1 cops.

1. weduwe Joost van Hugten 
2. weduwe Peter van Maris

Koopsom: ƒ 5-3-0
- groes het Voordeldonksvelt 3 cops.

1. weduwe Peter van Maris
2. weduwe Francis Kerkers

Koopsom: ƒ 50,-.

Zij verkopen aan Pieter Kanters:
- land den Agterboscherakker 2╜ l.

1. Mattijs Bollen
2. Jan Jan Brunas en de straat

  Liggende in twee percelen.
Koopsom: ƒ 83,-.

- land het Rinkvelt 1 l.
1. Mattijs Bollen



2. Jan Philips van Houts
Koopsom: ƒ 19,-.

Zij verkopen aan Mattijs Bollen:
- de Stamertakker 1╜ l.

1. Jan Jan Brunas
2. Jan Philips van Hout

Koopsom: ƒ 44,-.

Zij verkopen aan Antoni Coppens:
- land de Houtakker 3 copse.

1. Peter Antoni Martens
2. Antony Leenen

Koopsom: ƒ 15,-.

Zij verkopen aan Peter Antoni Martens:
- groes de Waterdel 3 copse.

1. Peter Antony Martens
2. kn Andries Verheyen

Koopsom: ƒ 18,-.

Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- groes den Brandt 1 l.

1. Jacobus Losecaat
2. Antony Leenen

Koopsom: ƒ 25,-.

R 126 fol. 70vo 13-01-1787

- Willem Hendrik Roymans - g.g.m. Anneke Pieter Coolen - t.b.v. zijn kinderen,
  Elisabet, Anthony, Hendrik en Petronella geass. met Pieter Coolen, zijn 
  schoonvader - en 
- Catharina Huybert van Bussel - geass. met Francis Goort van Bussel, haar oom.
Zij willen trouwen en maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Na overlijden van de langstlevende van hen beide zal aan de v≤≤r-kinderen
  ƒ 600,- worden uitgekeerd.
- Bij v≤≤r-overlijden van de eerste comparant, zonder oir na te laten uit dit 
huwelijk, zal de bruid de voors. boedel moeten verlaten, mag zij haar inge-
  brachte goederen meenemen en krijgt daarenboven nog ƒ 250,-.
- Bij v≤≤r-overlijden van de bruid, zonder oir na te laten, zal de helft van de 
door haar ingebrachte goederen toekomen aan haar man - en de andere helft aan 
  de naaste erfgenamen van haar zijde.    

R 32 fol. 89 22-01-1787 1/2

Dirk Jan Wilbers en Hendrik Mattijs Aarts worden aangesteld als voogden over 
Pieter en Johannis, minderj. kn van wijlen Wilbert Jan Wilbers - en Maria Hen-
driks.  

R 126 fol. 79vo 09-03-1787 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Dirk Jan Wilbers en Hendrik Mathijs Aarts,
als voogden over Pieter en Joannis, minderj. kinderen van wijlen Wilbert Jan 
Wilbers - en Maria Hendrik Hendriks.

Onroerende goederen
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - te Ommel 1  l.
- huisplaats met aangelag - te Ommel 2  l.
- huisplaats met land en groes 7╜ l.



- land 4╜ l.
- land 1╜ l.
- land 1╜ l.
- land 1  l.
- land 2  l.
- land 2  l. 
- de hooge Looakker 2  l.
- groes Schoone Jansvelt 3  l.
- groes het Broekvelt aan de Eend 4  l.
- groes daarnevens 3  l.
- groes den Dries in de straat 1╜ l.
- groes aan het Broek 4  l.
- den Dries aan het Eyndje 2  l.
- groes het Swartbroek aan de Loop 1╜ l.
- groes/land in het Rouven 2╜ l.
- groes/land in Teuniskeven 1  cops.
- huis en hof 1  cops.
- groes in de Bunders agter Ostappen 2╝ l.
- een hooiveld "rijdende" met de kinderen Francis Konings en 
  1/3e in de Bunders van Hendrik Smits en daarneven 2  l.
- nog in de Bunders, gekomen van de erven Wouter Peters
- een dito gekomen van Hendrik Tomas Smits 2  l.

Roerende goederen
- een paard, vier koeien, drie jonge beesten, twee kalveren,
- landbouwgereedschap,
- diverse ketels, potten en pannen,
- vuurgerei,
- bedden met toebehoren,
- twee tafels, vijf stoelen.

Schulden 
- aan de kinderen Mattijs Aarts - ƒ 150,- α 3%.

R 101 fol. 176vo 27-01-1787

Wilhelmus van Riet is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 100,- α 4%.

R 126 fol. 72vo 29-01-1787

Staat en inventaris opgemaakt door Jan Matthijs van Bussel en Anthony Goort
van Bussel - als voogden over Wilemina, dr. Mattijs van Bussel - Hendrina 
Frans Huybers.
Catharina is "doof en gebrekkelijk" reden waarom de voogden, namens haar, met 
haar andere zusters de boedel opnemen.

Onroerende goederen
- huis, stal, schuur, brouwhuis met een klein huiske en hof - aan het Martvelt 

1  l.
- land 7  l.
- land aan het Straatje 3  l.
- land aan de Pat 2  l. 3 cops.
- land de Logtenakker 2╜ l.
- land aan de Pat 2  l.
- land aan de Pat 2  l. 3 cops.
- land den Meulenakker 1╜ l.
- groes het voorste Velt 7  l.
- land aan het eyntje                 3 cops.
- groes het Biesvelt 4  l.
- groes het Beemtje  ╜ l.



- groes den Dries 4╜ l.
- huis, hof en aangelag - in de Steegen 2  l.
- land       3 cops.
- land aan de Koeystraat 1  l.
- land den Hoogendries 1╝ l.
- land aant Eynde  1╝ l.
- land den Persakker 2  l.
- groes bij Papendonk 1╜ l.
- groes de Bleek 1╜ l.
- groes een Beemtje 1╝ l.
- land Jan Huybersakker 2  l. 37 r.
- groes Jan Ruttevelt 3╜ l.
- een Weyvelt 8  l.
- land de Logten 1╜ l.
- huis, hof en aangelag - op Heusden 1╜ l.
- land den Grootenakker 7  l.
- land het Hairvelt 2  l.
- land den Varrenhof       3 cops.
- land de Venakker 2  l.
- land de nieuwe Bleek       3 cops.
- land Goort Jansakker 1  l.
- groes het Venneke 1╜ l.
- groes het agterste Ven 3  l.
- groes het groote Weyvelt 8  l.
- groes het Behelpsvelt 4  l.

Roerende goederen o.a.:
- diverse koperen - koffie-, thee- en handketels,
- vier koperen kandelaars, 
- koperen vijzel en stamper, 
- vier koperen comforen, 
- een koperen koeketel,
- een staand huishorloge,
- diverse tinnen schotels, lepels, borden, mosterdpotten, waterpotten enz.
- landbouwgereedschap,
- vuurgereedschap,
- diverse ijzeren ketels
- vijf bedden, gevuld met veren,
- 24 tafellakens
- een paard, tien beesten - koeien en jong vee,
- drie dozijn "galeye" borden,
- vijf kannen en zeven pinten met tinnen deksels,
- diverse glazen - wijn, bier, jenever,
- drie kasten, zestien stoelen, vijf tafels 

Brouwgerei
- een brouwketel - groot 11 tonnen,
- een brouwkuip,
- een stookketel - groot 1╜ aam,
- 15 hele en halve tonnen.

- Schulden en tegoeden vallen tegen elkaar weg.

R 126 fol. 77 29-01-1787

Willem Aart Zeegers - en Anna Maria Hoebergen - weduwe Peeter Geeven hebben hun 
huwelijksvoorwaarden  opgemaakt en zijn 11-2-1781 getrouwd.
Anna Maria Hoebergen - geass. met haar broeder, Joost, laat de voorwaarden, van
d.d. 21-1-1781, annuleren.



R 11 fol. 177vo 03-02-1787 Ook: R 149 - 6-1-1787.

- Hendrikus Verhostert - en
- Maria Josepha Verhostert - g.m. Willem Kuypers, te Horst. 
Zij verkopen aan Joost Lomans:
- land den akker aan de Pas 1 l. 3 cops.

1. Wilhelmus Bruynen
2. Andries Timmermans

Belast met: 1/6e deel van twee vat rogge/jr. aan het Gemene Land
Koopsom: ƒ 49,-.

Zij verkopen aan Antoni Timmermans:
- land aan den Hoolen 3 cops.

1. Gerrit Brunas
2. Theodorus Sengers  

Koopsom: ƒ 36,-.

- groes in 't Roodt 3 l.
1. Goort Lomans
2. de Aa

Belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan de Kerk van Asten.

Zij verkopen aan Jan Francis Timmermans:
- groes in het Linder 1╜ l.

1. Huybert Joosten
2. Willem van Dijk

Belast met: ƒ 0-0-6╜/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 144,-.

R 25 fol. 79vo 05-02-1787

Maria Vervoordeldonk - weduwe Francis Fransen, te Vlierden - geass. met Jan, 
aar zoon, aanlegster.
- contra
Hendrik Elberse Wildeman, schoolmeester, gedaagde.
Terzake van - het doodschieten van een hondje aan eiseres toebehorende.
Het hondje was tijdens het jachtseizoen, 1786, met haar zoon, Jan, op de ge-
meente van Vlierden, omtrent de Heesse Bergen, waar de voorn. schoolmeester 
het hondje met een snaphaan heeft doodgeschoten.
Enz. enz. 
Schade - twee ducaton.

R 101 fol. 184vo 09-02-1787 1/4

Abraham van Nouhuys verkoopt aan Jan Jansen Bruynas:
- land den Agterbosch 2╜ l.

1. weduwe Eymert Martens
2. Pieter Kanters

- land den Stappertakker 1╜ l.
1. Francis van Bussel
2. weduwe Eymert Martens

Belast met: ƒ 1,-/jr. (ƒ 25,-) aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 160,-.   

 
R 101 fol. 185 10-02-1787 2/4
Jan Janse Bruynas is schuldig aan Hendrikus Jacobus van Nouhuys, predikant, te
Oerle - ƒ 150,- α 4%. Borg: Goort Michiel Kuypers.



R 101 fol. 191 19-02-1787 3/4
Michiel Goort Kuypers, te Hamont, verkoopt aan zijn zuster, Hendrien Goort 
Kuypers - g.g.m. Jan Janse Brunas zijn kindsdeel in:
- huis, hof en aangelag, groes en land - op Voordeldonk
Hem aangekomen bij versterf van zijn moeder en het deel dat hem bij overlijden
van zijn vader, Goort Michiel Kuypers mocht toekomen.

Koopsom: ƒ 75,-.

R 101 fol. 210vo 30-05-1787 4/4

Willem Lintermans - g.m. Elisabet Goort Michiel Kuypers verkoopt aan zijn 
schoonzuster, Hendrien Goort Michiel Kuypers - g.m. Jan Janse Brunas, zijn
kindsdeel in:
- huis, hof en aangelag, groes en land - aan Voordeldonk.

Koopsom: ƒ 132-10-0   

R 126 fol. 78vo 20-02-1787

Jan en Anthony Timmermans stellen zich borg voor Johannes Pieter Feyth, als 
ontvanger te Asten - t.b.v. het Collegie ter Admiraliteit op de Maaze, te Rot-
terdam.
Borgsom: ƒ 600,-.

R 165 fol. 48 20-02-1787

Taxatie van de onroerende goederen van Maria van de Goor - overleden en begra-
ven, 18-1-1787.

1/6e deel in: Waarde
- huis, schuur, hof en aangelag 2 l. ƒ 210,-

 1-2. kn Adriaan Lintermans
- land het Kempke 1 l. ƒ  21,-

1. Nicolaas van der Westen 
2. Jan van Gog

- land de Peelpad 3 l. ƒ  60,-
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Hendrik Steevens

- land den Appert 1 l. ƒ  28,-
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Hendrik Steevens

- land den Fopperakker 1 l. ƒ  18,-
1. weduwe Francis Kerkers
2. kn Joost Voermans

- land den Eysereman 2 l. ƒ  28,-
1. Lambert Cornelis
2. het volgende perceel

- land de Warandakker 1 l. ƒ  21,-
1. het vorig perceel
2. Lambert Cornelis

- land over de Loverbosweg 2 l. ƒ  30,-
1. Eevert van Geffen
2. kn Peter Kerkers

- land den akker in de Wolfsberg 1╜ l. ƒ  28,-
 1-3. de weg

- groes het Kempke 2╜ l. ƒ  70,-
1. Nicolaas van der Westen

2. Hendrik Eysbouds
- groes den Baltus 1╜ l. ƒ  42,-



1. Hendrik Eysbouds
2. kn Peter Kerkers

- groes de Weerdt 2 l. ƒ  40,-
1. Jan Aart Thielen
2. kn Peter Kerkers

- groes het Weyvelt 3╜ l. ƒ  70,-
1. Jan Slaats
2. Goort Lomans

- groes het voorste veltje in de Haaseldonk
1╜ l. ƒ  40,-

1. Hendrik van Helmondt
2. weduwe Francis Kerkers        

       ƒ 706-00-00 
De goederen zijn belast met:
- ƒ 1-15-0/jr. aan de Kerk van Asten   - in kap. ƒ 43-15-0
- ƒ 0-12-6/jr. aan den Armen van Asten - in kap. ƒ   15-09-6  

         ƒ                    59-04-06
       ƒ 646-15-10

1/6e deel is     ƒ 107-15-15╜
20e penning is ƒ 5-7-14.

R 101 fol. 186 22-02-1787

Jan van den Boomen, te Lierop, namens zijn moeder, Willemina Fransen - weduwe
Francis van den Boomen, te Turnhout, verkoopt aan Francis Fransen, te Strijp
onder Leende:
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in het Dorp 1 l.

1. het straatje
2. het volgende huis

- huis en hof ╜ l.
1. het vorig huis

2. Wilhelmus Bruynen    
- land Dirkeakker 2 l.

1. een weg
2. Joost Bukkems

- land Paulusseakker ╜ l.
1. Jan Timmermans

2. volgend perceel
- land den Patakker 2 l.

1. een mist- of groenweg
2. de Langenakker

- land Hoppekamp ╜ l.
1. volgend perceel
2. Marten Zeegers

- land de Langenakker 1╜ l.
1. de vorige koop van 2 l.
2. de verkoper

- land den Hoogenakker of Vosakker 2╜ l.
1. Jan Slaats
2. Godefridus Sauve

- land de Langenakker op de Logten 2╜ l.
1. de koper

- groes den Hoppekamp 1╜ l.
1. Joost Bukkems

- groes het veltje van Dirks - int Linder 1 l.
1. Peter Kerkers
2. de weg



- groes het velt van Paulusse 3╜ l.
1. Hendrik Haase

- groes het velt van Naagels 1 l.
1. Marcelis van Bussel
2. Peter Troeyens

- groes aan Kruyskensweg 1╜ l.
1. Theodorus Sengers
2. Joost van Hugten

- groes in de Steegen 2 l.
1. Antoni Timmermans
2. Jan Sauve

- groes Lindersvelt 6 l.
1. Francis Kerkers

2. Hendrik van Ruth
- land de Langenakker 2 l.

1. kn Mattijs van Bussel
2. Theodorus Sengers

- land den Hoekakker 2 l.
1. Joost Bukkems

- land een akker op de Logten ╜ l.
1. een vorig perceel

- land de Logtenakker 3 l.
 1-2. voorgaande percelen

In de koop is niet begrepen:
- land de Beemtakker in de Steegen 2 l.
- de helft van een groesveld - aan den Ommelse Bosch 5 l.
  de andere helft is van Theodorus Sengers.

Koopsom: ƒ 3700,- waarvan ƒ 3000,- α 3╝%.

R 101 fol. 191vo 09-03-1787

Jan Meulendijk is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 50,- α 4%.

R 101 fol. 192vo 09-03-1787 1/2

Goort Willem Slaats verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes de Weye 1╜ l.

1. de koper
2. Jan van den Eynden

Koopsom: ƒ 142-10-0.

R 101 fol. 193 09-03-1787 2/2
Jacobus Slaats verkoopt aan Goort Willem Slaats:
- groes het Behelpsvelt 6 l.

 1-2. Jan Bruystens
Koopsom: ƒ 260,-.

R 101 fol. 199vo 07-04-1787

Hendrik Janse van Hugten is schuldig aan Gerardus Nooten, te Helmont:
- ƒ 150,- α 3╜%.
Marge: 17-2-1797 gelost.

R 101 fol. 202vo 12-04-1787

Willem van Bree, te Vlierden, verkoopt aan Jan Aart Royakkers, te Vlierden,
5/6e deel onverdeeld in:



- groes in de Spleeten geheel 3 l.
1. Jan Teunis Smits
2. de Aa

- groes in de Spleeten geheel 5 l.
1. de Aa
2. de goederen van Canters 

Goederen vallen onder een transport - Vlierden - d.d. 9-6-1786.

R 101 fol. 203vo 16-04-1787

Jan van Dijk, te Ommel, is schuldig aan Cornelia Catharina Mans - ƒ 400,- α 4%.
Marge: gelost.

R 101 fol. 204vo 19-04-1787

Michiel en Petronella Verberne, in het Dorp, zijn schuldig aan Jacobus Lose-
caat - ƒ 75,- α 4%.
Marge: 12-4-1790 gelost.

R 126 fol. 83 28-04-1787

- Wilbert Vlemminx - g.m. Anna Maria Smits,
- Jan Smits,
- Joost Smits, te Someren.
Zij verdelen de vaste goederen gelegen aan den Dijk.

1e lot: Wilbert
- ƒ 150,- uit te betalen door de ontvanger van het 3e lot.

2e lot: Jan
- ƒ 150,- uit te betalen door de ontvanger van het 3e lot.

3e lot: Joost
- huis, hof, aangelag, stal, schop, schuur 1 l.

1. Pieter Slaats
2. een straatje 

- land den Bogt 3 l.
1. Peter Coolen
2. een straatje

- land de Langenakker 4 l.
1. weduwe Joost Verheyen
2. weduwe Marcelis Peters

- land de voorste of Bergakker 4 l.
 1-2. Jan Peter van Bussel

- land het Kempke aan den Dijk 1 l.
1. den Dijk  
2. weduwe Marcelis Peters

- groes het Geleyntvelt 4 l.
1. Peter Coolen
2. Peter Slaats

- groes den Hoogendries 2 l.
1. Jan Peters van Bussel
2. een straatje

- groes het Weyvelt 4 l.
1. weduwe Joost Verheyen
2. Antony van Dijk

- groes het Hooyvelt 3╜ l.



 1-2. Peter Coolen
- groes het Leegvelt 3 l.

 1-2. de goederen in deze  
- land het Klootje 1 l. 3 cops.

1. weduwe Joost Verheyen
2. Joost Coppens

- groes het Ven 1 l.
1. weduwe Marcelis Peters
   en Goort Peters

Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.
- 9 vat rogge/jr. aan den Armen van Deurne (of 2-5-0/jr.)

Ui te keren aan het 1e en 2e lot elk ƒ 150,-.

R 30 fol. 177 01-05-1787 1/2

Verhoor van:
A. Antony Sluyters, 56 jaar.
B. Maria van Geffen - g.m. Antony Sluyters, 59 jaar,
C. Willem Ture Lomans, 36 jaar,
D. Arnoldus van Hoek, 63 jaar,
E. Peter Wagemans, 40 jaar,
F. Jan Francis Verberne, 21 jaar,
G. Johannis Bloemers, 32 jaar.

2. Of zij gistermiddag, ca. 6 uur, t.h.v. Antony Sluyters geweest zijn en daar 
   met Arnoldus van Hoek, zijn zoon Antonie van Hoek, Willem Ture Lomans en Ja-
   cobus van de Goor hebben gedronken en gesproken over het zetten van aardap- 
pelen en het verdrinken hiervan.

A t/m. G. - Ja.

3. Of tijdens deze "praatjs" geen verschil ontstond tussen van de Goor en Wil-
   lem Lomans en van de Goor van kwaadheid en glas op de grond gooide.

A. Van de Goor heeft wel twee glazen op de grond gegooid en hem dikwijls  
voor een "hondsfot" uitgescholden.

B. Verklaart als A en dat de schoonzoon van Sluyters, Willem Lomans, van  
de Goor bij de kraag vatte en het huis heeft uitgezet.

C. Verklaart als A en B doch dat na het uit de deur zetten van van de 
Goor  deze  hem  verzocht  mee  naar  zijn  huis  te  gaan  en  dat  hij  dit  toen 
gedaan heeft.
D t/m. G. - Weten niets.

4. Dat Jacobus van de Goor en Willem Ture Lomans samen uit het huis zijn gegaan
   en dat van de Goor tegen Lomans zei: "Gaat met mij na mijn huys, ik sal Uw 
   betalen".

A t/m. D. - Zeggen dat dit zo is, doch van het betalen niet te weten.
E t/m. F. - Weten niets.

5. Aan Willem Ture Lomans wordt gevraagd of Jacobus van de Goor in zijn huis 
   hem dreigde te steken en een mes heeft gevat, waarop de vrouw van van de 
   Goor zei: "Lomans, loopt weg, hij snijdt naar Uw" en of hij toen is terug-
   gekomen.

E. Ja.
Even later toen Lomans weer in het huis van zijn schoonmoeder was is 



van de Goor weer aan de deur gekomen van Sluyters en heeft toen ge-
roepen: Sa, oude papa, komt er maar uit en soon".

6. Wat zij weten, gehoord en gezien hebben van het geweld dat voorn. Jacobus 
   van de Goor deed om in het huis van Sluyters te komen. Dat hij met een post 
of blok meer dan eens tegen de deur gooide. Met het mes dreigde om te snij-
   den of steken. Om het huis in brand te steken.   
   
A. Weet dat van de Goor heeft geroepen: "Sa, papa Sluyters, komt er uyt 

met Uwen soon. Ik zal Uw tot riemen sijden".
Hij heeft ook verscheidene malen gedreigd om door de glazen te stoten.

B. Als A.
C. Weet dat van de Goor verscheidene malen met een blok of post tegen de

deur heeft gegooid.
D. Als C.
E. Als C.
F. Weet hier niets van. Hij heeft van de Goor thuis gebracht.            
G. Als C. En dat van de goor met getrokken mes op een boompje heeft

staan snijden.
Allen bevestigen onder eede.

R 20 fol. 351 03-09-1787 2/2
Den drost, aanlegger - contra Jacobus van de Goor, gedaagde.
De zaak is van dien aard dat daarover "gecomposeert" mag worden.

R 126 fol. 85 01-05-1785  

Peter van Bussel - weduwnaar Anneke Jansen, te Heusden, testeert.
Zijn enige erfgenamen worden: 
- Maria Peter van Bussel - g.m. Peter Jelisse, zijn dochter - en
- Joost Jan Kanters - g.g.m. Jenneke Peter van Bussel, zijn dochter.

R 101 fol. 205vo 08-05-1787 1/2

Peter Claassen, aan de Moosdijk, verkoopt aan Jan Hendriks, aan de Moosdijk,
1/6e deel onverdeeld in
- groes den Borgbeemt geheel 6 l.

1. Jan Antonis Smits
2. Elisabet Goossens

Koopsom: ƒ 20,-. 

R 101 fol. 206 08-05-1787 2/2
- Jan Hendriks, op de Moosdijk - mede voor:
- Lindert Peters - g.m. Petronella Hendriks,
- Willem Hendriks,
- Jan Berkers - g.m. Hendrien Hendriks,
- Willem Hendriks - g.m. Geurtje Hendriks,
- Hendrik Hendriks
- Dirk Hendriks - allen aan de Moosdijk, onder Deurne.
Zij verkopen aan Hendrik Hendriks, te Meyll 7/8e deel onverdeeld in:
- Nieuwe Erve - aan de limieten van Deurne

geheel 2 l.
1. Frans Venmans
2. de limieten van Deurne.

Koopsom: ƒ 6,-.



R 101 fol. 206vo 21-05-1787

- Ludwig van Cotzhausen - en
- Pieter Ludwig van Cotzhausen, koninklijke hofraad en Heer van Cumbach, te 
  Duysburg. 
Zij verkopen aan Adriaan Franciscus van Moorsel, med. dr., te Asten:
- huis, hof en aangelag met de stallinge, hof en vijver rondom in zijn heggen
  en kerkmuur, met een klein drieske, hetwelk leenroerig is aan het Leenhof van
  Asten, zuidwaarts achter den hof gelegen 1╜ l.
- land 1  l.
- land 1  l.
- land 2  l.
- land 1  l.
- groes in het Roodt 6  l.  
Deze zes percelen gelegen aan en omtrent de Kerk tussen haar bekende "reengeno-
ten".
- huis, hof en aangelag, schuur, stal, schop - te Ommel Bosch 4 l.
- land          13  l.
- land 3  l.
- land 9  l.
- land          11  l.
- groes          25  l.
- groes          21  l.
- groes          11  l.
- groes                  3 copse.

Koopsom: ƒ 4200,- te betalen voor 15-9-1787.

R 165 fol. 51 02-06-1787

Taxatie van de onroerende goederen van Anna Magadalena Doppers - overleden en
begraven te Valkenswaart, op 14-5-1787.

Waarde
- een korenrente van 21 vat, Helmondse maat, uit de goederen 
  van weduwe Aart Simons ƒ 400,-.

R 101 fol. 211vo 11-06-1787

Antoni Schepers verkoopt aan Johannes Francis Slaats:
- groes in de Horst     3 copse.

1. Johan de Rooy, te Someren
2. Peter Berkvens

Koospom: ƒ 46,-.

R 101 fol. 212 12-06-1787

Elisabet en Dirk Manders, te Rotterdam, kinderen en erven van wijlen Jan Man-
ders - en Johanna Wouter Steevens, te Vlierden, verkopen aan Dirk Jan Wilbers:
- een hooiveld te Ostappen geen maat

1. de koper
2. de Aa

Koopsom: ƒ 27,-.

Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys en Antonie Goort Lomans:
- een beemd in de Bunders geen maat

1. Jan de Groot
2. Antonie Coolen

Koopsom: ƒ 20,-.



R 126 fol. 86vo 30-06-1787

Antony Willem Lomans testeert.
Tot zijn enige erfgenaam wordt benoemd - zijn zoon Francis Loomans. 
Die is gehouden om aan zijn zuster, Helena Loomans - ƒ 70,- uit te keren en 
gedurende haar leven "de meesterschap" van de kamer met de helft van de bak-
kamer van zijn, comparantes, huis en een deel van den hof, tot haar genoegen.
Het zal haar vrij staan de kamer zelf te bewonen of te verhuren.
Indien, onverhoopt, ΘΘn van zijn, testateurs, kinderen met e.e.a. niet tevreden
was, omdat de deling van het huis niets is geschiedt, dan wordt zijn dochter,
Helena Lomans, zijn enige erfgenaam.
De zoon, Willem Loomans, heeft voor zijn kindsdeel reeds ƒ 105,- ontvangen.
Enz. enz.

R 126 fol. 88vo 10-07-1787

Mevrouw Joanna Maria Anna Machtildis de Brias, douariere van wijlen de Heer 
E.A.A. Baron van Lissingen geeft procuratie aan haar schoonzoon, Adrianus Fran-
ciscus  van Moorsel, med. licentiaat, te Asten, om namens haar, als naaste 
bloedverwante en "ab intestato" mede erfgename van wijlen haar oud-oom Jr. Fer-
dinand van der Schaar, op 30-4-1742, te Antwerpen, overleden - haar recht waar
te nemen.
Het gaat om een obligatie van ƒ 250,- staande t.l.v. de Heeren Leeden van 
Vlaanderen - en door voorn. Ferdinand van der Schaar aan wijlen Juffr. Monica
van der Schaaren - g.g.m. wijlen Peeter van Aalst, overleden te Antwerpen, op
6-2-1785, overgemaakt tot alimentatie.
Enz. enz. 

R 101 fol. 213vo 16-07-1787

Johannes van Kuyk, te Rythoven, is schuldig aan Antonie Verhees - ƒ 100,- α 3%.

R 126 fol. 89vo 19-07-1787

Gijsbert van Beerensteyn, te 's Bosch, verpacht, namens zijn broeder, Christi-
aan van Beerensteyn, hoogbailluw, te Delft:
- de helft der tiende, grove en smalle, van den Heydrik, Moesdijk en Schelm, te
  Deurne.
Pachter: Hendrik Hendriks, op de Moosdijk, te Deurne.
Pachttermijn: 12 eerstvolgende jaren.
Pachtprijs: ƒ 300,-/jr.

R 101 fol. 214vo 23-07-1787

Pieter Troeyen verkoopt aan Jan Willem Coolen:
- groes aan het Slootje - te Ostaden 2╜ l.

1. Pieter Lomans
2. weduwe Tomas Coolen

Koopsom: ƒ 150,-.

R 126 fol. 91vo 28-07-1787

Staat en inventaris - opgemaakt door Jan Cornelissen - weduwnaar Antonetta 
Antony Kuypers - t.b.v. zijn kinderen, Antonie, Paulus en Helena.
Het betreft de goederen die op de kinderen vermaakt zijn door hun grootmoeder,
Engel Peter Baltus - g.g.m. Antony Kuypers - zijnde 1/3e deel.
De vaste goederen zijn, op 4-12-1781, verdeeld.



Roerende goederen o.a.
- een melkkoe, een maal,
- negen pond tin,
- enig landbouwgereedschap,
- honingtonnen en ketels,
- 119 vat koren, 1800 pond toemet (etgras - nagras)

Gelden
- contant ƒ 234-00-00
- de gehele nalatenschap wordt getaxeerd op ƒ 700-00-00
  - mede-taxateurs: Peter Smits - en

          Antonie Verhees - als naaste vrienden.
- in het vertimmeren van het huis dat competeert aan de
  minderjarigen ƒ 250-00-00
- een stuk groes aangekocht door Jan Cornelissen
  - d.d. 7-3-1782 -  ƒ 52-10-00 - de helft is aan 
  de v≤≤r-kinderen   ƒ    26-05-00  

                           ƒ           276-05-00
      Komt aan de v≤≤r-kinderen  ƒ 423-15-00

R 101 fol. 215 01-08-1787

Adriaan Franciscus van Moorsel verkoopt aan Leeendert van Riet, president:
- groes in het Roodt 6 l.

1. Antony Timmermans
2. weduwe Francis van de Vorst
3. de Aa
4. Francis van den Eerenbeemt

Koopsom: ƒ 325,-.
Deze som wordt geconsigneerd.
De koper zal een half anker zeer goede rijnwijn leveren - begroot op ƒ 8,-.

R 101 fol. 216 03-08-1787

Antonie Ramaer, te Vlierden, verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- groes de Hoek 2 l.
  Rijdende tegen hooiland - de Luttelhees - 4╜ l. van 
  Jan Jacobs van den Boomen 

Koopsom: ƒ 75,- waarvan ƒ 50,- α 3╜%.
Marge: 5-9-1792 gelost.

R 165 fol. 52 03-08-1787

Taxatie van de onroerende goederen Joost Jan Kanters - overleden en begraven -
9-6-1787.

╝e deel in: Waarde
- huis, hof en aangelag - te Heusden 1 l. ƒ 300,-

1. kn Jan Verrijt
2. weduwe Francis Coolen

- land 20 roeden ƒ  10,-
1. weduwe Francis Coolen
2. de Loop

- land het Heytvelt 1╜ l. ƒ  40,-
1. weduwe Francis Coolen
2. kn Jan Verrijt

- land ╜ l. ƒ  15,-
1. weduwe Francis Coolen

- groes 5╜ l. ƒ 150,-



1. weduwe Francis Coolen
- groes het Weyvelt 5 l. ƒ 180,-

1. weduwe Francis Coolen
2. kn Jan Verrijt

- groes de enge Heusden 1╜ l. ƒ  50,-
1. Antony van Bussel
2. Jan van den Eynde

- land de Loverbosscheakker 3 l. ƒ  20,-
1. kn Jan Verrijt

- land de Raasehof 2 l. ƒ  60,-
 1-2. weduwe Francis Coolen

- land Jan Franse-akker 1╜ l. ƒ  40,-
1. Jan Daandel Coolen

- land bij Francis Lomans 2╜ l. ƒ  70,-
1. weduwe Mattijs Cuypers

- land bij het Huyske ╜ l. ƒ  12,-
1. de hei
2. Jan van den Eynde

- land Jan Willemsakker 1 l. ƒ  30,-
1. Jan Verrijt
2. Jan van den Eynde

- land 1 l. ƒ  30,-
 1-2. Philips Janse van Hugten

- land het Heytvelt ╜ l. ƒ  15,-
1. kn Jan Verrijt            

         ƒ 1022,50
       ╝e deel is  ƒ  255,62╜

Alsnog 1/8e deel in:
- land den Eekelhof en Dreefje ╜ l.     ƒ 24,-

      1/8e deel is ƒ      3,-   
         ƒ  258,62╜

20e penning is ƒ 12-18-8.

R 126 fol. 94 06-08-1787

Johanna van Bussel - weduwe Joost van de Cruys, wonende bij de kinderen Mattijs
van Bussel, in het Dorp, testeert - o.m.:
- Haar enige erfgenaam wordt haar enige dochter, Anna Margarita Joost van de 
  Cruys, zij is nog minderjarig.
  - als voogden worden aangesteld: Jan van Bussel, haar broeder, bij haar wo-

  nende - en
- Antony van Bussel, haar oom, op Heusden.

R 101 fol. 217 18-08-1787 1/2

Hendrik Janse van Hugten verkoopt aan Jelis van Hugten:
- land den Heytakker 9 l.

1. de gemeente
2. Joost Janse Smits 

Koopsom: ƒ 20,-.

R 101 fol. 217vo 18-08-1787 2/2
Jelis van Hugten verkoopt aan Hendrik Janse van Hugten:
- land de voorste Vlinkert ╜ l.
  in het landboek geheel 3 l.

1. de koper
2. Peter Smits



- land de agterste Vlinkert 20 roeden
  in het geheel groot 1╝ l.

1. Goort van Bussel  
2. de gemeente

Koopsom: ƒ 5,-.

R 101 fol. 218 24-08-1787

Jacobus van de Goor is schuldig aan Abraham van Nouhuys - ƒ 100,- α 4%.

R 126 fol. 95vo 22-08-1787

Willem Reynders - en Helena Broens, zijn vrouw, testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.

R 101 fol. 219 12-09-1787

Marcelis Goort Peters verkoopt aan Godefridus Sauve:
- den akker in 't Bergslandt - aan de Schutsboom 2╜ l.

1. de straat
2. Arnoldus van Gerwen

Hem aangekomen bij transport - d.d. 14-8-1786.
Zie verder die acte over het afgraven van de Ligtenbankakker.

Koopsom: ƒ 170,-. 
 
R 101 fol. 220 14-09-1787

Pieter Troeyen is schuldig aan Theodorus Sengers - ƒ 100,- α 3╜%.
Marge: 9-12-1801 gelost.

R 126 fol. 96vo 05-10-1787  

Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenroode, heeft bij publieke aanbesteding
het collecteren der Gemene Landsmiddelen over 1788, te Helmond, aangenomen.
Borg: Jacobus Losecaat.  

R 149 18-10-1787

Verkoop, t.b.v. de crediteuren, van de nagelaten "gereede haavelijke en erf-
haavelijke goederen" van wijlen Wouter Sanders.

Opbrengst: ƒ 369,-.

R 126 fol. 97vo 20-10-1787 

- Francis Slegers, te Someren,
- Antonie Eevers - g.m. Jenneke Sleegers,
- Peter Martens van Dijk - g.m. Elisabet Sleegers,
- Hendrik Sleegers,
- Willem Aart Sleegers.
Kinderen en erven van wijlen Aart Sleegers - en Jennemie Hendriks.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Francis
- ƒ 190,- te voldoen door de ontvanger van het 4e lot.

2e lot: Antonie
- ƒ 190,- te ontvangen van het 4e lot.



3e lot: Peter
- ƒ 190,- te ontvangen van het 4e lot.

4e lot: Hendrik
- huis, hof en aangelag - te Ostappen 3 l.
- land de Nieuwe Erve 3 l.
- land de Braak 3 l.
- land het Heytvelt 2 l.
- groes het voorste Velt 5 l.
- groes het Beekveltje 1 l.
- groes in de Dagmaat 2 l.
- groes 8 l.
- land den Rayakker 1╜ l.
- land den Heugakker 1╜ l.
- groes den beemd in de Wolsit -

agter Ostappen 2╜ l.
- land 4╜ l.
- land 4╜ l.
Alles gelegen te Ostappen tussen hun bekende "reengenoten".
Verponding: ƒ 13-00-12/jr.
Bede - ƒ  4-13-14/jr.
De ontvanger van dit lot zal aan de overige loten elk ƒ 190,- uitkeren.

R 126 fol. 100 10-11-1787

- Peter Jelisse - g.m. Maria Peeter van Bussel - en 
- Jan Canters.
Zij verdelen de goederen waarvan zij de helft bezitten en waarvan de andere 
helft is van Peeter Jelisse.

1e lot: Peeter
- de helft onverdeeld in huis, hof en aangelag - te Heusden 1 l.

1. kn Jan Verrijt
2. weduwe Francis Coolen

- de helft van een akker 20 roeden
1. weduwe Francis Coolen
2. de Loop

- de helft van een Heytvelt 1╜ l.
1. weduwe Francis Coolen

2. kn Jan van Rijt
- de helft van een akker ╜ l.

 1-2. weduwe Francis Coolen
- de helft van een groesveld 5╜ l.

 1-2. weduwe Francis Coolen
- de helft van het Weyvelt 5 l.

1. weduwe Francis Coolen
2. kn Jan van Rijt

- de helft van den enge Heusden 1╜ l.
1. Antony van Bussel
2. Jan van den Eynden

- de helft van de Loverbosscheakker 3 copse
1. kn Jan Verrijt

- de helft van Vaasehof 2 l.
 1-2. weduwe Francis Coolen

- de helft van Jan Franse-akker 1╜ l.
1. Jan Daandel Coolen

- de helft van een akker bij Francis Lomans 2╜ l.



1. weduwe Mattijs Kuypers
- de helft van een akker bij het Huyske ╜ l.

1. de hei
2. Jan van den Eynden

- de helft van Jan Willemsakker 1 l.
1. Jan Verrijt
2. Jan van den Eynde

- de helft van een akker 1 l.
 1-2. Philip van Hugten

- de helft van een akker - het Heytvelt ╜ l.
1. kn Jan Verrijt

- ╝e deel in den Eekelhof en Dreefje geheel ╜ l.
1. Willem Lomans
2. Jan van de Leensel

2e lot: Jan Kanters
- ƒ 400,-.

R 126 fol. 102 27-12-1787 1/2

Antonie Verkuylen - weduwnaar Geertruy Adam Snelders - waarbij ΘΘn dochter,
Anna Maria.
Hij wil hertrouwen met Anna Maria Hendrik Roymans - geass. met Hendrik Haasen,
haar stiefvader.
Zij maken huwelijksvoorwaarden o.a.:
- Zij brengen beiden hun goederen in m.u.v. hetgeen van wijlen Peter Cleophas,
  mulder, te Thoor, en oom van wijlen Geertruy is gekomen.
  Zij mogen wel het "vruchtgebruik" hiervan hebben, doch na hun beider dood zal
  de erfportie toekomen aan Anna Maria.

R 126 fol. 104 29-12-1787 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Antony Verkuylen - weduwnaar Geertruy 
Adam Snelders - t.b.v. zijn minderj. dochter, Anna Maria.
Hij wil hertrouwen met Anna Maria Hendrik Roymans.

Vaste goederen
- huis, hof en  aangelag - in de Wolfsberg 1 l.

1. de straat
2. de pad

Roerende goederen
- twee koeien, 
- een kast, een tafel, een kist, vier stoelen,
- een bed met toebehoren,
- diverse schotels en borden,
- diverse ketels, potten en pannen

Smidsgereedschap    
De helft is hiervan van Antonie en de andere helft van de kn wijlen Jan Ver-
kuylen.
- een blaasbalg, een aambeeld, een speerhaak, zes hamers, diverse tangen,
  diverse messen, koubeitels, doorslagen, een slijpsteen.

R 32 fol. 89vo 31-12-1787

Peeter Thiele Coolen en Jan Bruystens zijn aangesteld als borgemeesters over
1788.
Als setters worden benoemd: Hendrik Janse van Bussel - en

- Jacobus van Hugten.



R 32 fol. 90vo 09-01-1788

Johannes Peter Feyth, commies van de Admiraliteyt op de Maas, wonende alhier,
wordt aangesteld als schepen i.p.v. Dirk Dirks.

R 126 fol. 107 12-01-1788 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Peter Dries Peters - weduwnaar Anneke
Adriaan Lintermans - t.b.v. zijn minderj. kind, Andries.
Hij wil hertrouwen met Jennemaria Goort van Bussel.

Vaste goederen
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - te Ostappen  2  l.

1. Dirk Jan Wilbers
- land de Grootenakker  7  l.
- land de Nieuwe Erve  3  l.
- land de Rayakker  6  l.
- groes het Binnevelt 14  l.
- groes den agterste Dries  2  l.
- groes den Esch  1╜ l.
- groes de Hofstad  2  l.
- groes den Meerenbeemt  1  l. 
- groes het Bosvelt  1╜ l.
Verponding: ƒ 14-08-06/jr.
Bede - ƒ  4-17-12/jr.

Roerende goederen
- vier melkbeesten, vijf jonge beesten, een paard, 
- landbouwgereedschap, 
- twee bedden, 
- diverse ketels,
- vier stoelen, een tafel, twee kisten, 
- twee spinnewielen,
- vuurgerei.

Schulden
- ƒ 500,- aan Hendrik Vinken - volgens obligatie - d.d. 26-11-1783.
- ƒ 180,- aan Nicolaas Driessen - resterende van de aankoop van de hiervoor 
  vermelde goederen.

R 126 fol. 110vo 12-01-1788 2/2
Peter Dries Peters - weduwnaar Anneke Adriaan Lintermans - waarbij ΘΘn kind 
m.n. Andries.
Hij wil hertrouwen met Jennemaria Goort van Bussel - geass. met haar vader,
Goort Peter van Bussel.
Zij maken huwelijksvoowaarden o.a.:
- Andries krijgt bij verdeling voor-af ƒ 100,- uitgereikt.

R 126 fol. 112 26-01-1788

Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan Gerrit
Joost Kerkers - de hoeve de Polder.
Huurtermijn: 8 jaar - zie cedulle 8-5-1780.
Huurprijs: ƒ 120,-/jr.

R 126 fol. 115vo 01-02-1788

- Jan Arnoldus Smits - en
- Catharina Arnoldus Smits.
Zij verdelen een huis en hof.



1e lot: Jan
- de schop met de weefkamer van het voors. huis, zoals de brandmuur ligt met 
  een gedeelte van den hof, strekkende van de erve van weduwe Francis van Hoek
  tot aan de hoek van dit voors. huis - enz.

 1-4. weduwe Francis van Hoek
2. Catharina Arnoldus Smits
3. de straat

Dit gedeelte belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan den Armen van Asten.

2e lot: Catharina
- de woning van dit voors. huis langs de brandmuur met een deel van de hof,
  strekkende van de erve van Francis van de Loverbosch tot aan de hoek van 
  voors. woning.

1. Francis van de Loverbosch
2. Jan Arnoldus Smits
3. de straat

Dit deel belast met ƒ 0-5-0/jr. aan den Armen van Asten.

R 101 fol. 221 08-02-1788

Johannis van de Kerkhof - g.m. Antonetta Meulendijk - weduwe Jan Peter Nijssen,
te Deurne, verkopen aan Theodorus Sengers:
- huis en hof - in het Dorp ╜ l.

1. Wilhelmus van Riet
2. weduwe Wilhelmus Bruynen
3. de koper
4. de straat

Koopsom: ƒ 260,-.

R 101 fol. 221vo 12-02-1788

Peter Hermanus Nooyen, te Deurne, verkoopt aan Antony Sluyters, te Deurne:
- hooibeemd de Berkt geen maat

1. de Aa
2. Jan van de Mortel

Deze koop is begroot in transport - Deurne - d.d. 2-2-1788.

R 33 - 52 18-02-1788 1/3

Jacobus van Ravesteyn, vorster, ter instantie van Jacobus Losecaat, laat weten
dat hij met assistentie van Hendrik Halthuysen, schutter, ingevolge de resolu-
tie - d.d. 26 jan. 1788 - de straat is opgegaan om te zien of daaraan werd vol-
daan en op 4 febr. l.l. heeft gezien - "dat van off uyt huys en erve van Theo-
dorus Zangers, woonende alhier aan het Martvelt, het water door off uyt een 
goot aan off onder de poort vant selve huys door een sloop verscheyde treede 
opt Martvelt afgeleyt en loopende was".
Op de 9e dito, kort na de middag, was het lopende op een gelijke manier als 
voor.
Ook op de 11e dito, 's morgens om acht uur, liep het water tot half op het 
Martvelt.
Telkenmale is aanstonds aan voorn. Zangers, ten zijnen huize, "gecalangeert",
om de boete van ƒ 3,-, van iedere keer, binnen drie dagen aan de drossard te 
betalen.
Op 14 febr. 1788 is Theodorus Zangers "gedaagd" wegens het in gebreke blijven 
van betaling der boeten.
Op 29 febr. 1788 wordt hij nogmaals "gedaagd" ter betaling van ƒ 6,- vanwege 
de zelfde constateringen op 13 en 18 febr, l.l.



Memorie
- Theodorus Zengers heeft nog laten weten - "dat hij over die resolutie bij 
verschijde  advocaten  was  geweest  welke  daarmede  eens  lachten.  En  versogt 
derhalven om e.e.a. ter rolle te brengen en aan hem copie en dag, onder re-
  serve, om sodanige actie te institueren".
- De drossard blijft bij zijn eis.
- Ook de schepenen, willen ingevolge haar resolutie van 26 jan. l.l. doorgaan.
- Men moet wel voorzichtig zijn dat de zaak niet "te klein" is, want dan zou 
  geen "copie en dag" nodig zijn.
- Het Marktvelt is op order van officier en schpenen opgehoogd.
  Men zou nu ook de greppel kunnen vullen en dan maar afwachten wat Sengers er
  mee gaat doen.

R 25 fol. 80vo 03-03-1788 2/3
Den drost, aanlegger - contra - Theodorus Zengers, gedaagde.
Gedaagde wordt beboet met driemaal - drie gulden wegens het op drie verschil-
lende tijden t.w. 4, 9 en 11 febr. l.l. - het laten lopen van het water door 
een goot onder de poort van zijn huis tot op het Marktvelt.
E.e.a. was niet toegestaan ingevolge resolutie - d.d. 26-1-1788.

R 74 fol. 180vo 02-04-1788 3/3
Jacobus van Ravesteyn, vorster, heeft, op 14-2-1788, Theodorus Sengers gedag-
vaard om, op 18-2-1788, een boete te betalen van ƒ 9,-.
Sengers heeft tegen hem gezegd: "Die denk ik niet te betaalen. De patriotten
sullen haast af komen met tweemaal hondert duysent man.

R 165 fol. 55vo 08-03-1788

Taxatie van de onroerende goederen van Mattijs Peter Wilbers - overleden en 
begraven op 6-2-1788.

Waarde
- huis en hof - gelegen aan de Akkers ╜ l. ƒ 400.-

1. een kerkpad
2. een weg

20e penning is ƒ 20,-.

R 28 fol. 130vo 10-03-1788

Gezien het request van Jacobus Losecaat, waarin hij verzoekt om zijn zoon, Bal-
thasar Willem, te mogen "verseekeren".
Gezien de verklaring van A. F. van Moorsel, med. licentiaat en practiserend
alhier - welke Balthasar Willem Losecaat - "nauwkeurig geexamineert heeft door
een langduerig besoek en bevonden te hebben dat denzelven laboreert aan een we-
senlijke verouderde melancholia of ijlhoofdigheid omtrent seekere voorwerpen 
dewelke uyt desselfs lighaamsgesteltenisse met versellende toevallen van soda-
nige aard sijn dat er eene kwaadaardige dolligheyd uyt te voorsien en te dugten 
is - dat er ten allen tijden ongelukken te wagten sijn".
Naschrift: Hij mag gedurende zijn innocentie verzekerd worden.    

R 32 fol. 91 10-03-1788

Willem Berkers wordt aangesteld als schepen i.p.v. Pieter Kanters.

R 155 fol. 13-03-1788 1/2

Jacobus Losecaat verkoopt "houdt en snoeysel".
22 "kopen" ƒ 202,-.



R 158 09-07-1788 2/2
Verkoopcondities - waarop Jacobus Losecaat verkoopt "gras te velde" om te hooi-
en - percelen zijn gelegen te Heusden.
Totaal 27 "kopen" Opbrengst: ƒ 155-17-0.

R 101 fol. 222vo 31-03-1788

Willem Daandel Coolen verkoopt aan Peter Jan Doensen, te Wechter, in Brabant,
omtrent Looven:
- Nieuwe Erve 3 l.

1. weduwe Dirk Martens
2. Jan Daandel Coolen

Koopsom: ƒ 100,-.

R 126 fol. 117 31-03-1788 1/7

Jacobus van Ravesteyn, vorster en - bij acte van Raad- en Rentmeester Generaal
der Domeinen van Brabant, aangesteld als deurwaarder - d.d. 12-1-1773 - legt 
namens Jan Willem van Nouhuys, als collecteur der verponding en koningsbede o-
ver 1786, beslag op de vast goederen van:
- weduwe Martinus van Hoof - tot verhaal van ƒ 14-18-12. 

      
R 16 fol. 278 30-06-1788 2/7
- Den drossard, aanlegger. 
contra 
- Helena Smits - weduwe en boedelhoudster van Martinus van Hoof - alsmede
- Jan Aalbert Rooymans - g.g.m. Elisabet Martinus van Hoof.   
       
R 28 fol. 131vo 12-07-1788 3/7 Ook: R 33 - 52 - 12-7-1788.
Gezien het request van Helena Smits - weduwe Martinus van Hoof waarin zij laat
weten dat zij in eigendom heeft:
- de helft van een huis, hof, aangelag, land en groes - aan den Dijk
Van de andere helft komt komt haar "de togte" toe en het erfrecht aan Jan Aal-
bert Roymans - zijnde de tweede suppliant in deze en onlangs weduwnaar geworden
van haar, eerste suppliantes, dochter, Elisabeth  Martinus van Hoof - waarbij 
ΘΘn minderj. kind m.n. Martyn - voor ╝e deel.
Het ander ╝e deel komt toe aan Willemyn, haar dochter, nog minderj. zijnde.
De goederen zijn belast met:
- ƒ  75,- aan Jacobus Losecaat,
- ƒ 100,- α 4% aan Jacobus Losecaat - en
- de cijnsen en personele schulden, land- en dorpslasten.
De supplianten hebben geen roerende goederen waaruit de schulden betaald kunnen 
worden.
Op 30-6-l.l. zijn ze reeds door de crediteuren aangesproken.   
Zij verzoeken tot verkoop der goederen over te mogen gaan.
Naschrift: "Fiat".

R 126 fol. 143 17-07-1788 4/7
- Helena Smits - weduwe en boedelhoudster van Martinus van Hoof - en
- Jan Aalbert Roymans - weduwnaar en boedelhouder van Elisabeth Martinus van 
  Hoof.
Zij machtigen Jacobus Losecaat, request 12-7-1788, tot het publiek verkopen van
het aandeel der minderjarigen in de vaste goederen, gelegen aan den Dijk.

R 101 fol. 228vo 04-10-1788 5/5
- Helena Smits - weduwe Martinus van Hoof - en
- Jan Aalbert Roymans - weduwnaar Elisabet Martinus van Hoof.



Zij verkopen aan Helena Smits - weduwe Martinus van Hoof:
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag - aan de Dijk 3 l. - en
- de Kampakker 2 l.
  in het landboek twee percelen, ca. 5 l.

 1-2. Joost Koppens
Belast met: ƒ 1-02-8/jr. aan de Kerk van Asten. 

- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Deurne.
- ƒ 0-11-8/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 325,-.

Zij verkopen aan Goort Peters:
- de helft van den Bergakker deze helft is 2╜ l.

1. kn Mattijs Aarts
2. Jan Peters van Bussel

Koopsom: ƒ 78,-.
- groes de Venne - drie percelen 2 l.

1. Peter Thiele Coolen
2. kn Peter Marcelissen

Koopsom: ƒ 98,-.
- groes het Vondervelt 3 l.

1. den Dijk
2. kn Mattijs Aarts

Koopsom: ƒ 136,-.

Zij verkopen aan Hendrik, Meggel en Jenneke, kn Mattijs Aarts:
- de helft van den Bergakker deze helft is 2╜ l.

1. Goort Peters
2. Peter Thielen Coolen

Koopsom: ƒ 88,-.

Zij verkopen aan Goort Jan Slaats:
- land den Beekakker 2 l.

1. kn Peter Marcelissen
2. kn Mattijs Aarts 

- een Heytvelt 3╜ l.
1. Hendrik Verleysdonk
2. Willem Dirks

Koopsom: ƒ 64,- twee posten.

Zij verkopen aan Antony van Dijk, te Lierop:
- land de Lijnenakker 2╜ l.

 1-2. kn Mattijs Aarts
Koopsom: ƒ 116,-.

Zij verkopen aan Peter Thiele Coolen:
- land den Bekkerakker 1 l.

1. den Dijk
2. Goort Peeters

Koopsom: ƒ 82,-.
- land het Lankhoudt 1 l.

1. kn Mattijs Aarts
2. de koper Koopsom: ƒ 72,-.

Zij verkopen aan Maria Koning - weduwe Jan Mennen:
- land de Beek 1╜ l.

1. kn Willem van Vlokhoven
2. de koper Koopsom: ƒ 74,-.



Zij verkopen aan Mattijs Slaats:
- groes het Busselsveltje 1 l.

1. Peter Smits
2. kn Willem van Vlokhoven

Koopsom: ƒ 35,-.

R 126 fol. 159vo 25-11-1788 6/7
Helena Smits - weduwe Martinus van Hoof - geass. met Jan Aalbert Roymans -
weduwnaar Elisabeth Martinus van Hoof (deze heeft twee minderj. kinderen).
Zij hebben Jacobus Losecaat procuratie gegeven - d.d. 17-7-1788 - om al hun
vaste goederen te verkopen en daarmee de openstaande lasten te voldoen.
De goederen zijn - d.d. 4 en 18 aug. l.l. - verkocht en hebben opgebracht 

ƒ 1168-00-00
Na afrekening is overgebleven voor Jan Aalbert Roymans ƒ   18-12-12
Voor de weduwe Martinus van Hoof en haar minderj. dr. Wil-
lemyn ƒ  593-10-06

R 101 fol. 246 16-12-1788 7/7
Jacobus Losecaat verkoopt aan Helena Smits - weduwe Martinus van Hoof en Wille-
mina Martinus van Hoof, haar dochter:
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 3 l.
- land de Kampakker 2 l.
In het landboek - twee percelen.

 1-2. Joost Koppens
Hem bij transport - d.d. 4-10-1788 - aangekomen.
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Deurne.

- ƒ 1-02-8/jr. aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 425,-.

R 126 fol. 117vo 03-04-1788

Staat en inventaris - opgemaakt door Antony Loomans - weduwnaar Maria Josepha 
Pellemans - t.b.v. Maria, zijn onm. dochter.
Hij wil hertrouwen met Anna Catharina Sengers.

Vaste goederen 
- huis, schuur, stal, hof en aangelag met een klein huiske en achter nog een
  boerenhuis - gelegen bij de Molen 3  l.
- land agter het huys 5  l.
- land 4  l.
- groes - zijnde weiveld 6  l.
- een heyhorst - nu bos en hei 7  l.
- groes te Ostaden 7  l.
- groes aan het Laarbroek 3  l.
- groes - nog een daaraan gelegen 3  l.
- groes de Vennen - nu bos - gele-

gen aan den Dijk 1╜ l.
- land aan de Molen 7  l.
- land aan de Moolen 2  l.
Verponding: ƒ 17-13-8/jr.
Bede - ƒ  3-11-6/jr.
- land - gelegen te Stevenswaard, tussen Ohe en Laak -
  gekomen van wijlen zijn vrouw 4 l
- 1500 daalders, Kleefs geld, ß 3% t.l.v. de Vrouwe 
  van Well - gekomen van wijlen zijn vrouw.

Roerende goederen o.a.
- 37 tafellakens, 56 servetten, 36 kussenslopen, 60 lakens, 
- zeven bedden, een ledikant, 



- een kabinet, een tinkast, vijf tafels, twaalf stoelen, 
- een spinnewiel

Tin o.a.
- 13 tinnen schotels, een visplaat, een soepkom, 24 borden, twee kandelaars,
  lepels - enz. enz.

Koper o.a.
- een aker, een taardepan en deksel, een broederpanneke,
- diverse ketels - koe-, koffie-, thee.
- een jeneverketel en vier kannen.

IJzerwerk o.a.
- vuurgerei,
- diverse ketels en potten.

Porcelein o.a.
- 18 witte Engelse borden, 14 rood gebloemde borden, 12 blauw gebloemde borden,
  een stelsel op de tinkast,
- een diversiteit aan kopjes, schoteltjes, kommen, vlootjes etc.

Glaswerk o.a.
- drie spiegels, 
- zes wijnroomers,
- diverse flesjes en glazen.

Lanbouwgereedschap o.a.
- karren, 
- zadels,   
- drie melkkoeien,
- divers klein gereedschap,
- ca. 1000 vat rogge en ca. 30 vat boekweit.

Goud en zilver
- 12 zilveren lepels,
- een gouden halskruis, een paar gouden oorbellen, drie gouden ringen,
- diverse zilveren knoppen, gespen, beugels, haken, dozen,
- twee kerkboeken.

Schulden en lasten
Deze vallen tegen elkaar weg - m.u.v.:
- ƒ 1000,- hem aangekomen bij deling - d.d. 6-7-1784 - en om daarvan ƒ 30,-/jr.
  uit te keren aan zijn broer Joost - zie testament van wijlen zijn vader -
  d.d. 13-3-1782.
- ƒ 550,- α 3% aan het kind van wijlen zijn zuster, Maria - g.g.m. Jan Cleo-
  phas - ingevolge deling - 6-7-1784.

De inventarisant moet als molenaar jaarlijks als pacht betalen - ƒ 1050-00-00.
De stenen behoren hem toe en zijn, op 29-10-1778, getaxeerd op - ƒ 1105-10-00
Op 1-1-1787 was nog aan molenpacht te betalen    - ƒ  664-16-00

R 126 fol. 124 05-04-1788

Staat en inventaris - opgemaakt door Lambert Lamberts Verheyden - weduwnaar
Antonetta Roymans - t.b.v. zijn kinderen, Lambert, Jan en Anna.
Hij wil hertrouwen.

Vaste goederen
- huis, hof en aangelag - te Ostappen 9  l.
- de Hofstad bij Eerenbeemt 1╜ l.
- de voorsten Akker 4╜ l.
- den agtersten Akker 2╝ l.
- de Leegenakker 1╜ l.
- groes/land den [       dries] 1╜ l.
- het voorste Weyvelt     3╜ l.
- de Nieuwe Erve 3╜ l.



- de Vort 2  l.
- de Spleeten 1╜ l.

Jansveltje 2╜ l.
- Peer Pollevelt 3  l.
- het voorste Hoyvelt 4  l.
- het Rontveltje 1  l.
- den Eerenbeemtdries 4  l.
- voorste Velt 2  l.
- hooiland de Spleeten 1  l.
- weiveld en hei 4  l.
- het aangelag, zijnde groes 1  l.
- groes daarneven 1╜ l.
- den Heufakker 2  l.
- den Braakvondelakker 1  l.
- den agtersten Akker  ╜ l.
- land in Nieuwe Erve  ╜ l.
- land in de Waterlaat 1  l.
- den Driehoekakker 3  l.
- de Camp 1  l. 3 copse.
- weiveld de Nieuwe Erve 1  l.
- het voorste Weyvelt  ╜ l.
- het voorste Rondvelt  ╜ l.
- vooraan int weiveld - de Heuf 1  l.  
- het agterste van den Eeren-

beemt 1  l.
- hooiland 1╝ l.
- int Wielkempke 2  l.
- groes int Aangelag 1╜ l.
Verponding: ƒ 22-06-12/jr.
Bede - ƒ  6-17-12/jr.

Roerende goederen
De meeste goederen zijn aan de kinderen overgegeven en heeft voor zichzelf 
gehouden o.a:
- een bed met toebehoren,
- zes stoelen, 
- enige ketels, potten en pannen,
- Strodekgereedschap, twee dekhaken, een bindstek, twee dekladders.
- Timmergereedschap o.a.: acht effers, drie messen, twee distels, een bijl,

   drie beitels, diverse zagen, een schaafbank.
De overgebleven kleren van de overleden vrouw zijn aan arme mensen gegeven,
voor zover ze niet opgebruikt zijn.

R 74 fol. 181 07-04-1788  1/5
  

Verhoor van:
Dirk van der Weerden, 47 jaar, herbergier.

 2. Of, op gisteren 6 april, rond half acht 's avonds, niet in zijn huis geko-
    men zijn - Hendrik Mennen, Pieter Wilbert Jan Wilbers, Lambert Hendrik Tim-
    mermans, Johannes Wilbers en Hendrik Arnoldus Timmermans de knecht van hem,
    deponent.

 2. Ja.

 3-4. Of zij lang in huis zijn geweest, wat zij gedronken hebben en of van die 
personen iemand dronken is geweest.



 3-4. Ze zijn ca. een half binnen geweest en aldaar drie "dropjes" jenever ge-
      dronken. Hij heeft geen van hen dronken gezien.

 5-6. Of de voorn. personen in zijn huis geen woorden hebben gehad en waaruit 
      die bestonden. Waar zij samen toen naar toe gegaan zijn.

 5-6. Hij heeft gemerkt dat er iets was tussen Hendrik Mennen en Lambert H. 
      Timmermans en dat er "questie" ontstond.
      Ook dat Hendrik Mennen Lambert Timmermans met zijn hand tegen het hoofd 
sloeg. Hij dacht dat dit speels gebeurde.
      Ze zijn terstond zijn huis uitgegaan, doch weet niet waar naar toe.

 7-8. Wie tegen hem is komen zeggen dat er "actie" of ruzie was, of dat er 
iemand buiten op den dries lag.  
      Of hij Hendrik Mennen op den dries heeft gevonden en wie daar bij waren.

 7-8. Hij dacht dat Jennemie Hendrik Timmermans en Maria Jan Deenen geroepen 
      hadden.
      Dat hij met Pieter Wilbert Jan Wilbers naar den dries is gegaan en daar 
      voorn. Hendrik Mennen vonden.

 9-10. Of hij van verre ook niemand heeft zien staan en wie hij dacht dat het
       was.
       En of hij voorn. Hendrik in zijn huis heeft gebracht.

 9-10. Hij heeft niemand zien staan en samen met Pieter Wilbers voorn. Hendrik 
       in huis gebracht.

11-12. Wie er toen in zijn huis waren en of Hendrik niet uit zijn neus bloedde 
       en overgaf.

11-12. Johannis Francis Slaats en Gerrit Eevers zijn binnengekomen. 
       Hendrik bloedde uit zijn neus en gaf over.

   13. Of hij niet aan Hendrik heeft gevraagd wat hem mankeerde en wat er ge-
       daan was.
       
   13. Hij heeft dit wel gevraagd, doch Hendrik wist dit ook niet.

   14. Of hij van zijn knecht, Hendrik A. Timmermans, niet vernomen heeft of er
       van te voren "verschil" was ontstaan en tussen wie en waarover.   

   14. De knecht heeft wel eens gezegd dat Lambert Timmermans en Hendrik Mennen
       niet meer zulke goede vrienden waren nadat ze eens te Voordeldonk waren 
       geweest.
Verder is hem niets bekend.
E.e.a. onder eede bevestigd. 
   
R 30 fol. 184 07-04-1788 2/5

Verhoor van:
Hendrik Arnoldus Timmermans, 24 jaar.
o.a.:
 2. Of hij, op zondag 6 april, niet is geweest t.h.v. Gerrit Eevers, samen met
    Johannis en Pieter Wilbers, Lambert Hendrik Timmermans en Hendrik Mennen.

 2. Ja.



 3. Of zij kaart gespeeld hebben en of er ruzie is ontstaan.

 3. Ja, doch weet van geen ruzie.

 4. Of zij om half acht naar Dirk van der Weerden zijn gegaan.

 4. Ja.

 5. Of Hendrik Mennen en Lambert H. Timmermans toen geen woorden hebben gehad  
    en waarover.

 5. Zij kregen woorden over iets dat meer dan een jaar geleden te Voordeldonk
    was voorgevallen.

 7. Of zij, nadat Hendrik Mennen, Lambert Timmermans had geslagen niet samen 
    de deur zijn uitgegaan den dries op.
 
 7. Ja. Hij deponent is ook naar naar buiten gegaan en bij de put van Dirk van
    der Weerden blijven staan.

 8. Of hij toen niet gehoord heeft dat tussen hen beiden gevochten werd en 
    waarmee.

 8. Hij heeft alleen gehoord dat door ΘΘn van de twee geroepen werd: "Dat hij
    liever zijn leeven daar wilde laaten dan terug gaan".

 9. Of zij niet te hulp zijn gekomen.

 9. Hij is terstond het huis ingegaan.
E.e.a. onder eede bevestigd.    

R 30 fol. 186 07-04-1788 3/5
Gerrit Eevers verklaart dat hij, op 6 april, 's avonds om 8 uur van Someren,
met de kar thuis gekomen zijnde, hij rond zijn huis ofwel op den dries van Dirk 
van der Weerden, zijn buur, vernam dat er ruzie was.
Nadat hij zijn kar uitgespannen had wilde hij gaan zien wat er te doen was.
Dat toen door Dirk van der Weerden of zijn knecht gezegd werd: "Gaat maar we-
derom, het is al te laat om te schijden, want daar legt er al eenen".
Hij, comparant, is toen weer naar huis gegaan om het paard het getuig af te 
doen en daarna weer naar het huis van van der Weerden en heeft daar gevonden 
Hendrik Mennen en aan hem gevraagd wie gewonnen had en waar hij het gekregen 
had.
Zijn vraag is met stilzwijgen beantwoordt "alleenlijk naar sijn hooft wijsende".
E.e.a. onder eede bevestigd.

R 30 fol. 187 07-04-1788 4/5
Verhoor van:

A. Peter Wilbers, 25 jaar,
B. Johannis Wilbers, 23 jaar.
o.a.:
2-3.   Of zij, op zondag 6 april, met meer andere niet geweest zijn t.h.v. 
       Gerrit Eevers, te Ommel.

A-B.   Ja.     

4-5    Of zij en de andere niet rond half acht naar Dirk van der Weerden, te 
       Ommel, gegaan zijn. En wat zij daar gedronken hebben.



A-B.   Ja. Zij hebben daar "een loopje" gedronken.

6 t/m 11. Deze vragen betreffende - ze zijn er wel bijgeweest maar hebben niets
          gezien.

12.   Of zij niet gezien hebben, dat ΘΘn van beiden, of allebei, het mes ge-
      trokken hebben, of elkaar geslagen hebben, of met de vuist gevochten of
      "gehaarplukt" hebben.

A-B.  Zij hebben niets gezien.

13 t/m 17. Ook deze vragen worden voornamelijk met "weet niet" beantwoordt.

Zij willen e.e.a. nog niet onder eede bevestigen en geven voor daar nog tijd 
genoeg voor te hebben.     
     
R 30 fol. 190 08-04-1788 5/5     
Maria Konings - weduwe Jan Mennen verklaart dat zij, op 6 april, 's avonds
rond 10 uur, is geroepen door Francis, de knecht van Jan van Dijk, te Ommel,
om te komen t.h.v. Dirk van der Weerden, te Ommel, omdat haar zoon, Hendrik,
niet "wel" was.
Zij heeft haar zoon Hendrik daar gevonden; op bed liggende, continueel slui-
merende en sprakeloos zijnde en dat dit geduurd heeft tot hedenmiddag toen hij 
weer is beginnen te spreken.
Hendrik is dan op een ladder getransporteerd naar het huis van Hendrik van 
Hugten, te Ommel.
Zij heeft van haar zoon Hendrik nog geen verklaring gekregen.

R 126 fol. 128 14-04-1788 1/2

Pieter Klomp en Johannis Francis Slaats geven procuratie aan A. van Nouhuys om
met assumptie van Mr. C. van Ommeren, advocaat, te Geemert, wonende te Aarle 
Rixtel, te vervolgen en te voleindigen de procedure, begonnen voor het gerecht 
te Geemert, tegen Arnoldus van de Laar, gedaagde, te Geemert, terzake en tot 
bekoming van ƒ 345,- wegens het "maaken en timmeren van een huysinge tot Gee-
mert, in de Moolestraat".
Enz. enz.

R 126 fol. 129 14-04-1788 2/2
Abraham van Nouhuys, procureur, stelt zich "cautie juratoir" voor Pieter Klomp
en Johannis Francis Slaats, timmerlieden, terzake - zie: R 126 - fol. 128 -
14-4-1788.
Hij kiest tijdens deze zaak domicilie t.h.v. de weduwe H. van Mierlo, in de 
Valck, te Geemert.

R 126 fol. 130 22-04-1788 1/2

Jacobus van de Goor verklaart ter instantie van Johannes Wolfhagen den jongen,
te Wessem, dat de verpachtcedulle (waarvan de copie ons is vertoond) als volgt
luidt: enz. enz.
Pachter: Willem Joosten - St. Andries 1782 - '83.

R 126 fol. 131 08-05-1788 2/2
Jacobus van de Goor verklaart ter instantie van Johannis Wolfhagen den jongen,
te Wessem, over 1782 of '83, van de schepen Wolfhagen, nog ook van Willem Joos-
ten pachtgelden ontvangen te hebben. En dat hij, comparant, geen andere momboir
gekend heeft als zijn zwager genaamd: den jongen Johannis Wolfhagen. Enz. enz.



R 33 - 52 24-04-1788 1/9

Vorster, te Deurne - wilt U ter instantie van: 
- Jan van Dijk - g.m. Elisabeth Eymers van Loon, te Asten, als eiser, 
dagvaarden:
- Antoni Gerrit Hoefnagels - g.m. Jennemie Eymers van Loon, als gedaagde,
terzake van scheiding en deling van de boedel en nalatenschap van wijlen Jan 
Eymers van Loon. 
Mitsgaders de overgifte van de helft van deze boedel aan hem, Jan van Dijk.

R 33 - 52 29-04-1788 2/9
Extract uit het register van Allerhande Actens - Deurne - Liessel - 
d.d. 16-2-1784. 

Antony Gerrit Hoefnagels, te Liessel en Hendrik Willem Maas, te Someren - als
momboiren van de minderjarige zoon van wijlen Eymert Janse van Loon - en zijn 
onlangs overleden vrouw, Maria Willem Maas, te Liessel.
Zij verklaren onder eede dat zij als goede voogden zullen optreden en een goede 
administratie, dienaangaande zullen voeren.

R 33 - 52 30-04-1788 3/9
Gerecht Deurne,

Jan van Dijk - g.m. Elisabeth Eymers van Loon, te Asten - Ommel, aanlegger -
namens hen Abraham van Nouhuys, procureur, te Helmond.
- contra
Antonie Gerrit Hoefnagels - g.m. Jennemie Eymers van Loon, te Liessel, gedaag-
de.
o.a.:
Aanlegger bestrijdt de geldigheid van het testament en zegt dat de huisvrouwen 
van Θn aanlegger Θn gedaagde, als enige nabestaanden, ab intestato, erfgenamen
zijn op basis half/half.

R 126 fol. 134 27-05-1788 4/9
Jan van Dijk N.U. geeft procuratie aan Abraham van Nouhuys, als procureur voor
het gerecht van Helmond, om namens hem, met goedkeuring van Mr. P. Losecaat,
advocaat, te 's Bosch, te vervolgen en te voleindigen de zaak voor het gerecht 
te Deurne tegen:
Antonie Gerrit Hoefnagels N.U., te Liessel, als gedaagde terzake van de verde-
ling van de nalatenschap van wijlen Jan Eymers van Loon - "mitsgaders tot over-
gift van de helft van denselven boedelen nalatenschap met en aan hem, compa-
rant, in voors. qualiteyt met de vrugten, baaten en profeyten daarvan seedert 
doode van Jan Eymers van Loon.
Enz. enz.   

R 33 - 52 09-07-1788 5/9
Extract uit het register van Allerhande Actens - Deurne - Liessel - 

          d.d. 14-5-1787.
Jan Eymers van Loon, minderj. j.m., 20 jaar, ziekelijk, wonende bij Antony Ger-
rit Hoefnagels, te Liessel, testeert.
Om reden hem daartoe moverende nomineert hij tot zijn enige en universele erf-
genaam - zijn halve zuster, Jennemie Eymers van Loon - g.m. Antony Hoefnagels -
of bij v≤≤r-overlijden van deze - haar kinderen.
Dit van alle goederen die hij bezit - geen uitgezonderd.
En dat voor de getrouwe diensten en oppassen in zijn ziekte aan hem gedaan en 
nog te doen.
Testateur zal ten allen tijde het testament mogen wijzigen.
Opmerking: Testateur is begraven - Liessel - d.d. 7-6-1787.              



R 33 - 52 14-08-1788 6/9
Vorster, te Deurne,

Het is zo, dat Jan Eymers van Loon, minderj. j.m. - gewoond hebbende en overle-
den te Liessel - bij zijn testamentaire dispositie - schepenen Deurne - d.d. 
14-5-1787 - tot zijn enige erfgenaam heeft benoemd, zijn halve zuster, Jennemie
Eymers van Loon, welke een volle zuster is van de vrouw van ondergetekende.
Deze Jennemie is gehuwd met Antoni Gerrit Hoefnagels, te Liessel en voogd ge-
weest van Jan Eymers van Loon.
"En want zodanige testamentaire dispositie, uyt hoofde van het veertiende arti-
cul van het Eeuwig Edict der Aartshertogen Albert en Isabella van den 
12 july 1611 en opgevolgde interpretatien, voor soo veel de vaste goederen door
hem, Jan Eymers van Loon, nagelaten is nul, invalide en onbestaanbaar".
De goederen komen toe aan Jennemie voors. en de vrouw van ondergetekende, haar 
zuster - ieder voor de helft.
Omdat Antoni Gerrit Hoefnagels N.U. de vaste goederen "onder pretext van het 
voors. testament voor het geheel blijft possideren" en onwillig is om met on-
dergetekende tot scheiding en deling van de goederen - met inbegrip van "de 
vrugten baten en proffijten" - voor ieder de helft - te geraken.
Wilt U vorster - ter instantie van ondergetekende aan Antoni Gerrit Hoefnagels
insinueren om binnen acht dagen, op nader te bepalen plaats, bijeen te komen om
de voors. goederen onderling te verdelen.
Bij weigering zal hij in rechten worden aangesproken.

Jan van Dijk.

R 33 - 52 16-08-1788 7/9
B. van Schayk, vorster, te Deurne, heeft de voors. insinuatie voorgelezen en 
copie overhandigd aan Antoni Gerrit Hoefnagels.

R 33 - 52 28-08-1788 8/9
Vorster te Asten, op zodanige insinuatie als, op 16 aug. 1788, namens Jan van 
Dijk aan ondergetekende - g.m. Johanna Maria Eymers van Loon is geδxploiteert
zult U nu aan Jan van Dijk, namens ondergetekende re∩nsinueeren:
Dat de "erfstelling" aan de vrouw van onderges. valide is. Speciaal bij het 
14e art. van het Eeuwig Edict 1611 geenszins "geprolubeert" omdat de vrouw van 
ondergetekende altijd mee zou hebben "gesuccedeert" ook al was het zo dat Jan 
Eymers van Loon zonder testament was komen te overlijden.
In welk geval volgens - De Leere van Anselmus - ad Edictum perpetinum art. 
14 twee 76 en andere rechtsgeleerden het dispositie van voors artikelen geen 
plaats heeft.
Ondergetekende zal e.e.a. maar afwachten.

Antony Hoefnagels.            

R 33 - 52 25-09-1788 9/9
Jan van Dijk ontkend de contra-insinuatie van 28-8-1788.
"En bizonder ook, dat op 'd aangehaalde plaats bij Anselmus, hetgeen daarbij 
wordt geposeert, alzoo word geleert off aangemerkt".
Hij blijft persisteren bij de inhoud van zijn gedane insinuatie van 14-8-1788.
Enz. enz.       

R 32 fol. 91vo 14-05-1788

Willem Lomans en Wilbert Cornelis worden voor drie jaar aangesteld als armmees-
ters.



R 126 fol. 132 23-05-1788

Hendrien Verberne, te Deurne - geass. met Pieter Verberne, te Eyndhoven, als 
haar gekozen momboir, testeert.
- Aan Hendrik, Francis en Jennemie, onm. kn van wijlen Willem Hendrik Verber-
  ne - en Josina Kerkers - ƒ 150,-.
- Tot haar enige en universele erfgenaam worden benoemd:
  - Pieter en Johanna - kn van Gerrit Verbernen,
  - Michiel en Petronella  - kn van Paulus Verbernen - ieder voor ΘΘn staak.    
- Als executeur wordt Pieter Verbernen, te Eyndhoven, aangesteld.
  O.m. zal hij er zorg voor dragen dat jaarlijks, tot de leeftijd van 24 jaar,
  ƒ 4-10-0 wordt uitgekeerd aan de kinderen van wijlen Willem Verbernen als 
  intrest van de ƒ 150,-.

R 101 fol. 223 06-06-1788

- Pieter Willem Loomans - en zijn zoon
- Willem Lomans - voor zichzelf en zijn verdere broers en zusters verkopen aan
  Theodorus Zengers:
- land de kleyne Snijerskamp in het Rood 3 cops.

1. de koper
2. de weg

Koopsom: ƒ 60,-.

R 101 fol. 224 09-06-1788 1/2

Hendrik van den Eynden - g.g.m. Maria Lomans geeft aan zijn broer, Jan van den
Eynden zijn deel uit de nalatenschap van hun ouders over:
- land de Groenakker 2 l.

1. de koper
2. weduwe Pieter Slaats 

- groes het Weyland de helft van 8 l.
1. de verkoper

2. weduwe Pieter Slaats
- het Heyhorste 3 cops.

1. Goort Slaats
2. het Huis van Asten

Koopsom: ƒ 60,-.

R 126 fol. 135 09-06-1788 2/2
Jan en Hendrik van den Eynden, gebroeders, verdelen hun vaste goederen.

1e lot: Jan
- land Jan Willemsakker - te Heusden 1 l. 3 cops.

1. kn Francis Berkers
2. Peter Jelisse

- land het Drieske 1 l.
1. Martiinus Slaats
2. Goort Slaats

- land het Vlinkerke ╜ l.
1. kn Francis Berkers
2. Antony van Bussel

- genaamd - Akker en Dries 3 cops.
1. kn Mattijs van Bussel
2. Dirk van Helmond

- de Waterlaat - met de helft van
den akker ≤≤k genaamd - de Waterlaat     geheel 5 l.



1. Hendrik van den Eynden
2. Antony van Bussel

- groes den Brand 2 l.
1. Jan Kanters
2. Antony van Bussel

- groes het A-veltje 1 l. 3 cops.
1. Antony van Bussel

- groes de Weyen 1╝ l.
1. Philip van Hugten
2. den drost

- de helft van schuur en aangelag met den dries en
land aaneengelegen geeel 4╜ l.

1. Hendrik van den Eynden
2. Jan Canters

- de helft van een groesveld - den Brand geheel 1 l.
1. Hendrik van den Eynden
2. Joost van Hugten

- groes de Wey 3 l.
1. Dirk van Helmond
2. Jan Daandel Coolen    

En zal Jan nog bij transport van Hendrik ontvangen - ter egalisatie:
- den Groenakker - met de helft van een weiveld geheel 8 l.
- het Heyhorsje 3 copse.

Koopsom: ƒ 60,- deze heeft Hendrik reeds ontvangen 
         uit de boedel.

2e lot: Hendri{
- huis, hof en aangelag - te Heusden 2 l.

1. Pieter Coopmans
2. Antony van Bussel

den Heykamp 3 copse.
1. Antony van Bussel
2. Pieter Coopmans

- land de groote Vlinkert 1 l.
1. de gemeente
2. Antony van Bussel

- land den akker aan het huyske 3 copse.
 1-2. Peter Jelisse

- groes de voorste Brand 2 l.
1. weduwe Pieter Slaats
2. Willem van Hugten

- land den Heykamp 1╜ l.
1. Peter Boumans
2. Jan Canters

- de helft van een akker - de Waterlaat 3 l. 3 cops.
  en de helft van de Waterlaat           1 l. 1 cops.

samen     5 l.
  in het landboek in twee percelen.

1. Jan van den Eynden
2. weduwe Dirk Peter Martens

- groes de enge Heusden 3 l.
1. Jan Canters
2. Mattijs Verrijt

- de helft van schuur en aangelag met den dries
en land aaneengelegen geheel 4╜ l.

1. Jan van den Eynden
2. de straat

- groes den Brand 1 l.



1. Jan van den Eynden
2. den Brand (het volgende perceel)

- groes den Brand 1 l. 
1. den Brand (het vorig perceel)
2. Peter Boumans

- Nieuwe Erve 1 l. 20 r.
1. Antony van Bussel
2. de straat.

R 126 fol. 138vo 09-06-1788

Pieter Willem Loomans - g.g.m. Hendrina Manders, in het Dorp, testeert.
- Aan zijn zoon en dochter, Willem en Catharina, bij hem wonende - ieder 
  ƒ 100,- wegens trouwe diensten. 
  Zij kunnen ook, i.p.v. deze ƒ 200,-, na overlijden van de testateur, voor de
  tijd van 8 jaar vrij blijven wonen en de goederen van de testateur gebruiken.
  Lasten voor de gebruikers.
- Zijn kleindochter, Francyna, dochter van Catharina, ook bij hem inwonende,
  krijgt ƒ 25,- en het beste spinnewiel - dit ook wegens trouwe diensten.
- Universeel erfgenaam worden al zijn kinderen.

R 126 fol. 140vo 26-06-1788

De Eerw. Heer Petrus Aarts, landdeken over het district Helmond en Rooms Pas-
tor, te Asten, als wettig aangestelde voogd over de minderj. dr. Barbara Doro-
thea, van wijlen Lambertus Freere - en Dorothea Looyers geeft procuratie aan de
Eerw. Heer Cornelius Coonings, Rooms Priester, te Maastricht om namens hem de 
goederen van voorn. minderjarige te administreren.

R 126 fol. 141 28-06-1788

Paulus Hendrik Verberne - g.m. Jenneke van den Eerenbeemt.
Zij testeren - o.m.:
- Aan Catharina van der Sande, hun nicht en bij hen inwonende - de toezegging 
  dat zij een aantal van de roerende zaken krijgt - deze zijn omschreven.
  De goederen worden uitgereikt na overlijden van de testateuren, als Catharina 
  dan nog in leven is.
- Verder alles aan de langstlevende en daarna aan de erfgenamen.
  Deze zullen ƒ 10-10-0, op zijn tijd, uitkeren aan den Armen van Asten.

R 165 fol. 56vo 26-07-1788

Taxatie van de onroerende goederen van Anthonetta Meulendijk - overleden te
Deurne en aldaar begraven op 29-5-1788.

1/7e deel in Waarde
- land de Voortakker 3╜ l. ƒ  84,-

1. Jan van de Cruys
2. Maria Neervens

- een Hooyvelt 5 l. ƒ 126,-
1. Rijnder Muyen

2. Huybert van der Laak         
ƒ 210,-

1/7e deel is        ƒ  30,-
20e penning is ƒ 1-10-0.



R 126 fol. 143vo 11-08-1788 1/3
  
- Anna Maas, te Mechelen - en 
- Petronella Maas, te Baal - geven procuratie aan Dirk van Helmond om namens 
hen en hun verdere broers en zusters alle vaste goederen, gelegen te Ommel, en 
door wijlen hun ouders nagelaten, publiek te verkopen.
De verkoop wordt gedaan om alle lasten en schulden te betalen.     
     
R 28 fol. 133vo 08-09-1788 2/3
Gezien het request van Dirk van Helmond en Francis Roymans - als voogden van de 
twee toen nog minderj. kinderen m.n. Jennemie en Jan van wijlen Jan Maas - en 
Margarita Verhees - waarbij ze kennen geven dat bij het overlijden van Jan Maas 
en zijn vrouw, aan hun vijf kinderen, waarvan drie al meerderjarig, was nagela-
ten:
- een huis, hof, aangelag, land en groes - te Ommel 30 l.
De goederen zijn tot nu toe verhuurd geweest.
Door de geringheid van de huuropbrengsten en de vele schulden heeft dit geen 
voordeel gebracht.
In overleg met Anna en Petronella (Peeter zou ook wel genegen zijn te verkopen,
doch is niet verschenen) zou het beter zijn de voorn. goederen publiek te ver-
kopen en daarmee de schulden te betalen.
Zij verzoeken toestemming.
Naschrift: "Fiat".

R 33 - 52 08-09-1788 3/3
Conditie en voorwaarden waarop Dirk van Helmond en Francis Roymans, als voog-
den van de twee minderj. kinderen m.n. Jennemaria en Jan van wijlen Jan Maas -
en Margareta Verhees - met autorisatie van het College - d.d. 8-9-1788 - tot 
het verkopen van het aandeel der minderjarigen voorn. en ook namens Anna en Pe-
tronella, meerderj. dochters van wijlen Jan Maas, procuratie - d.d. 11-8-1788 -
en van Peeter, zoon, wijlen Jan Maas, te Mierlo.
De goederen zijn gelegen te Ommel.   

R 101 fol. 225 12-08-1788

Jacobus Losecaat verkoopt aan Leendert Bots:
- land agter Jan Liessen

1. Jan Slaats   
2. kn Jan Smits
3. kn Jan Liessen
4. een weg

Koopsom: ƒ 50,- α 4%.

R 153 24-08-1788

Dirk Jan Wilbers en Hendrik Mattijs Aarts, als voogden over Pieter en Johannis,
minderj. kinderen van Wilbert Jan Wilbers - en Maria Hendriks, beiden overle-
den.
Zij verkopen "roerende goederen" o.a.:
- vier koeien ƒ 127,-
- een vet varken ƒ  16,-
- twee karren ƒ  22,-
- hooi - stro ƒ  43,-
- rogge ƒ  33,-

Opbrengst: ƒ 297,-.



R 101 fol. 226 06-09-1788 1/2

Hendrik, Dirk en Anneke Jan Aart Thielen verkopen aan hun zuster, Willemina Jan
Aart Thielen - g.m. Pieter Verhoeven 3/4e deel onverdeeld  in de goederen op 
Heusden:
- Heytvelt tussen de Weegen 3 l.

            1-2-3. de gemeente of wegen
- Heytvelt tussen de Weegen 4 l.

1. Pieter Koopmans  
  2. Hendrik van den Eynden
- een Heytvelt, tussen de Heykampen 1 l.

1. de wegen
- een perceel van de gemeente 1 l.
- hei - in 1787 gratis van de gemeente gekregen 2 l. 18 r.

1. neven het vorige
Belast met: ƒ 130,- α 3,75% t.l.v. Jan Aart Thielen aan Jacobus Losecaat terza-

ke van de verkoop der eerste twee percelen.
Koopsom: ƒ 15,-.

Marge: 6-9-1788 - ƒ 130,- gelost aan Jacobus Losecaat.

R 126 fol. 144vo 06-09-1788 2/2
Jan Aart Thielen doet afstand van "de togt" van:
- een heydvelt te Heusden - gelegen tussen de Weegen 3 l.

            1-2-3. de Weegen
4. Pieter Koopmans 

- een heytvelt tussen de Weegen 4 l.
1. Pieter Koopmans
2. Hendrik van den Eynden

 3-4. de gemeente
Deze percelen hem aangekomen "ter togte" bij transport - d.d. 24-8-1774 en zijn
kinderen "ten erfregte".
E.e.a. ten behoeve van zijn kinderen.
Alsnog "de togte" van:
- een Heytvelt, tussen de Heykampen 1 l.

1. de wegen
- een perceel - gekomen van de gemeente 1 l.
- een perceel hei - in vorige jaren door de gemeente gratis
  aan hem toegewezen 2 l. 18 r.

1. neven het vorige aan 
   een einde aangebouwd

  (Zie transport - d.d. 4-7-1768)
De afstand wordt gedaan t.b.v.: 
- Pieter Verhoeven - g.m. Willemyn Jan Aart Thielen - en
- Hendrik, Dirk en Anneke, zijn vier meerderjarige kinderen.

    
R 101 fol. 227 06-09-1788

Jan Jan Sak, te Someren, verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- een obligatie van ƒ 150,- α 4% t.l.v. Evert van Geffen - d.d. 8-9-1766.
Verkoper aangekomen bij deling van zijn vrouw ouders - d.d. 8-9-1788 - voor
ƒ 100,-.

Koopsom: ƒ 150,-.   

R 101 fol. 227vo 17-09-1788

- Paulus Pieter Paulus,
- Goort van de Laak - g.m. Hendrien Pieter Paulus,



- Philip Pieter Paulus - en
- Francis Pieter Paulus.  
Allen kinderen en erven van Pieter Paulus - en wijlen Cecilia van Houdt.
Zij verkopen aan Maria Muyen - g.m. Pieter Paulus (hun vaders tweede vrouw) al
de goederen welke hun vader tijdens dit huwelijk heeft verkregen.

Koopsom: ƒ 10,-.

R 126 fol. 145vo 17-09-1788

Antony Loomans en Willem Berkers verklaren ter instantie van:
- Allegonda van de Cruys - weduwe Wilhelmus Bruynen - en
- Jan Willem Coolen
dat zij gehoord en gezien hebben dat door voorn. weduwe Wilhelmus Bruynen, Jan
Willem Coolen en Jan Sauve "allen wonende naast den andere" zou zijn vastge-
steld, mondeling bepaald en gecontracteerd dat het stukje grond - zijnde ge
meente, zo men denkt, liggende in een driehoek neven de R.K. Kerk, voor de hui-
zen van weduwe Wilhelmus Bruynen en Jan Willem Coolen - "door of van niemandt 
van hen, contractanten, ooyt of immer tot eenig gebruyk of gerief soude moge 
verstrekken, maar hetselve altoos ten eenenmaale leedig te sullen laaten leg-
gen". Enz. enz.
De comparanten zijn er echter ooggetuigen van geweest dat Jan Sauve bezig is 
geweest het voors. plakje "af te vlaggen" en daarop, op 3 sept. l.l., boekweit
heeft gedorst, ofschoon hem is gezegd dat zulks niet volgens accoord was.
Dit zou volgens hem echter buiten het accoord vallen.

R 126 fol. 142vo 27-09-1788 1/2

Francis van de Loverbosch heeft verkocht aan Marcelis van Bussel:
- huis en hof - aan het Kerkhof   1 l.
  met een klein huisje en schuur over de straat gelegen enige roeden
- akkerke agter de Pastory ╜ l.
- land den Berg 2 l.
- land de Pastoryakker 1 l.
- den hof aan het voors. huis 3 copse.
- land het Cranenbroekse 3 copse.
- land het Beemtakkerke 6 roeden 

Koopsom: ƒ 2100,-.

R 101 fol. 237vo 12-11-1788 2/2
Francis van de Loverbosch verkoonpt aan Marcelis van Bussel:
- huis en hof - aan het Kerkhof ╜ l.

1. de Kerkhof
2. de verkoper

- een klein huiske en schuur over de straat enige roeden
1. de straat
2. weduwe Antony van de Cruys

- eenakkerke of hof agter de Pastorye ╜ l.
1. Pieter Troeyen

- land den Berg 2 l.
1. Jan Slaats
2. Dr. van Moorsel

- land de Pastoryakker 1 l.
1. Pieter Troeyen

- den hof aan het huis 3 copse.
1. de straat
2. Dr. van Moorsel

- land het Cranenbroekske 3 copse.



- land het Beemdakkerke 6 roeden
1. Theodorus Zengers

Belast met: ƒ 400,- α 3% t.l.v. Francis van de Loverbosch en t.b.v. Dirk van 
  de Loverbosch - d.d. 9-10-1766.

Marge: gelost.
- ƒ 1,-/jr. aan het Gemene Land.

Koopsom: ƒ 1700,- waarvan ƒ 800,- α 3%.
Marge: 16-5-1794 gelost.
       10-3-1796 - heeft de koper alsnog een korting van ƒ 100,- ontvangen.

R 126 fol. 147vo 04-10-1788

Staat en inventaris van Evert van Geffen - weduwnaar Geertruy Hoefnagels - 
t.b.v. zijn drie kinderen m.n. Paulus, Hendrien en Johanna.
Hij wil hertrouwen.

Onroerende goederen
- huis, schuur, hof en aangelag - in het Dorp 6  l.
- land tussen de Weg 1╜ l.
- land de Snijerskamp 2╜ l.
- land den Langenakker 2╜ l.
- groes het Rood 3  l.
- weiveld de Haaseldonk 2  l.
- land Hannekesakker 1╜ l.
- land het Lindert 1  l.
- groes het Lindert 1  l.
- groesbeemt in het Lindert 3  l.

Roerende goederen
- een bed met toebehoren,
- twee kasten, een kist, twee tafels, zes stoelen,
- diverse ketels, potten en pannen,
- vuurgerei,
- een hofscheer, een topscheer,
- twee galeye schotels, diverse andere schotels en borden, zowel aardewerk als
  tin.

Schulden
- ƒ 150,- α 4% aan Losecaat, drost.
- ƒ  50,- in diverse posten.

R 126 fol. 149vo 06-10-1788

Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenroode, heeft bij publieke aanbesteding, te
Helmond - d.d. 15-9-1788 - aangenomen het collecteren van de landsmiddelen,
kleine speciδn en koningsbede over 1789.
Jacobus Losecaat stelt zich borg.

R 165 fol. 57vo 11-10-1788

Taxatie van de onroerende goederen van Willem Francis Willems - overleden en 
begraven te Vlierden op 24-9-1788.

Waarde
- hooiveld Dolland 16 l. ƒ 20,-
  hooiende met Rogier van de Ven en Jan de Groot.      
20e penning is ƒ 1,-.

 
R 101 fol. 235 14-10-1788

Hendrik Halthuysen verkoopt aan Antony Goort Lomans, molenaar:



-land - zijnde nu een aardappelveld - aan de Moolen 1 l.
1. de koper
2. Hendrik Timmermans

Koopsom: ƒ 28-10-0.

R 126 fol. 150vo 18-10-1788

- Hendrik Eysbouds - en
- Jan Bruystens - g.m. Margarita Eysbouds - verdelen de goederen hen aangekomen 
van hun ouders - deling - d.d. 1-2-1773.

1e lot: Hendrik
- huis en aangelag, schuur, schop, stal - in de Wolfsberg
  in het landboek in twee percelen samen 3╜ l.

1. de straat
2. Wilbert van Helmond e.a. 

- land de Looverbosch 1 l.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Wilbert van Helmond

- het Bunstraatje  ╜ l.
1. Pieter Klomp
2. een weg

- land de nieuwe Kamp - met Heylke Kampakkerke
  in het landboek in twee percelen samen 3 l. 3 cops.

1. weduwe Nicolaas Voermans
2. Jan Verbogen

- land het Streepke 3 copse.
1. Wilbert van Helmond
2. Hendrik van de Goor

- land den Dungen 1╜ l.
1. een straatje
2. Paulus van Bussel

- land het Kempke ╜ l.
1. een straatje
2. Adriaan Hurkmans

- land het Broekske 1 l. 1 cops.
1. Wilbert van Helmond
2. een straatje

- land het H. Geestakkerke ╜ l.
1. Hendrik van Helmond
2. een straatje

- land de Nieuwkamp 2 l.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. het Busveltje

- groes het Busveltje 3 l.
1. Hendrik van de Mortel
2. het straatje

- groes de Baltus 1╜ l.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. erven Hendrik van de Goor

- land het Haaseldonkskampke 1 copse.
1. erven Hendrik van de Goor
2. Hendrik van de Mortel

- groes het Lindersvelt 1 l.
1. kn Peter Kerkers
2. Willem Jansen



2e lot: Jan Bruystens
- ƒ 900,-.

R 32 fol. 92 30-10-1788 1/3

Jan Bruystens en Mattijs Slaats worden aangesteld als voogden over Josyna en 
Dirk, onm. kinderen van wijlen Hendrik van Hugten - en Willemina Lambers.

R 32 fol. 92vo 30-10-1788 2/3
Hendrik Dirk van Helmondt, te Zoerendonk en Francis van den Heuvel, op den 
Heydrik, te Deurne, worden aangesteld als voogden over Johannis en Hendrien,
onm. kinderen van wijlen Marten Dirks - en Willemina Lambers, gewoond hebbende
te Heusden. 

R 28 fol. 135 26-11-1788 3/3 Ook: R 33-52 - 26-11-1788.
Gezien het request van:
- Jan de Groot - weduwnaar Willemina Lambers,
- Jan Bruystens en Mattijs Slaats - als voogden over de minderj. kinderen van 
  wijlen Hendrik van Hugten - en Willemyna Lambers voornoemd.
- Hendrik van Helmond en Francis van den Heuvel - als voogden over de onm. kn
  van wijlen Marten Dirks - en Willemina Lambers voornoemd.
Zij hebben onderling besloten om al het opgaande eikenhout, op de goederen van
de kinderen en hem, eerste suppliant, staande, te verkopen.
Dit om de goederen beter te kunnen verdelen.
Zij vragen toestemming.
Naschrift: "Fiat".

R 126 fol. 152vo 30-10-1788 1/2

Adrianus Franciscus van Moorsel, Medicinae Licentiatus, verkoopt aan Willem 
Swinkels, te Lieshout:
- "een boerenwooning" bestaande uit - huis, stal, schuur, schop, hof en aange-
  lag met verscheidene percelen groes en land - in den Ommelschen Bosch.
In gebruik bij de weduwe Pieter Paulus.

Koopsom: ƒ 2852-10-0.

R 101 fol. 235vo 30-10-1788 2/2
Adrianus Franciscus van Moorsel verkoopt aan Willem Swinkels, te Lieshout:
- huis, stal, schuur, hof en aangelag - te Ommel 4 l.

1. Huybert van der Laak
2. Reynder Muyen

- land 13 l.
1. Huybert van der Laak
2. Reynder Muyen

- land 3 l.
1. Arnoldus Zeegers
2. de goederen in deze

- land 9 l.
1. de gemeente
2. het vorig perceel

- land en groes - daar de schuur op staat 7 l.
1. de straat
2. Peter van der Laak

- land 11 l.
1. de goederen in deze
2. Arnoldus Slaats

- land 5 l.



1. Peter van der Laak
2. Dirk Loverbosch

- groes en weiveld 25 l.
2. Reynder Muyen
3. weduwe Marcelis Neerven

- groes 21 l.
1. Tomas Rovers
2. de gemeente

- groes 11 l.
1. het vorig perceel
2. Marcelis van Bussel

- groes 3 copse.
1. Peter van der Laak

Verponding: ƒ 26-8-4/jr.
Bede - ƒ  7-8-4/jr.

Koopsom: ƒ 2852,-.

R 33 - 52 01-11-1788 (fictief) ongedateerd.

Johanna van Santvoord - geass. met haar moeder, aanlegster.
- contra
van Moorsel, med. dr., te Asten, gedaagde. 
Aanlegster heeft bij gedaagde ruim negen maanden als dienstmeid gewerkt - bode-
loon ƒ 22,-/jr.
En heeft dus tegoed ƒ 16-10-0 wegens getrouwe dienst.

R 126 fol. 153vo 10-11-1788 1/2

Gerrit, Francis en Jan, kinderen van Peter Kerkers - en Jennemie Timmermans, 
beiden overleden.
Francis komt het niet langer gelegen om de goederen van wijlen hun ouders, ge-
legen aan de Wolfsberg, onverdeeld te laten, hij heeft recht op 1/3e deel.

1e lot: Francis
1/3e deel in het aangelag met de schuur geheel 4 l.

 1-2 de condividenten
- land den Appert 1╜ l.

 1-2. Nicolaas van der Westen
- land de Waaterman 3 l.

1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. Adriaan Hurkmans

- de Loverboschakker hiervan 1 l. 12 voet
1. de condividenten

2. kn Joost Voermans
- 1/3e deel van een groesveld - het Bussesvelt geheel 6 l.

1. Adriaan Hurkmans
2. de condividenten

- groes de Haaseldonk 2╜ l.
1. Jan van Gog
2. Joost van Hugten

- groes het Lindert 1╜ l.
1. Francis Fransen
2. de delers

Dit gedeelte belast met: 2 st./jr. cijns aan het Huis van Asten - in een cijns
van 6 st./jr. met de andere condividenten.

- 1/3e deel in ƒ 0-7-8/jr. Lichtmispacht aan rentmeester
de Kempenaar, te 's Bosch. 



- 1/3e deel in ƒ 1-5-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- 1/3e deel in een obligatie van ƒ 250,-.

R 126 fol. 156vo 17-11-1788 2/2
Gerrit en Jan Kerkers, kinderen van Peeter Kerkers - en Jennemie Timmermans,
beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.

1e lot: Jan
- huis, stal, hof en aangelag - in de Wolfsberg 2 l. 33 2/3e roede.

1. Francis Kerkers
2. de straat

- land den Dungen 2 l.
1. weduwe Francis Kerkers
2. Joost van Hugten

- land het Ven 3 l. 
1. Paulus van Bussel
2. weduwe Nicolaas Voermans

- land Looverboschakker 2 l. min 12 voet
1. Francis Kerkers
2. Francis Kuypers

- land de Loverboschakker 3 copse.
1. Nicolaas van der Westen
2. kn Hendrik van de Goor

- land Doorneboschakkerke 3 copse.
1. Nicolaas van der Westen
2. Lambert Cornelissen

- nog een akker in de Loverbosch - met een akkerke
genaamd - Loverbosch

in het landboek twee percelen samen 1 1/8e l.
1. Willem Daandel Coolen
2. Mattijs Slaats

- groes het Busselvelt 4 l.
1. de Heren van Asten
2. Francis Kerkers

- groes de Baltus 3 l.
1. Jan van Gog
2. kn Hendrik van de Goor

- groes het Lindert 1╜ l.
1. Francis Kerkers
2. Hendrik Eysbouds

- groes de Weert en nog een perceel
genaamd - de Weert

in het landboek twee percelen samen 2 l.
1. de Heren van Asten
2. kn Hendrik van de Goor

- land Loverbosch 2 l.
1. Jan Frans Timmermans
2. Paulus van Bussel

- groes den Dries int Lindert 1╜ l.
1. Hendrik Steevens
2. kn Joost Voermans

Belast met: 2/3e deel van 6 stuiver/jr. aan de Heren van Asten.
- 2/3e deel van ƒ 0-7-8/jr. aan rentmeester de Kempenaar, te 's Bosch.
- 2/3e deel van ƒ 1-5-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- 2/3e deel in een obligatie van ƒ 250,-.

Het overig 1/3e deel wordt betaald door Francis Kerkers.



2e lot: Gerrit
- ƒ 380,-.

R 101 fol. 240 13-11-1788 1/2

- Josephus Simonis, te Geldrop,
- Johannes Simonis, in Staatse dienst, te 's Hage,
- Maria Simonis - weduwe Jan Simonis, te Woensel,
- Jan van der Ven - g.m. Helena Simonis, te Woensel,
- Piet Peter Leenders - g.m. Petronella Simonis, te Someren,
- Pieter Simonis, te Nunen,
- Francis Simonis, te Someren.
Kinderen en erven van Nicasius Simonis.
Zij verkopen aan hun zwager, Francis Kuypers - g.m. Johanna Simonis ieder hun
1/8e deel onverdeeld (met dien verstande dat het 1/8e deel van Francis, wegens 
minderjarigheid nog gereserveerd moet blijven - dus 6/8e deel wordt verkocht)
van:
- huisplaats en aangelag - in den Hemel geheel 1 l.

1. Nicolaas van Stiphout
2. Philip Rijnders

  Hierop een klein huiske hetwelk voorheen een smidse is geweest.
- huis, hof en aangelag met eenakkerke 1╜ l.

1. Gerrit Brunas
2. de straat

- land een akker in de Loverbosch 1 l.
1. Willem van Dijk
2. kn Peter Kerkers

- den akker op de Logten 2 l.
1. Philips Rijnders
2. weduwe Willem Bruynen

- den Driehoekakker   1╜ l.
1. Jan van Gog
2. Philips Rijnders

- een huisplaats ╜ l.
1. Tomas Timmermans
2. weduwe Wilhelmus Bruynen

- het Lindersvelt 2 l.
1. Hendrik Stevens
2. Peter van Bussel

- enige roeden bij het huis.
Belast met: ƒ 0-3-14/jr. in een meerdere cijns van ƒ 0-7-12/jr. samen met Jan

Timmermans aan het huis van Asten.
- ƒ 100,- t.l.v. nu Jan Bruystens - transport - d.d. 3-5-1784.

Koopsom: ƒ 225,-.
Vanwege de vele schulden t.l.v. de boedel, buiten de obligatie van ƒ 200,-
zal de koper nog moeten betalen, binnen 14 dagen - ƒ 85,73.  
      
R 101 fol. 243 15-11-1788 2/2
Francis Kuypers is schuldig aan Jan Bruystens - ƒ 200,- α 3%.
Marge: 26-8-1807 gelost.

R 101 fol. 244 24-11-1788

Mattijs Verduyseldonk, te Vlierden, verkoopt aan Maria Vervoordeldonk - weduwe
Francis Fransen van Liessel, te Vlierden:
- 2 zille hoygewas - te Ostappen - rijdende met Jacobus Losecaat.
- een zille in de - Luttelhees



1. Wilbert Meulendijks
2. Goort van Doorn

De koop is begrepen in een groter transport - te Vlierden - d.d. 20-7-1787. 

R 101 fol. 244vo 10-12-1788

Jan aart Royakkers, te Vlierden, verkoopt aan Pieter Berkers, te Vlierden,
5/6e deel onverdeeld in:
- groes de Spleeten 3 l.

1. Jan Teunis Smits
2. de Aa

- de Spleeten 5 l.
1. de Aa
2. de goederen van Kanters

De koop is begrepen in een groter transport - te Vlierden - d.d. 12-11-1788.

R 165 fol. 58 13-12-1788

Taxatie van de onroerende goederen van Geertruy Mattijs Andriessen - overleden
en begraven op 15-11-1788.

╝e deel in: Waarde
- huis, hof en aangelag, schuur en schop 4 l. ƒ  250,-

1. kn Mattijs Aarts
2. Goort Peeters

- land den Berg 2 l. ƒ   50,-
1. kn Marcelis Peters
2. een straatje

- land de Camp ╜ l. ƒ   75,-
1. Goort Peters
2. kn Mattijs Aarts

- land den Dijkhof 1 l. ƒ   30,-
1. den Dijk
2. Antonie van Dijk

- land den Bijl ƒ   30,-
1. Antonie van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- land den Dijkerakker 2 l. ƒ   60,-
1. Antonie van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- de voorste Busselakker 1 l. ƒ   30,-
1. Goort Peters

2. weduwe Jan Bekers
- groes/wei 4 l. ƒ  120,-

1. Joost Janse Smits
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- groes het Gelintveltje 1╜ l. ƒ   40,-
1. Joost Janse Smits

2. de Aa
- groes de Kavel of Kwaadvelt 5 l. ƒ  150,-

1. den Dijk
2. Antonie van Dijk

- land den Hoogenakker 2 l. ƒ   60,-
1. weduwe Jan Paulus van Dijk
2. Antonie van Dijk

- een Hoyvelt 3 l. ƒ   90,-
1. weduwe Joost Verheyen
2. kn Mattijs Aarts



- land den Kranenakker 3 l. ƒ   60,-
1. kn Mattijs Aarts

2. kn Peter Marcelissen
- groes het Broekske 1 l. ƒ   20,-

1. weduwe Jan Paulus van Dijk
2. kn Mattijs Aarts

- groes den Cranenbeemd 2 l. ƒ   50,-
1. Marcelis Goorts
2. weduwe Joost Verheyen

- land de Vosselenakker 2 l. ƒ   40,-
1. een weg

2. Antonie van Dijk                    
      ƒ 1155-00-00

De goederen zijn belast met:
- ƒ 4-18-00/jr. aan de Kempenaar       - in kapitaal ƒ 112-10-00
- ƒ 0-15-10/jr. aan de Heren van Asten - in kapitaal ƒ     7-00-10   

     ƒ               119-10-10 
      ƒ 1035-09-06

De overledene komt hiervan toe   ƒ  258-15-05╜
20e penning is ƒ 12-18-14.

R 101 fol. 247 22-12-1788

Het Corpus van Asten is schuldig aan Jan Francis Timmermans - ƒ 1000,- α 3% -
tot betaling van een nieuw gebouwde Pastorye of Predikantswoning in 1788 - 
volgens Ha. Ed. Mo. appointement - d.d. 27-3-1787.
Marge: 22-12-1789 - gelost ƒ 500,-.
       22-12-1790 - gelost ƒ 500,-.
Geregistreerd ten kantore der Domeinen van Brabant in lib van nigo en afl.
begin 1-1-1773 - fol. 46vo - 12-1-1789.

R 32 fol. 93 31-12-1788

Hendrik Vinken en Peter van der Laak worden aangesteld tot borgemeesters over
1789.
Tot setters worden benoemd: Jan Kanters en Arnoldus Berkers.



R 126 fol. 161 02-01-1789 1/2

- Peter Thiele Coolen en Pieter Kanters - als voogden over Martinus en Joost,
  onm. kinderen van wijlen Goort Kanters - en Martina Jan van Dijk, beiden 
  overleden - en
- Mattijs Dirk Wilbers - g.m. Jennemie Goort Kanters,
- Jan Goort Kanters,
- Goort Goort Kanters.
Kinderen en erven van wijlen hun ouders.
Zij bezitten:
- huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag, land en groes - te Bussel 
Mattijs Dirk Wilbers komt het niet langer gelegen om de goederen onverdeeld 
te laten.
Hij krijgt voor zijn 1/5e deel ƒ 250,-.

R 155 03-12-1789 2/2
Peter Thiele Coolen en Pieter Canters - als voogden over de minderj. kinderen 
van Goort Kanters - en Marthyn van Dijk, beiden overleden, verkopen enige roe-
rende goederen toebehorende aan de voorn. kinderen o.a.:
- een paard  ƒ 46,-
- vier koeien ƒ 97,-
- landbouwgereedschap
- hooi - stro

Oprbengst: ƒ 352,-.

R 101 fol. 248 03-01-1789 1/2
- Dirk van Helmond en Francis Roymans, als voogden over Jennemaria en Jan, onm.
  kinderen van Jan Maas - en Margareta Verhees, beiden overleden.
- Anna en Petronella Jan Maas,
- Peter Jan Maas, te Mierlo.
Zij verkopen aan Mattijs Dirk Wilbers: 
- huis, hof en aangelag, stal en schuur - te Ommel 2 l.

1. Goort Lomans
2. de goederen in deze

- land de Nieuwe Erve 1 l.
1. Leendert van Gerwen
2. een straatje

- land de Konijnsberg 1 l.
1. Hendrik van Rijt
2. de heide

- land groes - de Kamp en een perceel land 
het hooge Eeusel - aan elkaar gelegen

in hetlandboek 4 l.
 1-2. Antony Lomans

- land den Bogt 1╝ l.
1. Antoni van Bussel
2. weduwe Tomas Coolen

- land de korte Akkers 4 l.
1. de weg
2. Martinus Martens

- land de Logtenakker 1╝ l.
1. Mattijs Smits
2. Goort Lomans

- land de Horst 3 l.
1. Dirk Loverbosch
2. Johan de Rooy

- land den Halsakker 4 l.



1. Jan Verrijt
2. Antony van Bussel

- groes het Swartbroek 2 l.
1. Jan van de Vorst
2. Martinus Martens

- groes het Hoyvelt 3 l.
1. Willem Hoebergen
2. Jan van de Vorst

- groes het Hoyvelt 5 l.
1. het hoog Eeusel
2. Jan van de Vorst en Arnoldus Zeegers

- groes het Eeusel 1╜ l.
1. Goort Lomans
2. Jan van Dijk

- groes het Weyvelt - drie velden 7 l.
1. Jan van de Vorst
2. Antony Lomans

- land den Hoogendries ╜ l.
1. het Eeusel

2. Arnoldus Zeegers
- groes de Leegendries bij Jan Verrijt 1╜ l.

1. Jan Verrijt
2. Arnoldus Zeegers

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan het Gemene Land.
- ƒ 0-05-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-02-7/jr. aan het Huis van Helmond.

Koopsom: ƒ 1570,-.

R 101 fol. 251 03-01-1789 2/2
Mattijs Dirk Wilbers is schuldig aan Jan Francis Timmermans - ƒ 1200,- α 3╜%.
Marge: Jan Hendrik van Helmond heeft afgelost ƒ 400,- d.m.v. gekochte goede-
       ren. Die goederen dus uit dit verband te ontslaan.

R 126 fol. 162vo 05-01-1789

Acte van cautie voor Maria Francis Berkers - t.b.v. den Armen van Buul en ande-
re plaatsen.

R 126 fol. 163 17-01-1789

- Jan, Martinus, Jelis en Francis van Lierop - alsmede
- Marcelis Steevens - g.m. Anneke van Lierop. 
Kinderen en erven van Antony van Lierop - en Wilemyn Jelis van Hugten, beiden
overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Jan.
- ƒ 300,-.

2e lot: Martinus
- ƒ 300,-.

3e lot: Jelis
- ƒ 300,-.

4e lot: Francis
- huis, hof en aangelag - aan de Diesdonk 1 l. 3 cops.



1. de straat
2. Marcelis Steevens 

- land den Bergakker 4 l.
1. Jelis van Hugten
2. het voorgaande perceel

- land den Heyakker 2 l.
1. Jelis van Hugten
2. Hendrik van Hugten

- land de Langenakker 1╜ l.
1. Peeter Smits
2. Joost Smits

- land de voorste Willigenakker 3╜ l.
1. Peeter Smits
2. Francis van Lierop 

- groes het voorste Veltje 1╜ l.
1. Joost Smits
2. Marcelis Steevens

- groes gelegen over de Beek 1╝ l.
1. Joost Smits
2. Jelis van Hugten

- 4 l. van een weiveld - geheel 11 l. en waarvan 7 l. aan Marcelis Steevens
  komen.

1. Joost Smits
2. Marcelis Steevens

- 7 l. van het Bosvelt geheel 10 l.
1. kn Jan Berkers
2. een Loop

- land de voorsten Willigenakker 7 copse.
1. Peeter Smits
2. Francis van Lierop

- het Nieuwveltje 1╜ l.
1. de Schouw
2. Francis van Lierop

- de helft van het voorste Weyvelt geheel 4 l.
1. Peter Smits
2. Marcelis Steevens

- groes over de Beek 1╜ l.
1. Joost Smits
2. Jelis van Hugten

- groes het Aa-velt 1 l.
1. Jelis van Hugten
2. Hendrik van Hugten

Belast met: de helft van 5╜ stuiver/jr., Lichtmispacht, aan rentmeester de 
Kempenaar, te 's Bosch.

- de helft van 12 stuiver/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van 13 1/3e penning/jr. aan de Kerk van Asten.
  De andere helft wordt betaald door het 5e lot.

5e lot: Marcelis Steevens 
- huis, hof en aangelag - aan de Diesdonk 1 l. 3 cops.

1. de straat
2. Francis van Lierop

- land den Driehoeksakker 1 .
 1-2. Hendrik van Hugten

- land de Voorstenakker 2 l.
1. Joost Smits
2. de verkrijger



- land de Willigenakker 1╜ l.
 1-2. Jelis van Hugten

- land den Boschakker 4 l.
1. Joost Smits

2. de verkrijger  
- 7 l. van een weiveld - geheel 11 l. - en waarvan 4 l. toekomt aan Francis van
  Lierop.

1. Joost Smits
2. Francis van Lierop

- 3 l. van het Bosvelt geheel 10 l.
1. Joost Smits
2. Francis van Lierop

- land de Voorstenakker 2 l.
1. Joost Smits
2. Marcelis Steevens

- land de twee Loopenseakker 2 l.
1. Jelis van Hugten
2. Hendrik van Hugten

- land de Sandakker 2 l.
1. Jelis van Hugten
2. Joost Smits

- de helft van een groesveld - het voorste Weyveld geheel 4 l.
1. Jelis van Hugten
2. Francis van Lierop

- het Heyveltje 1╜ l.
1. Jelis van Hugten
2. Marcelis Steevens

Belast met: de helft van 5╜ stuiver/jr., Lichtmispacht, aan rentmeester de
  Kempenaar, te 's Bosch.
- de helft van 12 stuiver/jr. aan den Armen van Asten.
- de helft van 13 1/3e penning/jr. aan de Kerk van Asten.
De andere helft wordt betaald door Francis van Lierop.

R 126 fol. 167vo 17-01-1789 1/6

Joost Lomans, wonende bij zijn broeder, Antony Lomans, testeert.
- Antonuy Lomans krijgt   ƒ 262-10-0
  wegens zijn trouwe diensten en goede oppassing.
- Maria, dr. Antony Lomans - en wijlen Maria Josepha Pelle-
  mans krijgt ook ƒ 262-10-0
  "uyt sonderlinge liefde en genegenheid, welke hij haar is
  toedragende".
- Aan de vier kinderen van wijlen zijn zuster. Cornelia Lo-
  mans, te Someren ƒ 200-00-0
- Aan de drie kinderen van wijlen zijn zuster, Catharina
  Lomans - g.g.m. Johannis Jansen ƒ 150-00-0
- Aan het kind van wijlen zijn zuster, Maria Lomans - g.g.m.
  Johannis Cleophas ƒ  50-00-0
Tot zijn enige erfgenamen worden benoemd zijn broeders en zuster:
- Johannis Lomans,
- Antony Lomans,
- Helena Lomans - g.g.m. Jan van den Boer.
Zij zullen aan den Armen van Asten geven - ƒ 100,-.
  
R 126 fol. 169vo 17-01-1789 2/6
Joost Lomans doet zijn testament, R 126 - fol. 167vo - 17-1-1789, "dood en te-
niet" om hem moverende redenen.



Hij testeert opnieuw en legateert aan:
- Antony Lomans - ƒ 262-10-0 en al zijn meubilaire goederen t.w. kasten, kis-
  ten, goud en zilver.
- Maria, dr. Antony Lomans - ƒ 262-10-0.
Tot zijn universele erfgenamen worden benoemd:
- Johannis Lomans,
- Antony Lomans,
- Helena Lomans -g.g.m. Jan van den Boer - ieder voor ΘΘn staak.
- De kinderen van Cornelia Lomans - voor ΘΘn staak.
- De kinderen van Catharina Lomans - voor ΘΘn staak.
- Het kind van Maria Lomans - g.g.m. Johannis Cleophas.

R 101 fol. 257vo 04-04-1789 3/6
Joost Goort Loomans is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 200,- α 4%.
Marge: 11-12-1792 gelost.

R 126 fol. 193 22-05-1789 4/6
Joost Loomans verklaart te "revoceeren, annuleren, casseren, dood ende teniet
te doen" zijn testament, opgemaakt 17-1-1789.

R 32 fol. 98 20-12-1789 5/6
Antony Willem Loomans en Antony Goort Loomans worden aangesteld als voogden 
over: 
- Wilhelmus, onm. zoon van wijlen Jan Cleophas - en Maria Goort Loomans, ge-
  woond hebbende te Herten, bij Roermond - alsmede van: 
- de minderj. kinderen van wijlen Cornelia Loomans - en Hendrik Bruynzeels, in
  haar eerste huwelijk - en van:  
  Cornelis Piermaals - in haar tweede huwelijk, gewoond hebbende te Baarle Her-
  tog.
Speciaal om de nalatenschap van Joost Loomans te behartigen. 

R 165 fol. 62vo 24-12-1789 6/6
Taxatie van de onroerende goederen van Joost Loomans - overleden en begraven,
18-11-1789.

Waarde
- land/groes het Leenakkerke 3 l. ƒ 200-00-00

1. Jan Cornelis
2. Goort Loomans

- groes in de Swartbroeken 4 l. ƒ 125-00-00
1. Peter Vermeulen
2. Joost Bukkems

- dennebos den Agterbosch 25 l. ƒ 200-00-00
1. de gemeente
2. het Bottelsvelt

- groes de Braselsewijde 3 l. ƒ 200-00-00
1. Jan van den Boomen
2. weduwe Dielis Verhoysen

- land den akker aan de Pas 3 copse ƒ  75-00-00
1. weduwe Wilhelmus Bruynen  
2. Andries Timmermans            

ƒ 800-00-00
De goederen zijn belast met:
- aan Jacobus Losecaat met ƒ 200-00-00
- 1/6e deel in twee vat rogge aan de Kempenaar    ƒ     6-10-04  

ƒ   206-10-04
ƒ 593-09-12

20e penning is ƒ 29-13-08.



R 101 fol. 252 26-01-1789

Hendrien, dr. Mattijs Bollen verkoopt aan haar broeder, Eymert Mattijs Bollen
de onverdeelde helft in de goederen die zijn samen bezitten.
- huis en aangelag - aan Voordeldonk 3╜ l.

1. kn Hendrik Coolen
2. weduwe Joost van Hugten

- land de Langenakker 1 l.
1. weduwe Joost van Hugten
2. Goort van Bussel

- land 1 l.
1. Peter Kanters
2. Francis Goort van Bussel

- land de Groenakker 1 l.
1. Peter Kanters
2. weduwe Huybert van Bussel

- land de Joris-altaar 1 l. 38 r.
1. Francis Goort van Bussel
2. weduwe Joost van Hugten

- groes het Hooyvelt 2 l.
1. Antony van den Boomen
2. Willem W.(outer) Lomans

- het aangelag op het Rinkvelt ╜ l.
1. Jan Joost van Hugten
2. Willem W.(outer) Lomans

- land het Rinkvelt 3 l.
1. Peter Kanters
2. een groesweg

- land de Hannekesakker 1 l.
1. Jan Joost Kerkers
2. Aart Hendrik Aarts

- land het Nieuwhuyske 1 l.
1. Peter Antony Martens
2. Antony van den Boomen

- groes het groot Hoyvelt 3 l.
1. Gerrit Zegers

2. Antony Wilbers
- groes het Leegvelt 2 l.

1. weduwe Huybert van den Eynden
2. weduwe Huybert van Bussel

- groes de Horst 1╜ l.
1. weduwe Joost Aart Smits
2. weduwe Joost van Hugten

- land de Stappertakker 1╜ l.
1. Jan Philips van Hout
2. Jan Jan Brunas

Koopsom: ƒ 400,-.

R 126 fol. 171 26-01-1789

- Jan Francis van Hoek, te Helmondt, 29 jaar - en
- Mattijs Janssen, te Sold, in de lande van Luyk - in dienst van de Staat, on-
  der het Regiment van Stuard, 21 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Pieter van Moorsel, te Helmond:
De eerste deponent - dat hij, op 22 dec. 1788, met en in gezelschap de Wel Ed.
Heer en Mr. H. van Moorsel, advocaat, te Helmondt, - "is op den weg geweest 
na Maastricht, dat sij als toen tegen den avond gekomen sijnde tot aan de Hul-



scher Hoeve, onder Mechelen aan de Maaze, aan de voorn. Wel Ed. Heer - de tee-
nen of toonen aan beyde voeten sijn bevroosendermaaten, dat sijn Wel Ed. niet 
alleen buyten staat was om verder voort te gaan maar selfs op den Kersdag, 
sijnde den 25e daaraanvolgende, den dienst des Heeren te gaan bijwonen en dat
hij gevolgelijk met ende beneffens gemelde Wel. Ed. Heer eenige dagen is ver-
bleeven sonder verder te gaan".
De tweede deponent - verklaart dat hij, op de 28e december, in den avond, 
meergemelde Wel Ed. Heer H. van Moorsel, advocaat, te Helmond, nog op de voors.
hoeve heeft gevonden - "en alsdoen gesien te hebben, dat sijn Wel Ed. bevroren
teenen of toonen een en andermaal verbonden wierden en teffens van het geheele
huysgesin gehoort te hebben, dat sijn Wel Ed. buyten staat was geweest diens-
hale sijne reyse te vervolgen.

R 101 fol. 254 02-02-1789

Jan van den Boomen, te Lierop, verkoopt voor zijn moeder, Willemyn Franse - we-
duwe Francis van den Boomen, te Turnhout, aan Antonetta Fransen - g.m. Theodo-
rus Zengers:
- de helft van het Teunisvelt - aan den Ommelschen Bosch 

geheel 5 l.
 1-2. weduwe Joseph Sauve

De andere helft is reeds van de koper.
Koopsom: ƒ 14,-.

R 126 fol. 172 10-02-1789 

- Peter Aart van Bussel - g.m. Geertruy Joosten,
- Joost Peter Marcelissen,
- Marcelis Peter Marcelissen,
- Jenneke Peter Marcelissen.
Allen kinderen en erven van: 
- wijlen Joost Jan Driessen - en Maria Peter van Bussel, 1e huwelijk - en
- Peter Marcelissen - en Maria van Bussel, 2e huwelijk.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.

1e lot: Peter Aart van Bussel  
- ƒ 400,-.

2e lot: Joost Peter Marcelissen
- huis, hof en aangelag - aan den Dijk 4 l.

1. Joost Koppens
2. Joost Jan Smits

- land den Bekkerakker 2 l.
1. Goort Slaats
2. kn Willem van Vlokhoven

- land het Ouland 2╜ copse.
1. Jan Peters van Bussel
2. Goort Peters

- groes het Weyveld 4╜ l.
1. den Dijk
2. de goederen in deze

- groes het Ven 1╜ l.
1. weduwe Jan Paulus van Dijk
2. Joost Peter Marcelissen

- land den akker aan het Cattegadt 4 l.
1. Wilbert van Bussel
2. kn Goort Kanters



- land gelegen aan 't huys bij Bussel 1╜ l.
 1-2. Wilbert van Bussel

- groes het Busvelt 6 l.
1. Wilbert van Bussel
2. weduwe Jan Slaats

- groes het Weyvelt 2 l.
1. Wilbert van Bussel

2. kn Goort Kanters
- groes het Horstveltje 2 l.

1. Wilbert van Bussel
2. kn Goort Kanters

- land den Wittenakker 1 l. 3 cops.
 1-2. Jan Peters van Bussel

- groes het Drieske 1 l.
1. Wilbert van Bussel     

2. de straat
- land het Ouland 2╜ l.

1. Jan van Bussel
2. Goort Peters

- groes het Weyveld 3 l.
1. Joost Peter Marcelissen
2. Joost Koppens

- groes/land het Lankakkerke met het Drieske aan den Berg 2 l.
1. Jan van Bussel
2. kn Mattijs Andriessen

- land het Ouland 1╜ l.
1. kn Mattijs Andriessen
2. kn Mattijs Aarts

- land agterste Busselakker 1 l.
1. Goort Peters
2. kn Goort Kanters

- groes het Ven 1 l.
1. Joost Smits
2. Peter Coolen

Belast met: ƒ 6-11-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar, te 's Bosch. 
- ƒ 0-05-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Mierlo.

3e lot: Marcelis Peter Marcelissen
- ƒ 400,-.

4e lot: Jenneke Peter Marcelissen
- ƒ 400,-.

R 101 fol. 255 11-02-1789

Adriaan Keysers is schuldig aan Maria Verhoysen - weduwe Jan Thijssen:
- ƒ 500,- α 3╜%.
Marge: 30-6-1796 - gelost aan Andries Timmermans t.b.v. zijn moeder, Maria 

         Verhoysen - weduwe Jan Thijssen.



R 126 fol. 175vo 13-02-1789  

- Wilbert Verheyen,
- Helena Verheyen - geass. met Jan Verheyen,
- Jan Philipse van Hout - g.m. Anna Maria Verheyen,
- Philip van Bussel - g.m. Peternel Verheyen,
- Peter Kerkers - g.m. Agnes Verheyen.
Allen kinderen en erven van Andries Verheyen - en Peternel van der Steen, bei-
den overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Wilbert
- huis, hof en aangelag - aan Voordeldonk 6 l.

1. Peter Antoni Martens
2. Dirk Bosmans

- land Jan Goortsakker 2 l.
1. Jan Brunas
2. Peter Antoni Martens

- land het Rinkvelt 5 l.
 1-2. Peter Antoni Martens

- land den Looverbosch 2 l.
1. Gerrit Zeegers
2. Antony Leenen

- land de Vork 2 l.
1. Peter Roymans
2. weduwe Huybert van Bussel

- groes den Brand 10 l.
1. Arnoldus van Geemert
2. de gemeente 

- groes de Vork 1 l.
1. Peter Roymans
2. Peter Antoni Martens

Belast met: ƒ 0-03-8/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 1-05-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar, te 's Bosch.
- ƒ 0-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-02-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- 2 vat rogge/jr. te betalen te Deurne.

Loten: 2 t/m 5
- ieder ƒ 280,-.

R 28 fol. 136 16-02-1789 1/8

Gezien het request van:
- Jan Bruystens en Mattijs Slaats, als voogden over Josyna en Dirk, onm. kn
  van wijlen Hendrik van Hugten - en Willemina Lambers.
- Hendrik van Helmond en Francis van den Heuvel, als voogden over Johannes en
  Hendrien, onm. kn van wijlen Martens Dirks - en Willemina Lambers.
- Jan de Groot, als vader en voogd over de drie minderj. kinderen van hem - en
  Willemina Lambers, in derde huwelijk.
Zij geven te kennnen dat door het overlijden van Hendrik van Hugten - alle vas-
te goederen waren "verstorven" op zijn vrouw, Willemina Lambers - voor de helft
en op zijn vier, toen, nog levende kinderen voor de andere helft.   
Zie inventaris van Willemina Lambers - d.d. 28-6-1777 - voor het aangaan van 
het tweede huwelijk met Marten Dirks.
Tijdens dat huwelijk zijn twee v≤≤r-kinderen van Hendrik van Hugten overleden.
Hierdoor is dat aandeel, zijnde ╝e deel, op hun moeder, wijlen Willemina Lam-



bers verstorven - 13e art. der Costuymen van Asten.
In het tweede huwelijk - Marten Dirks - en Willemina zijn twee kinderen geboren
en nog in leven.
In 1781 is Marten Dirks overleden - en is de helft der goederen tot 3/8e deel
op haar kinderen uit het tweede huwelijk verstorven.
In 1782 treedt Willemina in derde huwelijk met - Jan Willem de Groot.
Zij maakt, op 6-4-1782, een inventaris.
In 1788 komt willemina te overlijden, nalatende:
- twee kinderen van Hendrik,
- twee kinderen van Marten - en 
- drie van Jan de Groot.
Door dit overlijden zijn verstorven:
- 1/4e  deel op de twee kinderen van Hendrik,
- 3/8e  deel op de twee kinderen van Marten,
- 3/16e deel op haar man en drie kinderen - en nog:
- 3/16e deel op de zeven kinderen uit alle drie huwelijken.        
De supplianten zijn reeds "te rade" geweest bij advocaten te Grave, 's Bosch en
elders - ingevolge hiervan zijn, "ter voorkoming van disputen en ruineuse pro-
cedures", de goederen verdeeld en de aandelen van de kinderen uit eerste en 
tweede huwelijk verhuurd.
De goederen zijn hermeten door de landmeter, iedereen kon zien dat ze groter
waren als zij ten quohiere stonden - hermeting: 92╜ l. land en groes.  
Hiervan komt toe: 
- aan de kinderen van Hendrik - van vaderszijde 23 1/8e l. 3  r.
  van moederszijde - 2/7e deel van 3/16e deel  5      l.     

28 1/8  l. 3  r.

- aan de kinderen van Marten - van vaderszijde           34 1/2  l. 5╜ r.
  van moederszijde - 2/7e deel van 3/16e deel                5      l.     

39 1/2  l. 5╜ r.

- Jan de Groot en zijn kinderen - te samen 3/16e deel       17 1/4e l. 4  r.
  aan zijn drie kinderen - 3/7e deel van 3/16e deel          7 1/2  l.      

24 3/4e l. 4  r.

Aan de kinderen van Hendrik is verder ten deel gevallen:
- het klein huiske en toebehoren - waar Jan van de Goor
  woont - waarde ƒ 610,-.

Aan de kinderen van Marten:
- het groot huis - waarin Jan de Groot woont - tot aan de
  schaapskooi - waarde ƒ 680,-.

Aan Jan de Groot:
- een deel van het groot huis - vanaf de schaapskooi tot 
  het einde - waarde ƒ 510,-.
  Aan dit deel moet nogal wat opgeknapt worden - e.e.a. 
  zal gezamelijk worden betaald.

De goederen zijn belast met:
- 3╜ vat rogge aan den Armen van Helmond - gezamelijk te
  betalen.

Het huis en goderen van de kinderen Hendrik van Hugten zijn
verhuurd aan Jan van de Goor - voor jaarlijks ƒ  57,-.

De goederen van de kinderen van Marten zijn verhuurd aan 



Hendrik van Helmond, medevoogd - voor jaarlijks ƒ  72,-.

De kinderen uit het eerste huwelijk zullen nog extra
ontvangen - door het "verergeren " van de boedel ƒ 300,-.

Enz. enz.
Naschrift: "Fiat" mits de nodige acten worden opgemaakt. 

R 126 fol. 178 16-02-1789 2/8
- Jan Bruystens en Mattijs Slaats, als voogden over Josyna en Dirk, onm. kn
  van wijlen Hendrik van Hugten - en Willemina Lambers - 1e huwelijk,
- Hendrik van Helmond en Francis van den Heuvel, als voogden over Johannis en
  Hendrien, onm. kn van wijlen Marten Dirks - en Willemina Lambers - 2e huw.
- Jan de Groot - weduwnaar Willemina Lambers - 3e huwelijk - voor zichzelf en 
  als vader en voogd over zijn drie onm. kinderen.
Zij verdelen de goederen gekomen van wijlen Hendrik van Hugten - alles ingevol-
ge de Costuymen en het versterfrecht deze heerlijkheid Asten, breder in het re-
quest omschreven.

1e lot: de kinderen Hendrik van Hugten
- huis, hof en aangelag met schuur en dries - te Heusden 1 l.

1. Jacobus van Hugten
2. kn Mattijs van Bussel

- land de Wiesenakker 7 l.
1. Jacobus van Hugten
2. kn Mattijs van Bussel

- den Varrenhofakker hiervan 3╝e l.
1. Jan de Groot
2. Willem Leenders van Hugten.

- groes aan de Aa - volgens quohier 4 l. - volgens meting
332 r. 15 voet

1. Jacobus van Hugten
2. Hendrik Eysbouds

- groes het Kalvereeusel 1╜ l.
1. kn Mattijs van Bussel
2. de verkrijgers

- groes het Ven - volgens quohier 1╜ l. - volgens meting
95 r. 7 voet.

1. kn Mattijs van Bussel
2. de verkrijgers

- groes het Ven 3 l.
1. het Ven
2. het volgende perceel

- groes dit deel 2 l. 33 r.
  het overig deel komt aan de kinderen Marten Dirks.

1. kn Marten Dirks
2. de verkrijgers

Verponding: ƒ 9-07-13╝/jr.
Bede - ƒ 2-13-11 /jr.
- Uit te keren door dit lot aan het tweede ƒ 63,57╜.
- Alsmede voor een half maatje rogge - aan het tweede lot ƒ  3,12╜.
Belast met: 1 vat rogge/jr. aan den Armen van Helmond.

2e lot: kn Marten Dirks
- huis, hof en aangelag - te Heusden - strekkende zich van 
  voren tot aan de schaapskooi toe - in het quohier 4╜ l.
  met de Venakker daaraan gelegen - in de landboeken twee



  percelen 8 l.
1. Jan de Groot    

2. Jan van den Eynden
- land de Behelpsakker hiervan 91 r. 10 voet.

1. Jan de Groot
2. Jan Bruystens

- land den Venakker en den Haverakker
in het landboek twee percelen samen 8 l.

1. kn Mattijs van Bussel
2. Peeter Hoeben

- groes het Weyvelt 349 roeden
1. Jan de Groot
2. kn Marten Dirks

- groes 234 roeden.
 1-2. Jan de Groot 

- groes 88 roeden 15 voet.
1. kn Mattijs van Bussel
2. Jacobus van Hugten

- groes het groot Beemdtje
in het landboek twee percelen samen 331 roeden.

- groes de Vennen 91 roeden 10 voet.
1. kn Marten Dirks
2. kn Mattijs van Bussel

Verponding: ƒ 13-05-02 3/4/jr.
Bede - ƒ  3-15-12 3/4/jr.
- Van het 1e lot ontvangt dit lot - ter egalisatie 
  van het huis ƒ 63-11-08
- van het 3e lot ƒ 27-17-04
- alsnog van het 1e lot ƒ  3-02-08
- en van het 3e lot ƒ  1-11-04
ter egalisatie van 3/4e maatje koren van deze loten overge-
nomen.
- En zal dit lot aan Jan de Groot uitkeren ƒ 13-05-00.
Belast met: 1╜ vat rogge/jr. aan den Armen van Helmond.

3e lot: Jan de Groot
- een gedeelte van het groot huis, strekkende van de schaaps-
  kooi ten einde uit - en de grond daaraan horende - genaamd:

Schuur en aangelag 160 roeden    
1. kn Marten Dirks
2. Jacobus van Hugten

- land den Heykamp 1 l.
1. Hendrik Eysbouds
2. weduwe Peter Slaats 

- land Goortjesakker 3 l.
1. Dirk Dirks
2. Hendrik Janse van Bussel

- de schop en de grond daaronder 2 roeden 15 voet.
  komende van het aangelag van het groot huis

1. kn Marten Dirks
2. de straat

- land den Behelpsenacker - zoals afgepaald 
1. kn Marten Dirks
2. kn Mattijs van Bussel

- land den Varrenhofakker hiervan 93 r. 15 v.
1. weduwe Dirk Peter Martens
2. kn Hendrik van Hugten



- groes 7 l.
1. kn Marten Dirks

- groes Slaatse Weyvelt - 5 copse hiervan - en
                       nog een groter veld hiernaast gelegen - 

samen 329 roeden.
1. kn Marten Dirks
2. kn Mattijs van Bussel

Verponding: ƒ 8-5-12 1/4/jr.
Bede - ƒ 2-7-05 7/8/jr.
- Zie voor egalisatie - het 2e lot.
Belast met: 3╜ cop rogge/jr. aan den Armen van Helmond.

R 126 fol. 197 27-06-1789 3/8
Staat en inventaris - opgemaakt door Jan Willem de Groot - weduwnaar Willemina
Lambers - t.b.v. zijn drie onm. kinderen.
Hij wil hertrouwen met Jennemaria van Bree, te Lierop.

Vaste goederen
- een gedeelte van het groot huis, strekkende van de Schaapskooy
  ten einde uit, met de grond daarbij en aanhorende - genaamd:

Schuur en aangelag - te Heusden 160 roeden
- land den Heykamp 1 l.
- land Goortjensakker 3 l.
- de schop met de grond 2 roeden 15 voet.
- land den Behelpsenakker hiervan 82 roeden.
- land de Varrenakker hiervan 93 roeden.
- groes 7 l.
- groes het Slaatse Weyvelt hiervan 5 copse.

met nog een perceel daarnaast samen 329 roeden. 
Deze goederen zijn gekomen van wijlen Willemina Lambers -
acte 16-2-1789.

Roerende goederen
Willemina Lambers heeft voor haar huwelijk met Jan de Groot een inventaris op-
gemaakt - d.d. 6-4-1782 - van de goederen welke zijn met Martens Dirks had be-
zeten en daarvoor een inventaris - d.d. 28-6-1777 - als weduwe van Hendrik van
Hugten.
Door het overlijden van Willemina Lambers met achterlating van resp. 2, 2 en 3
kinderen uit deze huwelijken, zijn al deze goederen verkocht om de schulden op 
de boedel te betalen en wat daarna overschiet ten goede te laten komen aan de
diverse kinderen.  

R 126 fol. 199 27-06-1789 4/8
- Jan de Groot - weduwnaar Willemina Lambers - waarbij drie kinderen - wil her-
  trouwen met:
- Jennemaria van Bree, te Lierop.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- Als de bruidegom komt te overlijden v≤≤r de bruid zonder, uit dit huwelijk,
  kind(eren) na te laten dan zal zij in de boedel mogen blijven zitten.
  Mocht zij dit niet willen dan mag zij er met meeneming van de door haar in-
  brachte goederen en ƒ 300,- uittrekken.

R 126 fol. 208vo ongedateerd 5/8
Staat en inventaris - opgemaakt door Jan Bruystens en Mattijs Slaats, als voog-
den over de onm. kinderen Josyna en Dirk van Hendrik van Hugten - en Willemina
Lambers.

Vaste goederen
- huis, hof en aangelag met schuur en dries - te Heusden 1 l.

1. Jacobus van Heugten



2. kn Mattijs van Bussel
- land de Wiesenakker of Voorsten akker 7 l.

1. Jacobus van Hugten
2. kn Mattijs van Bussel

- den Varrenhofakker 3╝ l.
1. Jan de Groot
2. Willem Leenders van Hugten

- groes aan de Aa 332 r. 15 voet
1. Jacobus van Hugten
2. Hendrik Eysbouds

- groes het Kalvereeusel 1╜ l.
1. kn Mattijs van Bussel
2. de verkrijgers

- groes het Ven 95 r. 7 voet
1. kn Mattijs van Bussel
2. de verkrijgers

- groes het Ven 3 l.
1. het Ven

2. het volgende perceel dit deel 2 l. 33 r.
Verponding: ƒ 9-07-13╝/jr.
Bede - ƒ 2-13-11 /jr.
- Op 26-11-1788 is aan de regenten van Asten verzocht om
  de eikenbomen op de goederen - publiek te verkopen - 
  opbrengst ƒ ....
- Op 3-12-1788 zijn de roerende goederen - publiek ver-
  kocht - opbrengst ƒ .....
- Op 19-7-1789 is de oogst te velde verkocht ƒ   .....     

ƒ
In overleg is bepaald dat de kinderen voorlopig ontvangen   ƒ 400,-.
Opmerking: Zie ook de identieke acte op fol. 215vo - d.d. 21-11-1789.

R 126 fol. 215vo 21-11-1789 7/8
Staat en inventaris - opgemaakt door Jan Bruystens en Matthijs Slaats, als
voogden over Josyna en Dirk, onm. kn van Hendrik van Hugten - en Willemina 
Lambers, beiden overleden.
Deze acte is identiek aan: R 120 - fol. 208vo - ongedateerd. 
Echter van de verkopingen zijn nu de bedragen ingevuld t.w.:
- de bomen ƒ  569-05-00
- de roerende goederen ƒ 1363-11-00
- de oogst te velde ƒ    278-09-00  

ƒ 2211-05-00
De kinderen hebben ontvangen ƒ    300-00-00  

ƒ 1911-05-00
In het tweede huwelijk is de boedel "seer verergert en 
vermindert".

Uitstaande gelden
- ƒ 100,- α 3% t.l.v. weduwe Marcelis Neervens ƒ  100-00-00
- ƒ 250,- terugbetaald door Matthijs Slaats en van diverse
  kleine verkopingen ƒ    433-16-02  
   ƒ 2445-01-02

Schulden
- hieronder "het optimmeren van het huys door Jan de Groot  ƒ    578-03-10  

ƒ 1866-17-08

Het aandeel der kinderen is hierin ƒ  566-14-08╜



R 126 fol. 221 21-11-1789 8/8
Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrik van Helmond en Francis van den 
Heuvel, te Deurne - als voogden over Johannis en Hendrien de onm. kinderen van 
Marten Dirks - en Willemina Lambers, beiden overleden.

Vaste goederen
- huis, hof en aangelag - te Heusden
  zich strekkende van voren tot aan de Schaapskooy - met
  de Venakker - daaraan - in het landboek twee percelen 8 l.
- land den Behelpsenakker hiervan 91 r. 10 v.

1. Jan de Groot     
2. Jan Bruystens

- land de Venakker en den Haverakker
in het landboek twee percelen samen 8 l.

1. kn Mattijs van Bussel
2. Peter Hoeben

- groes het Weyvelt 349 roeden.
1. Jan de Groot
2. kn Martens Dirks

- groes 234 roeden.
 1-2. Jan de Groot

- groes 88 r. 15 v.
1. kn Mattijs van Bussel
2. Jacobus van Hugten 

- groes het groot Beemdtje
in het landboek 2 delen samen 331 r.

- groes de Vennen 91 r. 10 v.
1. kn Marten Dirks

2. kn Mattijs van Bussel
Verponding: ƒ 13-05-02 3/4e/jr.
Bede - ƒ  3-15-12 3/4e/jr. 

De overige verkopen zijn vermeld in: R 126 - 215vo - 21-11-1789.
      Bedragende ƒ 1866-17-08 

Waarvan het aandeel der kinderen bedraagt ƒ  800-01-11╜
 
R 101 fol. 256vo 16-02-1789

Jan Arnoldus Meulendijk is schuldig aan Pieter Klomp - ƒ 100,- α 3╜% terzake
van eerder geleende gelden t.w. - ƒ 60,- en ƒ 40,-. Marge: 23-3-1796 gelost.

R 126 fol. 184 05-03-1796

Jan Wijnands, koster en schoolmeester, te Liessel, verklaart ter intsantie en 
requisitie van het Officie Fiscaal van Braband en landen van Overmase. Dat hem 
bij het aanvaarden van zijn voors. ambten in 1778 door de erfgenamen van zijn 
predecesseur - "maar alleen een doodboekje aan hem ter hand is gesteld waarin 
maar weynig doden van 1776 en 1777 waren aangetekend" zonder dat aan hem een 
ander doodboek bekend is. 
Terwijl hij, comparant, wel weet dat de personen die op de Moosdijk, de Schelm
en het Broek, ook wel Neerkand genaamd, sedert dat hij, comparant, hier koster 
is geweest zijn gestorven en van daaruit naar Meyl, Oostenrijks Gelderland, 
zijn gebracht en daar begraven - e.e.a. is hem verteld.
De namen zijn aan hem opgegeven en heeft hij aangetekend in zijn doodboek.

02- 2-1778 - een kind van Peeter Lambers,
20- 3-1778 - een kind van Lidt   Peeter Lambers       



20- 3-1778 - een kind van Pieter Peeter Lambers
31- 3      - nog een kind van Peter Peter Lambers
19- 5      - Maria Lambers
29-10      - Anna Verhagen
 8-12      - een kind van Marcelis Ceelen
 4- 4-1779 - een kind van Hendrik Fransen
 6- 4-1779 - Peter Hikspoors
 2- 9-1780 - Aroldus Slaats
17- 1-1781 - Frans Martens
22- 1      - Hendrik Frans Martens 
10- 2      - de vrouw van Jacobus van der Steen
30- 2      - een kind van Lidt  Peeter Lambers
22- 9      - een kind Hendrik Hendriks
24- 9      - een kind van Hendrik Frans Martens
25- 9      - een kind van Jan Lambert Lensen
29- 9      - Jan van Trigt
29- 9      - een kind van Hendrik Frans Martens
 5-10      - een kind Lidt   Peeter Lambers
12-10      - een kind van Hendrik Verheyen
25- 3      - de vrouw van Jan Lensen
19- 7      - Maria Teunisse Martens
20-12      - Leendert Teunisse
 6- 1-1783 - Hendrik Hendriks
 8- 9-1783 - een kind van Hendrik Hendriks 
14- 9      - een kind van Willem Hendrik Hendriks
18- 9      - een kind van Hendrik Hendriks
16- 2-1784 - een kind van Jan Berkers
21- 8-1785 - Marten Teunisse
27- 6-1786 - Willem Peter Claessen
 3-12-1787 - Jan Peter Claessen
20-12      - de vrouw van Jan Berkers
 8- 3-1788 - een kind van Hendrik Hendriks van de Moosdijk
16- 6      - Peeter van Caalis
Verder verklaart hij - dat zolang hij koster is geweest aan hem betaald zijn 
geworden voor de Hr. Lodewijk Wijchel, drossard, te Deurne en Liessel, voor 
ieder persoon aan de Neerkant overleden en naar Meyll gebracht:
- voor een heel lijk ƒ 2-10-0
- voor een half lijk ƒ 1- 5-0 door de erfgenamen van de overledenen.
Hij heeft zeker ontvangen vanwege: 
- de kn en erven van Jan Peeter Claessen   ƒ 2-10-0
  en het lijk van hun vader voorn.
- en van de weduwe Peeter van Caalis ƒ 2-10-0
  en het lijk van haar man voorn.
Deze zijn te Meyll begraven.
De comparant heeft alle recognitiδn welke hij dienaangaande ontvangen heeft
van tijd tot tijd aan de drossard ter hand gesteld zonder daarvan quitantie ge-
had te hebben of daarvan aantekening te hebben gehouden.
Onlangs heeft hij de drossard laten weten dat hij van "de erfgenamen der lijken 
aan de Neerkant" geen geld moest ontvangen maar doorverwijzen naar hem, dros-
sard.
De comparant heeft ook nooit gehoord dat de drossard boeten heeft gevorderd ter
zake van doodmaal ter gelegenheid van overlijden of begraven der voors. lijken,
door ingezetenen van Deurne en Liessel tot Meyll zouden zijn gegeven en bijge-
woond.



R 155 11-03-1789

Jacobus Losecaat, drossard en erfsecretaris, alhier, verkoopt "een partij
gekapte denne- en berkeboomen, else-schaarhout in de bossen in de Steegen en
op de Lensdonk".

Totaal opbrengst: ƒ 170,-.

R 126 fol. 187 30-03-1789

Hendrik Adriaan Vinken - g.m. Helena Bruysten van Someren - weduwe Jan Andries
Verheyen.
Zij hebben, op 18-12-1762, een acte antenuptiaal of huwelijksvoorwaarden ge-
maakt.
Zij brengen wijzigingen in deze voorwaarden aan.
- De langstlevende blijft in het volle bezit der goederen.
- De v≤≤r-zoon, Andries Jan Verheyen, 28 jaar, zal bij overlijden van de 
  langstlevende - ƒ 250,- v≤≤r-uit ontvangen. 
  Terwijl verder de goederen gelijkelijk verdeeld worden over de kinderen uit 
  1e en 2e huwelijk.

R 126 fol. 189ev. 13-04-1789

Paspoorten voor: Jan Joost Voermans, j.m. - en
       Anthonie Joost Voermans, j.m.

R 126 fol. 191 15-04-1789

De regenten van Asten geven te kennen aan de regenten van Weert - dat de Raad
van Staaten enz. enz. heeft bepaald, bij resolutie - d.d. 27-8-1771 - ter voor-
koming van disputen enz. enz. - dat de regenten van en bij het kopen en verko-
pen van gemeentegronden "octroy" moeten hebben van voorn. Raad.
EΘn van de voorwaarde wordt dat een "grondgewinchijns" wordt betaald door de 
koper een halve stuyver per loopense" - te betalen aan den Heer.             
De verkoopgelden komen aan de gemeente die aan de Domeinen een cijns betaald 
voor het "octroy".
Verder wordt aangehaald, een resolutie - d.d. 9-8-1786 - o.a. hieruit:
- Dat bij het in cultuur brengen van steriele gronden zich men moet verstaan
  met de Leen- en Tolkamer, te 's Bosch - om de gronden te kwalificeren enz.
- De stukken grond mogen niet groter zijn dan 8 α 10 l.
- De gekochte goederen worden vrij gesteld van de 40e penning en worden voor 15 
jaar vrijgesteld van lasten (verpondingen, beden, enz.)
Bij resolutie van 4-1-1787 is nog bepaald dat de Leen- en Tolkamer toestemming  
kan geven om de stukken grond van 8 α 10 mergen, zonder in cultuur gebracht te 
zijn, publiek kunnen verkocht worden - in perceeltjes van 2, 3 en 4 l. op con-
dities te bepalen door de voorn. Leen- en Tolkamer - echter wel met vrijdom van
belasting.

R 101 fol. 258vo 21-04-1789

Lambert Verheyen den ouden, te Ommel, is schuldig aan Jan, Antony, Martinus en
Goort, kn Jan Coolen - ƒ 100,- α 3%.
Marge: 4-2-1808 gelost.

R 101 fol. 259vo 27-04-1789 1/7

Adrianus Franciscus van Moorsel verkoopt aan Willem Swinkels, thans te Asten:
- huis, stal, schuur, hof en aangelag - te Ommel 4 l.



1. Huybert van der Laak
2. Reynder Muyen

- land 13 l.
1. Huybert van der Laak
2. Reynder Muyen

- land 3 l.
1. Arnoldus Zeegers 
2. goederen in deze

- land 9 l.
1. de gemeente
2. het vorig perceel

- land en groes - daar de schuur op staat 7 l.
1. de straat
2. Peter van der Laak

- land 11 l.
1. goederen in deze
2. Arnoldus Slaats

- land 5 l.
1. Peter van der Laak
2. Dirk Loverbosch

- groes- en weiveld  25 l.
1. Reynder Muyen
2. weduwe Marcelis Neervens

- groes 21 l.
1. Tomas Rovers
2. de gemeente

- groes 11 l.
1. het vorig perceel
2. Marcelis van Bussel

- groes 3 copse.
1. Peter van der Laak

Verponding: ƒ 26-8-4/jr.
Bede - ƒ  7-8-0/jr.

Koopsom: ƒ 2852,50.
Opmerking: Deze acte is identiek aan: R 101 - fol. 235vo - 30-10-1788.  

R 101 fol. 261vo 27-04-1789 2/7
Willem Swinkels is schuldig aan Adriaan Franciscus van Moorsel - ƒ 2852,50 α ..
Marge: 22-6-1789 gelost aan Peter Ludwig van Cotzhausen.

R 126 fol. 193vo 22-06-1789 3/7
Adrianus Franciscus van Moorsel, medicinae licentiatus, te Asten, is schuldig
gebleven aan Mevr. wijlen Pieter Ludwig van Cotzhausen, Koninklijk Pruyssische 
Hofraad en gewezen Heer van Kombach, gewoond hebbende te Duysburg -  

ƒ 4200,- of 800 ducaten
wegens de gekochte goederen te Asten - d.d. 21-5-1787.
- van Moorsel heeft inmiddels enige der goederen verkocht 
  t.w.:
  - een perceel groes aan L. van Riet ƒ  325,-
  - een hoeve - met zaai- en weilanden - gelegen aan de
    Ommelsche Bosch - aan Willem Swinkels ƒ 2852,50
  Deze gelden moeten terstond aan voors. Mevrouw betaald
  worden.
  Resteert dan nog ƒ 1022,50
De Heer Johan Henri Keller, rechter van Meyderich, te Duys-
burg, als gelaste van zijn schoonmoeder heeft een voorstel
gedaan t.w.:



- om de helft van het restant ƒ  511,25
  en nog ƒ  294,-
  zijnde 1 3/4e jaar rente van de gehele koopsom binnen ΘΘn
  maand zal betalen.
Bij niet nakoming zal Philippus de Rooy, procureur, te Hel-
mond hiervan op de hoogte gesteld moeten worden.
Van de overige ƒ  511,25
zal een obligatie α 4% gemaakt worden.
Enz. enz.

R 126 fol. 196 22-06-1789  4/7
De Heer Johan Henri Keller enz. enz. 
heeft ƒ 2850,50 en ƒ 325,- ontvangen van de verkopen gedaan door Adrianus 
Franciscus van Moorsel, te Asten.
Zie: R 126 - fol. 193vo - 22-6-1789.

R 101 fol. 267vo 23-07-1789 5/7
Willem Swinkels is schuldig aan Nicolaas Walkart, te Helmond - ƒ 1700,- α 3%.

R 101 fol. 269 24-07-1789 6/7
Adriaan Franciscus van Moorsel verkoopt aan weduwe P. L. van Cozhausen, te 
Duysberg:
- huis, hof en aangelag met stal en hof en vijver rondom in zijne heggen en
  kerkmuur met een klein drieske, hetwelk leenroerig is aan het Huis van Asten,
  zuidwaarts achter den hof 1╜ l.       
- land 1  l.
- land 1  l.
- land 2  l.
- land 1  l.

Koopsom: ƒ 1022,-.

R 16 fol. 285 31-12-1789 7/7
Adrianus Franciscus van Moorsel, Medicinae Licentiatus, aanlegger.
- contra 
Vrouwe - weduwe Pieter Ludwich van Cotzhausen, in leven Pruyssische Hofraad en 
gewezen Heer van Combach, wonende te Duysberg, aan de Rhijn.
- fol. 294 - Aanlegger wordt opgelegd het, ten processe vermelde, huis te ont-
             ruimen en te verlaten.     
  
R 101 fol. 262vo 08-05-1789

- Joost Leenders, te Geldrop - mede voor zijn broer:
- Antonie Leenders, in dienst de Staten, als konstapel.
Zij verkopen aan hun broer, Dirk Leenders 2/3e deel onverdeeld in:
- huis, hof en aangelag geheel 3 l.
- akker agter Joost van Rest 3 copse.
   1. kn Joost van Rest

2. weduwe Leendert Lambers
- land de Vlinkertakker ╜ l.

1. weduwe Leendert Lambers
2. Losecaat

- land nevens het Aangelag 1╜ l.
1. Losecaat
2. weduwe Leendert Lambers

- land agter de Kerseboom 2 l.
1. Gerrit Verberne
2. Jacobus van de Cruys



- land den Horsikakker 2 l.
1. Jan Brunas
2. weduwe Leendert Lambers

- een Hoyvelt 2╜ l.
 1-2. weduwe Leendert Lambers

- 't agterste van 't 2e Hoyvelt 3 l.
1. Losecaat
2. weduwe Leendert Lambers

- den agtersten Dries 1╜ l.
1. Losecaat
2. weduwe Leendert Lambers

- groes den Engelsenbeemt 2╜ l.
1. Willem Goris
2. weduwe Leendert Lambers

Goederen hen aangekomen bij deling - d.d. 22-3-1783.
Koopsom: ƒ 100,-.

R 101 fol. 264 09-05-1789

Dirk Leenders is schuldig aan zijn dochter, Johanna, uit zijn eerste huwelijk
met Jennemie Cornelis Peeters - ƒ 325,- α 3%.
Deze ƒ 325,- zijn Johanna Dirk Leenders aangekomen bij deling - d.d. 20-8-1783
uit de nalatenschap van Cornelis Peters - en Petronel van Lijssel, haar groot-
ouders.

R 165 fol. 61vo 30-05-1789

Taxatie van de onroerende goederen van Dorothea Dirk Meulendijk - overleden 
te Vlierden en aldaar begraven op 3-5-1789.

Waarde
- 1/18e deel in groes/hooiveld - het Dolland 9 l.
  hooiende met Rogier van de Ven en Jan de Groot ƒ 243,-

1/18e deel is       ƒ  13,50

R 101 fol. 265vo 02-06-1789

- Joost Bukkems - en
- Francis Bukkems, te Venrooy, verkopen aan Joseph Adrianus Reyskey:
- een keuken en een hof 8 roeden

1. de koper
2. Hendrik Verberne
3. de straat
4. de kerkpad

Koopsom: ƒ 202-12-0    

R 32 fol. 94 05-06-1789    

Martinus Slaats, te Heusden, wordt aangesteld tot Peel- en Pootmeester i.p.v.
Jan Aart Tielen.
Omschrijving: zie d.d. 23-7-1784.

R 32 fol. 95 15-06-1789 1/2

Gerrit Verberne, te Helmond en Jan Antonie Driessen worden aangesteld als voog-
den over Jan, Pieter, Josyna en Johannis, onm. kn van wijlen Francis Verberne -
en Catharina Trouwen.     



R 126 fol. 203 21-07-1789 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Gerrit Verberne, te Helmond en Jan Antonie
Driessen, als voogden over Jan, Pieter, Josyna en Johannis, onm. kn van wijlen  
Francis Verberne - en Catharina Troeyen.

Vaste goederen
- huis, hof en aangelag - in de Toorenstraat 1╜ l.
- land den akker aan de Snijerskamp 1╝ l.
- land den Olieakker       3 copse.
- land den Deursenseakker 3  l.
- land den Grootenakker 1╝ l.
- land den akker tussen de weg 1╝ l.
- land het Neudje  ╜ l.
- land den aker aan de Moolenpat 2  l.
- land de Snijerskamp 1╜ l.
- land den Hoogenakker 1╜ l.
- een dito 1╜ l.
- land den Lindersakker 1╜ l.
- groes Fransmansvelt 2╜ l.
- groes agter het Slootje 1╜ l.
- groes aldaar gelegen 1╜ l.
- groes in 't Rood 2╜ l.
- hooiveld in 't Rood 3╜ l. 
Verponding: ƒ 10-04-14/jr.
Bede - ƒ  4-13-08/jr.

Roerende goederen
- een paard, drie melkbeesten, drie kalveren, een varken,
- twee karren, een eg,
- diverse ketels, potten, pannen, etc.
- enige bedden met toebehoren,
- divers keukengerei,
- een kast, twee tafels, vier stoelen,
- landbouwgereedschap.

Schulden
- ƒ 200,- α 3% aan Gerrit Noten, te Helmond - d.d. 8-10-1783 - schepenen.
- ƒ 275,- α 3% aan Gerrit Noten, te Helmond - d.d. 10-3-1785.
- ƒ  25,- α 3% aan Gerrit Noten, te Helmond.
- ƒ 260,- aan verschillende personen.

R 32 fol. 95vo 15-06-1789

Antony Loomans, molenaar, op de korenwindmolen en Jacobus Troeyen, zijn meester
maalknecht - verklaren onder eede, ingevolge resolutie - d.d. 9-8-1786 - dat 
zijniet meer zullen inhouden dan het hen toekomende maalloon.

R 126 fol. 200 29-06-1789

Op 27-1-1768 is tussen de kinderen en erven van wijlen Peter Fransen van Bussel
een verdeling gemaakt van alle goederen en aan Peter Marcelissen toebedeelt:
- een huis, tot de neere, met het aangelag 1 l.
en ƒ 0-10-/jr. in de Verponding.
Op 24-2-1768 is dit getransporteerd aan Wilbert Peters van Bussel waarbij Peter 
Marcelissen deze verponding zou blijven betalen en gezet zou worden in:
- een akker op Bussel - aan het Aangelag gelegen 1╜ l.

 1-2. kn Wilbert van Bussel
Tot heden is dit nog niet gedaan.
Compareerde nu: Joost Peter Marcelissen, als eigenaar van het voorn. akkerland,
welke verklaarde zich zeer bewust te zijn van de conditie "lastenvrij".



Overeengekomen wordt dat de ƒ 0-10-0/jr. overgebracht worden op de voorn. ak-
ker.

R 32 fol. 96vo 08-07-1789

Pieter Slaats wordt aangesteld, tot wederopzeggen, als vierman i.p.v. de over-
ledene Mattijs Bollen.

R 101 fol. 266vo 10-07-1789

Jacobus Losecaat verkoopt aan Mattea van Rooy - weduwe Willem van den Eeren-
beemt:
- land in de Loverbosch 1╜ l.

1. kn Francis Plenders
2. een weegje
3. Hendrik van Helmond
4. de weg

Koopsom: ƒ 85,- α 3╜%.
Marge: 12-1-1791 gelost.

R 126 201vo 13-07-1789

Anna Josyna van Riet, te 's Hage, geeft machtiging aan Leendert van Riet, pre-
sident, om namens haar te aanvaarden, haar deel uit de boedel van wijlen Gerrit 
van Ravesteyn, haar grootvader, in leven schoolmeester te Bakel.
Gerrit van Ravesteyn is g.g.. Josyna Fabrie.
Anna Josyna heeft reeds vijf jaar geleden verzocht om e.e.a. te regelen.

R 102 fol. 1 20-08-1789 1/2

Jan en Pieter Troeyen, gebroeders, te Asten, verkopen aan Francis Vriends:
- land - zijnde een wortelveldje - gelegen aan of bij de Toorenstraat

╝ l.
1. Marcelis van Bussel
2. de straat

Koopsom: ƒ 45,-.

R 102 fol. 1vo 22-08-1789 2/2
Pieter Troeyen is schuldig aan Anthony Loomans, molenaar - ƒ 100,- α 4% - we-
gens geleverde granen.
Marge: 9-12-1801 - afgelost met ƒ 137,-.

R 126 fol. 207vo 05-09-1789 1/2

Rijnder Matthijs Muyen geeft in huur aan Peter Royakker - in den Ommelsen Bosch
- de helft van een stuk land - de Neerakker geheel 3 l.

1. den Ommelschenpat
2. de verhuurder

- de helft van een groesveld - de kolke geheel 4 l.
  Zoals bij Joost van de Waarsenburg in huur is geweest.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huurprijs: de lasten en ƒ 3,-/jr.

R 102 fol. 2vo 07-09-1789 2/2
Reynder Matthijs Muyen verkoopt aan Peter van der Laak:
- de helft van een akker - de Meerakker - aan den Ommelschen Bosch

3 l.



1. den Ommelschen padt
2. de verkoper

- de helft van een perceel groes - de Kolke 4 l.
Dit deel is thans bij Joost van Waarenburg in huur.

1. Arnoldus Hendrik Zeegers
2. de verkoper

Koopsom: ƒ 100,-.
R 32 03-10-1789

Pieter van Loon wordt aangesteld als schepen i.p.v. Jan Timmermans.

R 102 fol. 3vo ..-10-1789 1/2

Jacobus van de Goor is schuldig aan Abraham van Nouhuys - ƒ 50,- α 4%.
Marge: niet gepasseert.

R 102 fol. 4vo 24-10-1789 2/2
Jacobus van de Goor verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- huis en hof - in het Dorp ╜ l.

 1-3. Marcelis Koppens
2. weduwe Joseph Sauve

4. de straat
- ƒ 100,- alsmede twee obligatie van elk ƒ 100,-
De verkoper zal deze tot zijn laste moeten blijven behouden omdat het huis er 
mee belast is - t.w.:
- een obligatie ƒ 100,- t.b.v. Jan Daandel Coolen  - d.d. 11-4-1786.
- een obligatie ƒ 100,- t.b.v. Abraham van Nouhuys - d.d. 24-8-1787.  
Marge: deze aan mij gelost.

R 126 fol. 213vo 10-10-1789

- Juffr. Sophia Wegener - geb. Sprenger - en
- Gertraud Lambrech - logerende op het kasteel.
Zij verklaren ter instantie van W. Schuurman, te Weesel.
Betreft: Brieven door voorn. dames aan hun ouders geschreven - en waarin mel-
ding wordt gemaakt van het "gedrag" van Gerrit Schurman, bakkersknecht, te 
's Hage, bij Mr. Monsjeur, Mr. bakker. aldaar.
Zij hebben alleen doorgegeven wat de vrouw van voorn. bakker hen verzocht had 
door te geven.

R 126 fol. 214vo 23-10-1789

Martinus Vriends, slagter, heeft, op 19-10-1789, van van de Leensel, molenaar,
te Bakel, gekocht: ΘΘn os, vier jaar oud, enz. welke bij slachting, 
op 21-10-1789, onzuivere ingewanden bleek te hebben.
Onder presentatie van eede is dit bevestigd door Gerrit Verhofstad en Johannis
van Mierlo, beide slachters, te Helmond.
Gemelde os was lijdende aan de pokken.

R 102 fol. 6 26-10-1789

Dirk van der Sanden, te Mierlo, verkoopt aan Antony Timmermans:
- groes het Lindersveltje - in het Linder ╝ l.

1. Jan Willem Coolen
2. weduwe Jan Sauve

Koopsom: ƒ 65,-.



R 102 fol. 7 05-11-1789

- Josyna Verlijsdonk, meerderj. j.d. - geaas. met Hendrik Mattijs Haasen,    
- Mattijs Jan Haasen, j.m.
- Hendrik Mattijs Haasen - als momboir over Maria en Bendert, kinderen Jan 
  Tijs Haasen - en als lasthebber van Laurens Jan Haasen.
Zij verkopen aan Antonie Berkers:
- groes het voorste Hanneke 1╜ l.

1. weduwe Francis Berkers
2. een straatje

Koopsom: ƒ 33,-.

R 102 fol. 8 25-11-1789

Meggel Smits - weduwe Francis van Hoek - geass. met Jan Jan Timmermans - is 
schuldig aan Andries Timmermans - ƒ 100,- α 3╜% - om een gelijke som af te 
kunnen lossen aan Goort Willem Loomans, in leven molenaar te Asten - wegens
geleverd graan en meel.
(onderhandse schuldbekentenis - d.d. 2-2-1774.)
Marge: 1807 afgelost.

R 126 fol. 226 02-12-1789

Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan Pieter
Mathijs Slaats - de hoeve de Wolfsberg - die hij thans is bewonende.
Huurtermijn: 8 jaar.
Pachtsom: ƒ 140,-/jr.
Zie huurcedulle - 15-2-1783 en taxatie - 28-6-1757.
Volgt nog een stuk - over reparatie enz. en de zesde clamp van de Loverbosch
tiende. 
Enz. enz.

R 126 fol. 230vo 02-12-1789 1/2

Petrus Aarts, landdeken van het district Helmondt en pastoor te Asten - doet
zijn testament - d.d. 10-8-1782 - "dood ende teniet".

R 126 fol. 231vo 02-12-1789 2/2
- Petrus Aarts, landdeken van het district Helmondt en pastoor te Asten - en
- Petrus Oomen, pastoor te Venray. 
Zij hebben in de "minne" geregeld hun onderlinge pretenties en schulden.

R 152 05-12-1789

Hendrik Matthijs Haasen verkoopt "eenige roerende goederen" o.a.:
- een os ƒ  44,-
- vijf koeien ƒ 108,- 
- vijf jonge ossen ƒ  56,-
- 25 schapen ƒ  59,-
- stro ƒ  52,-
- hooi ƒ  72,-
- toemet ƒ  10,-

Opbrengst: ƒ 421,-.



R 126 fol. 233 09-12-1789

- Jennemie Aart van Bussel - g.g.m. Pieter Paulus van Dijk - mede namens haar
  drie kinderen m.n. Jennemie, Jenneke en Francyn,
- Peter Aart van Bussel,
- Anna Maria van Vlokhoven - weduwe Antonie Aart van Bussel - geass. met Fran-
  cis Goort van Bussel mede namens haar zes kinderen.
Zij verdelen hun goederen.

1e lot: Jennemie
- huis, hof en aangelag - te Vosselen 1/3e deel van 4 l.

1. Willem Antony Dirks
2. Anna Maria van Vlokhoven

- land de Grietenakker 5 l.
1. Willem Antonie Dirks
2. de goederen in deze

- land den Wittenakker 3╜ l.
1. weduwe Joost Verheyen
2. Jan Peter van Bussel

- de Hoenderbraak
1. Willem Dirks
2. Heer Simon van de Loverbosch

- land de Langenakker 1╝ l.
1. Willem Antoni Dirks
2. Corstiaan van der Weerden

- de helft van een groesveld - het Weyvelt geheel 10 l.
1. Arnoldus van Geffen
2. Anna Maria van Vlokhoven

- de Start- of Hartvelt 2╜ l.
1. Antony Verhees
2. Corstiaan van der Weerden

- groes het Kempke 1╜ l.
1. Willem Antonie Dirks
2. Arnoldus van Geffen

- 2/3e deel (zijnde 1 3/3 l.) van een groesveld - den Braselsendries
geheel 2╜ l.

1. Willem Antonie Dirks
2. Antony van Dijk

- 2/3e deel (is 1 l.) van - het Eeuselvelt 1╜ l.
1. de hei

2. Anna Maria van Vlokhoven  
- land kleyn Vosselen

1. de goederen in deze
2. Jan Peters van Bussel

- groes aan den Diesdonk 2 l.
1. kn Willem van Vlokhoven
2. Joost Bukkems

- groes Busselsvelt 1 l.
1. kn Goort Kanters
2. kn Wilbert van Bussel

  dit perceel is in het quohier niet gevonden.
Belast met: 7 vat rogge/jr., Helmondse maat, te Valkenswaard te leveren in een

  meerdere rente van 21 vat rogge/jr. - waarvan het 3e lot 3╜ vat/jr.
  en Willem Antonie Dirks 10╜ vat/jr. betaald
- ƒ 0-13-8/jr. cijns aan het Huis van Asten.
- De helft van 9 vat rogge/jr. aan den Armen van Asten (5 st./vat =
  ƒ 2-5-0/jr.). De andere helft is voor het 3e lot.



2e lot: Peter
- ƒ 500,- te betalen door het 1e lot.

3e lot: Anna Maria van Vlokhoven
- 1 1/3e l. van het aangelag geheel 4 l.

1. Willem Antonie Dirks
2. Jennemie Aart van Bussel

- land den Heckakker 3╜ l.
1. Pieter Slaats
2. Peter van Bussel

- land den Nijenakker 2╜ l.
1. Willem Antony Dirks
2. kn Jan Coolen

- de helft van een groesveld - het Weyvelt geheel 10 l.
1. Willem Antonie Dirks
2. weduwe Jennemie Aart van Bussel

- groes het Dijkervelt 1 l.
1. Marcelis Goort Peters

- 1/3e deel van een groesveld - den Braselsendries dit deel 42 roeden.
  en 2/3e deel aan het 1e lot.

1. Antony Verhees
2. Jennemie Aart van Bussel

- 1/3e deel van een groesveld - het Eeuselvelt geheel 1╜ l.
1. Antony van Dijk
2. Jennemie Aart van Bussel

Belast met: de helft van 9╜ vat rogge/jr. aan den Armen van Asten.
- 3╜ vat rogge/jr. aan de erfgenamen van Anna Magdalena Doppers, te
  Valkenswaard - in een meerdere rente van 21 vat/jr.

  
R 32 fol. 97vo 21-12-1789

Andries Hoefnagels legt zijn eed af als meester maalknecht op de koren-windmo-
len van Asten.

R 126 fol. 238 21-12-1789

- Cornelis van Bussel - g.m. Catharina van de Goor,
- Jan van de Goor,
- Arnoldus van de Goor,
- Antonie van de Goor,
- Thomas van de Goor, te Riel in de Gehugten.
Zij verdelen de vaste goederen: 

1e lot: Cornelis
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - op de Wolfsberg 2 l.

1. kn Adriaan Lintermans
2. Hendrik Stevens

- land het Kempke 1 l.
1. Hendrik van Helmond
2. Lambert Cornelis

- de helft van een akker - de Peelpat geheel 3 l.
1. Arnoldus van de Goor
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- land den Foppenakker 1 l.
1. weduwe Francis Kerkers
2. kn Joost Voermans

- land den Eyserman 2 l.



1. Lambert Cornelis
2. de Warandakker

- land den Warandakker 1 l.
1. de Eyserman
2. Lambert Cornelis

- land 2 l.
1. Eevert van Geffen
2. kn Peter Kerkers

- den akker in de Wolfsberg 1╜ l.
1. een weg
2. Jan van Gog

- groes het Kempke 2╜ l.
1. Nicolaas van der Westen
2. Hendrik Eysbouds

- groes de Weerdt 2 l.
1. kn Peter Kerkers
2. Peter Verhoeven

- 2╜ l. van een perceel groes geheel 3╜ l.
1. Arnoldus van de Goor
2. Goort Lomans en Jan Verbogen

- groes het voorste veltje - in de Haseldonk 1╜ l.
1. Hendrik Eysbouds
2. kn Francis Kerkers

Belast met: ƒ 1-15-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-12-6/jr. aan den Armen van Asten.

En zal dit lot betalen aan het 2e, 4e en 5e lot - elk ƒ 200,-.

2e lot: Jan
- ƒ 200,- te ontvangen van het 1e lot.

3e lot: Arnoldus
- de helft van de Peelpat geheel 3 l.

1. Arnoldus van de Goor
2. Hendrik Stevens

- land den Appert 1 l.
1. weduwe Francis Kerkers
2. Pieter Troeyen

- groes den Balthus of Dol 1╜ l.
1. Hendrik Eysbouds
2. kn Francis Kerkers

- groes - 1 l. van het Weyvelt geheel 3╜ l.
1. Cornelis van Bussel
2. Jan Slaats

4e lot: Antonie
- ƒ 200,- te ontvangen van het 1e lot.

5e lot: Thomas
- ƒ 200,- te ontvangen van het 1e lot.

R 32 fol. 99 31-12-1789

Dirk Loverbosch en Jan Aart Zeegers worden aangesteld als borgemeesters over
1790.
Tot setters worden benoemd: Willem van Dijk en Peter van Hugten.
 



R 32 fol. 100 05-01-1790

Theodorus Sengers en Jan Willem Coolen worden aangesteld tot schepenen.

R 126 fol. 241 11-01-1790 1/8

Leendert van Hugten en Adrianus Franciscus van Moorsel, medicinae docter, ver-
klaren ter instantie van Godefridus SauvΘ, chirurgijn.
De eerste comparant: - dat hij, op 8 april 1788, door Maria - weduwe Jan Mennen
verzocht is om Godefridus SauvΘ te roepen bij haar zoon, Hendrik Mennen, toen
liggende t.h.v. Dirk van der Weerden, ter genezing van haar zoon. 
Aan dit verzoek heeft hij voldaan en Godefridus SauvΘ is bij Hendrik Mennen 
gekomen.
De tweede comparant: - dat hij, op tijd en plaats, op verzoek van de voors. we-
duwe is geweest waar aanwezig was Godefridus SauvΘ en voorn. Hendrik toen voor 
de eerste maal heeft geconsulteerd.

R 16 fol. 287 01-03-1790 2/8
Godefridus Sauve, chirurgijn, aanlegger - contra - Maria Konings - weduwe Jan 

Mennen, gedaagde.
Gedaagdesses minderj. zoon, Hendrik Mennen, is, op 6 april 1788, zwaar aan het 
hoofd gekwetst geworden.
Eiser is er, op 8 april, bijgeroepen toen de gekwetste t.h.v. Dirk van der 
Weerden lag.
Aanlegger heeft de "cure" van de gewonde op zich genomen en dit vervolgd tot 
1 sept. 1788.
De rekening heeft bedragen - ƒ 162-10-0.
Naschrift: Na onpartijdig pre-advies van een onpartijdige rechtsgeleerde wordt 
           gedaagde opgelegd de voorn. som te betalen.

R 126 fol. 254vo 11-03-1790 3/8   
Godefridus SauvΘ, chirurgijn, als eiser, geeft procuratie aan Philippus de 
Rooy, procureur, te Someren, om met Mr. Hendrik van Rijsingen, advocaat, te 
Eyndhoven, te voeren, de reeds begonnen zaak tegen Maria Konings - weduwe Jan
Mennen tot bekoming van ƒ 162,- "wegens gedane cure, gehoudene consulten, ge-
stelde lavementen en entrepaneeringe  mitsgaders van tijd tot tijd gedaane
verbanden  en aankleeven van een en ander aan de persoon van Hendrik Mennen"
in opdracht van zijn moeder, tussen 6 april en 1 sept. 1788.     

R 127 fol. 2 01-07-1790 4/8
Maria Konings - weduwe Jan Mennen, aan de Beek, draagt over aan Godefridus Sau-
ve, als obtinent van vonnis - schepenen Asten - d.d. 3-5-1790 - t.l.v. haar, 
comparante, gewezen.
- Al haar "gereede meubilaire haavelijke en erfhaavelijke goederen, actien en 
  crediten, uytstaande en contante penningen hoe ook genaamt en waarvoor sij 
  eenig regt van eygendom is hebbende - beneffens alle vrugten ten velde niets
  uytgescheyden" om daaraan te verhalen de inhoud van het voormelde vonnis met 
  alle verdere kosten.
- Ook geeft zij procuratie aan Philippus de Rooy, procureur, om deze goederen 
  publiek te verkopen.
  Mocht de opbrengst niet voldoende zijn om het vonnis en de kosten te dekken - 
  dan mogen ook haar vaste goederen verkocht worden.
- De procureur zal verantwoording afleggen.

R 127 fol. 3vo 03-07-1790 5/8    
Staat en inventaris - opgemaakt door Philippus de Rooy, procureur, namens Gode-
fridus Sauve, chirurgijn, als obtinent van vonnis - d.d. 3-5-1790 - schepenen 



Asten - t.l.v. Maria Konings - weduwe Jan Mennen uit kracht van de acte van 
cessie en overgifte - d.d. 1-7-1790 enz. enz. 

Onroerende goederen
- groes de Bleek 1╜ l.
  hetwelk de weduwe Jan Mennen in haar weduwlijke staat heeft verkregen.
- huiske, hof en aangelag - aan de Beek 2  l.
- land aan de Beek 3 cops.
- groes aan de Beek 1╜ l.
  Deze laatste drie percelen zijn voor de helft "ten erfregte" van de kinderen
  van wijlen Jan Mennen.

Roerende goederen  
- ƒ 50,- t.l.v. weduwe Huybert Mennen, in de Wolfsberg.
  Deze penningen zijn van de weduwe alleen.
- De verdere penningen, waarover nog geen zekerheid bestaat - worden supplemen-
  tair ingebracht.
- 2╜ l. rogge te velde.
- 2  l. rogge en boekweit te velde op de goederen van Antony Peeter van Eyk, op
  Vosselen.

De goederen die voor de helft eigendom zijn
            van de weduwe en voor de andere helft van de kinderen  
- een zwarte koe, een roodbonte koe, een kalf,
- een boterstand en staf, een melktob, een koperen "roomsey",
- diverse ketels en potten,
- vuurgerei,
- een kast, een kist, een tafel, vier stoelen,
- een partij aardewerk,
- enig tin, 
- twee bedden - ΘΘn met en ΘΘn zonder veren
Enz. enz.

R 146 12-07-1790 6/8  Ook: R 28 - fol. 141vo - 12-7-1790
Aan het College,

Maria Koonings - weduwe Jan Mennen, mede namens haar twee onm. kinderen m.n.
Hendrik en Anthonetta en desnoods ook voor haar twee meerderj. kinderen m.n.
Jan en Francis - welke dit "adres" mede zijn doende.
Dat Godefridus Souve, chirurgijn t.l.v. suppliante heeft ingediend een "vonnis"
van ƒ 138-18-00.
Zij wil dit "vonnis" voldoen en er is reeds een schepengelofte - d.d. 1-7-1790 
-gepasseert  om al haar goederen te verkopen.
Philippus de Rooy, als procureur van Souve, heeft al aan deze opdracht voldaan.
De opbrengst was echter niet toereikend.
Nu moeten de "erfelijke goederen" worden gedeeld en dan verkocht.
Met Souve is nu overeengekomen, dat bij de deling aan de kinderen van supplian-
te zal toevallen - als ΘΘn lot:
- huis, hof en aangelag - op de Beek    2 l.
- een akker 3 cops.
En dat Souve zal ontvangen:
- groes aan de Beek 3 l.

1. weduwe Willem van Vlokhoven
2. Willem Dirks

  van welk perceel de helft is eigendom van de suppliante, weduwe Jan Mennen,
  en dat dan door Souve wordt aangenomen.
Marge: Het College geeft zijn "fiat" mits dat huis, hof, aangelag en land aan
       de vier kinderen van Jan Mennen "ten erfregte" en aan de weduwe "ter 
       togte" zal toevallen.
       En de helft van het perceel groes aan Mr. G. Sauve - bij transport en 
       de wederhelft bij deling zal worden opgedragen.



       Dat de weduwe of haar kinderen dit perceel gedurende de eerste zes jaar 
       zal mogen blijven gebruiken - huurprijs ƒ 6,-/jr. en de "lasten" door
       Sauve betaald worden.
       De weduwe krijgt ook het recht om het geheel perceel groes binnen 6 jaar
       af te lossen en weer in eigendom te verkrijgen voor ƒ 150,-.

R 102 fol. 34vo 20-09-1790 7/8
Maria Konings - weduwe Jan Mennen - geass. met haar zoon Jan Mennen, verkoopt 
aan Godefridus Sauve:
- groes de Beek 1╜ l.
  waarvan de wederhelft, op heden, bij deling is opgedragen aan God. Sauve.
  De weduwe of haar kinderen kunnen de eerstkomende 6 jaar het gehele perceel,
  3 l., huren α ƒ 6,-/jr.
  De lasten zijn dan voor rekening van Sauve.
  Gedurende de huurperiode blijft recht van terugkoop bestaan voor - ƒ 150,-.

Koopsom: ƒ 75,-.

R 127 fol. 10 20-09-1790 8/8
- Godefridus Sauve, als obtinent van vonnis - d.d. 3-5-1790 - en
- Maria Konings - weduwe Jan Mennen - mede namens haar twee minderj. kinderen 
  m.n. Hendrik en Antonetta - procuratie - schepenen - d.d. 12-7-1790,
- Jan Mennen - alsmede
- Francis Mennen, te Nederweert, haar meerderj. zoons.
Zij verdelen de vaste goederen.

1e lot: Godefridus Sauve
- groes de Beek 3 l.
  waarvan de helft door de weduwe Jan Mennen aan hem wordt overgedragen.
  De weduwe kan dit perceel weer huren voor ƒ 6,-/jr. - dit gedurende 6 jaar.
  Dorps- en landslasten voor de verhuurder.
  Het perceel kan gelost worden met - ƒ 150,-.

2e lot: Maria Konings - weduwe Jan Mennen "ter togte" - en aan
      - Jan, Francis, Hendrik en Antonetta "ten erfregte".
- een huiske en aangelag - aan de Beek 2 l.

1. de Beekerloop            
2. het volgende perceel

- land 3 cops.
1. het voorgaande perceel

R 126 fol. 242 11-01-1790

- Mej. Sophia Wegener - geb. Sprenger,    
- Geertruy Lambrecht - en
- Johanna van Schagen - logerende op het kasteel - en in dienst zijnde van 
Baron Terck, vrijheer van Rosendaal etc.
De twee eerste comparantes, zijnde van "de waare Christelijke Gereformeerde Re-
legie" en de derde comparante van het Rooms geloof.
Zij verklaren ter instantie van Jan Willem van Nouhuys, stadhouder van de kwar-
tierschout van Peelland:
- dat zij, op 25-12-1789, zijn geweest te Someren en dat zij "begerig" waren om
  de R.K. Kerk te zien.
  Ze zijn daar naar binnen gegaan terwijl het lof aan de gang was.
  De twee eerste comparantes hebben vooraan in de kerk gestaan en de derde com-
  parante heeft op haar knieδn "gelegen".
- "Dat na afloop van de dienst veel van het volk tegens hen seyden - Siet  die 
  staken eens staan en andere hen voorbij gaande hard tegens het lijff drongen"



  Enz. enz.
Buiten gekomen zijnde, zijn ze door een grote partij "volks" uitgescholden en 
bedreigd, gegooid met koolstronken, slijk en aarde - enz. enz.
Een "manspersoon" heeft hen ontzet waardoor zij heen hebben kunnen gaan nog wel
"door een groote hoop volks agter na gegaan".  
    
R 126 fol. 244vo 12-01-1790 1/2

Lucia van Bussel - weduwe Johan Sauve wil over het minderjarig kind van haar 
zoon, Antony Sauve, als voogden aan laten stellen: Lambert Sauve,

         - Arnoldus van Hoek - en
         - Jan Sauve, haar zoon.

R 126 fol. 245vo 20-01-1790 2/2
- Jan Sauve,
- Godefridus Sauve,
- Hermanus Driessen - g.m. Anneke Sauve,
- Arnoldus van Hoek en Lambert Sauve - namens het minderj. kind van wijlen An-
  tony Johan Sauve.
Zij verdelen de goederen van wijlen Johan Sauve - en Lucia van Bussel - echter
niet effectief dan na overlijden van Lucia an Bussel voorn. 
(Lucia is op 14-1-1790 overleden.)

1e lot: Jan
- huis en aangelag 1 l.

 1-4. kn Matthijs van Bussel
2. Willem Goorts  

3. de straat
- een schop, behalve de grond, een gedeelte van het 
  aangelag behorende aan het huis, hetwelk het 3e lot
  wordt toebedeeld 3 cops.

1. Willem Goorts
2. Jan Sauve

- land den Moolenakker 2 l.
1. de Jonge Schutterij
2. Jan Willem Coolen

- groes St. Jorisbeemt 2╜ l.
1. weduwe Wilhelmus Bruynen

2. Jan Timmermans   
- land den akker op de Logten 1 l.

1. weduwe Wilhelmus Bruynen
2. Jan Sauve

- land den akker aan 't Keske 2 l.
1. Pieter Troeyen
2. Willem Goorts

- groes Joostevelt 2 l.
1. Willem Ceelen
2. Joost Bukkems

- land Lindersakker 1 l.
 1-2. Jan Sauve

- groes den Dries 1╜ l.
1. Philip Rijnders
2. Dirk van Helmond

- groes het Lindersvelt 3 l.
1. Antony Timmermans
2. Hendrik Math. Haasen

- land Lindersakker 1 l.



1. goederen in deze
2. .....

- land Lindersakker 2 l.
1. Jan Timmermans
2. Jan Sauve 

- groes in de Steegen 3 l.
1. Marcelis van Bussel
2. kn Matthijs van Bussel

En dat met het peelveld - agter Wittenberg en een op de agterste Mijtebaan.
Belast met: ƒ 21,-/jr. intrest (ƒ 700,-) aan weduwe Wilhelmus Bruynen -
            d.d. 1-9-1768. 
            Jan neemt dit over van zijn moeder.

2e lot: Godefridus
- ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot.
- groes het kleyn Veltje 1╜ l.

1. de straat
2. Pieter Troeyen       

- een perceel - agter den Busserdijk gelegen, zijnde een eykenbosch
9 l.

1. kn Jan van Rijt
2. kn Jacobus van der Linden

3e lot: Hermanus Driessen
- huis en hof 5 cops.

1. de straat
2. Jan Sauve

- en turf- of peelvelden: het Venveltje,
 - het kleyn Peelveltje agter den Wittenberg.

4e lot: het kind van Antony Johan Sauve
- ƒ 450,- α 3% - te betalen door het 3e lot. 

R 147 15-01-1790

Condities, waarop: 
- Jan Goris van de Mortel,
- Jan Verboogen - voor zichzelf en mede namens de onmondige kinderen van wijlen
  Wouter Sanders -
"eenige gereede goederen" verkopen.

Bruto opbrengst: ƒ 126,-.
Mattijs Slaats krijgt nog ƒ 48,- huur - rest 1788 en 1789.     

R 165 fol. 64vo 21-01-1790

Taxatie van de onroerende goederen van Willem van Lil - overleden en begraven
te Someren op 8-12-1789.

Waarde
- een schepengelofte van ƒ 100,- α 3% t.l.v. Francis van
  Hoek - d.d. 2-1-1772 ƒ 100-00-00

1/3e deel komt toe aan de overledene ƒ  33-06-10 2/3
20e penning is ƒ 1-13-6.



R 126 fol. 250 26-01-1790  

- Henricus Aerts,
- Henrikus Vlemmings - g.m. Mechtildis Arts, 
- Johanna Arts, boven 24 jaar, geass. met de Eerw. Heer Eymaels, rector des 

convents Betlehem, te Oostrum.
Kinderen en erven van wijlen Mathias Arts - en Henrica Eysbouds.
Zij hebben de nagelaten goederen van hun ouders opgenomen - en dat deze een 
waarde hebben van:
- de roerende goederen en gelden na aftrek van schulden ƒ  900,-
- de vaste goederen ƒ 1800,-
Overeengekomen is, dat:
- Henricus Aerts en Henrikus Vlemmings de vaste goederen 
  onderling verdelen - ter waarde van elk ƒ  900,-
- dat Johanna de overige goederen krijgt ƒ  900,-.
De acte is opgemaakt te Oostrum.  

R 102 fol. 11vo 31-01-17890

Johannes Pelms Antonius de Cocq, chirurg, te St. Oedenrode, verkoopt aan Johan-
nis Francis Slaats:
- een visvijver - te Ommel "de maat onbegreepe"

1. Dirk van der Weerden
2. de gemeente

Koopsom: ƒ 5,-.

R 126 fol. 251vo 02-02-1790

- Dirk Jan Wilbers - en
- Arnoldus van de Kerkhof, te Deurne,
Zij bezitten een perceel:
- groes te Ostappen 3 l.

1. Dirk Jan Wilbers en Lambert Verheyen
2. de Aa

Zij verdelen dit.
Dirk Jan Wilbers - de helft van het perceel 1╜ l.

 1-3. Dries Peters
2. Arnoldus van de Kerkhof

   4. de Aa
Arnoldus van de Kerkhof - de helft van het perceel 1╜ l.

 1-3. Dirk Jan Wilbers
2. Lambert Verheyen
4. de Aa

R 32 fol. 100vo 08-02-1790

Gerrit Jacobs Verberne wordt aangesteld als schepen.

R 33 - 52 16-02-1790 1/5

Aan het College,
- Anthony Lomans - g.m. Maria van Bussel,
- Johanna van Bussel - weduwe Joost van de Cruys,
- Jan van Bussel,
- Josephus Adrianus Reyskey - g.m. Elisabeth van Bussel,
- Willemyna van Bussel - met als voogden, Jan van Bussel voors. en Antony van

Bussel.



Allen kinderen en erven van wijlen Mathijs van Bussel - en Hendrina Huybers.
Zij hebben de ouderlijke goederen in vijf gelijke delen verdeeld.

1e lot: Anthony Lomans
- huis, hof en aangelag, groes en land - te Heusden 32 l.
  Aan het vierde lot uit te keren - ƒ 200,-.

2e lot: Johanna
- ƒ 350,- uit te keren door het derde lot.

3e lot: Jan
- huis, schuur, stal, brouwhuys en klein huisje, groes en land - in het Dorp

50 l.
  En zal uitkeren aan het 2e lot: ƒ 1300,-

   4e lot: ƒ  200,-
5e lot: ƒ   1300,-   

 ƒ 2800,-

4e lot: Adrianus Reyskey
- huis, hof, aangelag, groes, land en een gedeelte bos in de Steegen 24 l.
  Hij zal ontvangen van het 1e lot: ƒ 200,-

     2e lot: ƒ   200,-  
   ƒ 400,-

5e lot: Willemyna
- ƒ 1300,-.
Supplianten zijn er zich van bewust dat zij e.e.a. niet kunnen doen zonder Uw
goedkeuring. Zij verzoeken U dit bij schepenacte te laten passeren.
Marge: Wordt in beraad gehouden - 16-2-1790.
Marge: 1-3-1790 - Eerst moet een opgave verstrekt worden hoe zij willen hande-

        len met de roerende goederen - enz. 
      

R 33 - 52 15-03-1790 2/5     
Betreffende de roerende goederen stellen de erfgenamen voor:
- Dat Jan van Bussel, Antony Lomans en Joseph Adrianus Reyskey een beschikking
  over de meubilaire goederen, inboedel, have en schaar hebben gemaakt - en hun
  aandeel daarin is - ƒ 200,-.
- Omdat de boedel meer waard is geworden zal dit bedrag zijn - ƒ 230,-.
- Willemina zal dus van hem ontvangen - ƒ 1530,- α 3%.
  Borg hiervoor is Antony van Bussel, zijn oom. (van Jan)
- Jan van Bussel biedt verder aan om voor de rente - zijnde ƒ 46,-/jr. zijn 
  zuster te onderhouden in kost, drank en kleren.
Marge: Het onderhoud kan gedaan worden voor ƒ 40,-/jr. en het restbedrag van 
       de intrest moet worden uitgezet tegen een behoorlijke rente.   

R 28 fol. 140 15-03-1790 3/5
Gezien het request van Jan van Bussel en Anthony van Bussel - als voogden over
Willemina Mattijs van Bussel - betreffende de verdeling van de vaste goederen,
hen als broeders en zusters, competerende.
Zij krijgen toestemming om de verdeling van de vaste goederen van wijlen Mat-
tijs van Bussel - en Hendrina Frans Huybers "schabinaliter" te mogen passeren.
Aan Willemina zal dan worden overgedragen, i.p.v. enige vaste goederen - 
ƒ 1300,- uit te keren door Jan van Bussel, houder van het derde lot.
En nog vanwege de roerende goederen - ƒ 230,- beide sommen α 3╜%.
Het onderhouden van Willemina - in kost, drank etc. zal gedaan worden voor 
ƒ 40,-/jr.
Enz. enz.



R 126 fol. 255vo 20-03-1790 4/5
- Antony Lomans - g.m. Maria van Bussel,
- Johanna van Bussel - weduwe Joost van de Cruys,
- Jan van Bussel,
- Joseph Adrianus Reyskey - g.m. Elisabeth van Bussel,
- Willemina van Bussel - namens deze Antony Goort van Bussel en Jan van Bussel

als voogden.
Kinderen en erven van wijlen Matthijs van Bussel - en Hendrien Frans Huybers.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders - autorisatie is ver-
leend op 16-2-1790 en 15-3-1790.

1e lot:Antony
- huis, hof en aangelag - te Heusden 1╜ l.

1. kn Hendrik van Hugten
2. Jan van Lierop

- land de Grotenakker 7 l.
1. kn Hendrik van Hugten
2. Jacobus van Hugten

- land het Havervelt 2 l.
1. de straat
2. erven Hendrik van Hugten

- land den Varrenhof 3 cops.
1. Jan Bruystens
2. Jan de Groot

- land de Venakker 2 l.
1. Jan Stevens
2. Jacobus van Hugten

- land de nieuwe Bleek 3 cops.
1. Jan van den Eynden
2. Willem Loomans

- land Goortjesakker 1 l.
1. kn Marten Dirks
2. weduwe Marten Berkers

- groes het Venneke 1╜ l.
1. kn Hendrik van Hugten

- groes het agterste Ven 3 l.
1. kn Hendrik van Hugten
2. Jacobus van Hugten

- groes het groot Weyvelt 8 l.
 1-2. kn Hendrik van Hugten

- groes het Behelpsvelt 4 l.
1. Jacobus van Hugten 
2. weduwe Marten Berkers

Belast met: 1╜ vat + ╜ kop rogge/jr. aan den Armen van Helmond.

2e lot: Johanna
- ƒ 1300,- te ontvangen van het 3e lot.

3e lot: Jan
- huis, stal, schuur, brouwhuis met een klein huiske en hof - in het Dorp

1 l.
1. Theodorus Sengers
2. weduwe Francis van Hout

- land aan of ontrent het Dorp 7 l.
1. Antoni Willem Lomans
2. Jan Sauve

- land het Straatje 3 l.



1. weduwe Thomas Coolen
2. kn Wilbert van Bussel

- land aan de Padt 2 l. 3 cops.
1. Willem van Dijk

2. Francis Fransen
- land den Logtenakker 2╜ l.

1. Francis van de Vorst
2. de pad

- land aan de Padt 2 l.
1. Francis van de Vorst
2. de pad

- land den Molenakker 1╜ l.
1. Marcelis van Bussel
2. Goort Geven

- groes het voorste Veldt 7 l.
1. Joost Bukkums
2. weduwe Willem Hoefnagels

- groes den Dries 4╜ l.
1. den Dijk
2. Godefridus Sauve

- land Jan Huybenakker 2 l. 37 r.
1. Antony Timmermans
2. Pieter Troeyen

- groes Jan Ruttenvelt 3╜ l.
1. Andries Timmermans
2. Jan van den Heuvel

- groes het Weyveldt 8 l.
1. weduwe Francis van Hout
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- land de Logten 1╜ l.
1. weduwe Willem Verberne
2. goederen in deze

  van dit perceel moet 1 cops. aan het 4e lot worden gebracht.
Marge: Met nog een perceel in - de Swartbroeken - ten quohiere niet staande.
Belast met: ƒ 5-7-8/jr. aan den Armen van Asten.

4e lot: Joseph
- huis, hof en aangelag - in de Steegen 2 l.

1. weduwe Francis van de Vorst
2. Willem Jan Goorts

- land 3 cops.
1. Adriaan Keysers
2. kn Peter Fransen

- land den akker aan de Koeystraat 1 l.
1. de straat
2. weduwe Francis van de Vorst

- land den Hoogendries 1╝ l.
1. Willem Hoebergen

2. Peter van Bussel   
- land aan het Eynde
   en nog een perceel ook genaamd:

land aan het Eynde
In het landboek twee percelen samen 2 l.

1. de straat
2. weduwe Peter Geven

- land den Kersakker 2 l.
1. weduwe Francis van den Boomen



2. weduwe Peter Geven
- groes bij Papendonk 1╜ l.

1. de gemeente
2. weduwe Francis van de Vorst

- groes het Biesvelt 2 l.
1. Jan Sauve
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- groes het Beemdje ╜ l.
1. Jan Zeegers
2. weduwe Francis van de Vorst

- groes de Bleek  1╜ l.
1. Peeter van Bussel
2. den Hoogendries

- groes het Beemdje 1╜ l.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. weduwe Francis van de Vorst

- land den akker aan de Padt 3 cops.
1. weduwe Francis van de Vorst
2. de padt

- een heiveld - nu bos 14 l.
  nog onbedeeld met de erven van Gerrit van Riet
- land - 1 cops. van de Logtenakker geheel 1╜ l.
  de rest is aan het 3e lot. 
- ƒ 200,- van het 1e lot te ontvangen.
- ƒ 200,- van het 3e lot te ontvangen.

5e lot: Willemina
- ƒ 1300,- te ontvangen van het 3e lot.
  
R 126 fol. 261vo 20-03-1790 5/5
Jan Mattijs van Bussel is schuldig aan zijn zuster Willemina van Bussel:
- ƒ 1300,- komende van de verdeling der ouderlijke goederen - zie vorige acte.
- ƒ  230,- vanwege het aandeel van Willemina in de roerende goederen van wijlen
           haar ouders - zie vorige acte.
Rente α 3╜%/jr.
Voor ƒ 40,-/jr. zal Jan zijn zuster Willemina onderhouden in kost, kleding etc.
De rest van de rente wordt bewaard voor "van tijd tot wijle" bijzondere dingen. 
R 102 fol. 9vo 17-02-1790

Jan Anthonie Driesen is schuldig aan Jan Bruysten - ƒ 100,- α 3%.
Marge: 22-4-1797 gelost.

R 102 fol. 10vo 19-02-1790

Theodora Jochem Cornelisse - weduwe Johannes van Kuyk, te Reydthoven, is schul-
dig aan Antony Verhees - ƒ 200,- α 3%.

R 126 fol. 252vo 01-03-1790

- Matthijs Slaats - g.m. Jenneke Andries Verheyen - en
- Jan Matthijs Slaats, hun zoon, te Vlierden.
Jan is voor 1/5e deel erfgenaam van de nalatenschap van zijn ouders.
Waarde van dit 1/5e deel is - ƒ 200,- en het "uytsetsel" dat hij reeds genoten 
heeft.
Hij ontvangt dit en ziet verder af van de nalatenschap.
De overige kinderen zijn: Andries, Pieter, Jennemie en Elisabeth - mocht ΘΘn 



van deze binnen 20 jaar ongehuwd overlijden, dan heeft Jan recht op - ƒ 50,- 
van hun erfdeel (ƒ 200,-).

R 102 fol. 12vo 14-04-1790 Ook: R 156 - 2-4-1790

Michiel en Petronella Verbernen verkopen aan Peter Pieter van Bussel:
- huis, hof en aangelag - aan het Marktveldt ten quohiere 2 l.

1. Andries Bertens
2. weduwe Willem Verberne
3. Adriaan van Duuren
4. het Marktveldt

Verponding: ƒ 1-8-0/jr.
Belast met: ƒ 0-1-12/jr. cijns aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 465,-.  

Zij verkopen aan Leendert van Riet, president:
- land den Bergakker - gelegen teynde de Torenstraat ╜ l.

1. kn Francis Verberne
2. kn Ambrisius Bakens

Verponding: ƒ 0-3-00/jr.
Bede - ƒ 0-2-12/jr. Koopsom: ƒ 135,-.

R 126 fol. 262vo 19-04-1790

Hendrien Verberne, te Deurne, doet haar testament - d.d. 23-5-1788 - "dood ende
teniet".

R 102 fol. 15 03-05-1790 1/3

Peeter Oomen, te Venrooy, in Pruysisch Gelderland, verkoopt aan Pieter Klomp:
- land - nu bos het Meulen Eeusel - ontrent de Steegen 3 l.

 1-2. de Heer Losecaat
Koopsom: ƒ 218,-.

R 165 fol. 65vo 03-05-1790 2/3
Taxatie van de onroerende goederen van Peeter Oomen, te Venroy, hetwelk heden 
bij donatie zal worden overgedragen aan Heer Willem van Asten, Rooms Pastoor,
alhier.

Waarde
- Nieuwe Erve - nu een visvijver - aan den

Astense Dijk 38 roeden        ƒ 25-00-00

R 102 fol. 16vo 03-05-1790 3/3
Peeter Oomen, te Venrooy, in Pruysisch Gelderland, verkoopt aan Heer Willem 
van Asten, Roomsch pastor, te Asten:
- land Nieuwe Erve - thans een visvijver - aan den Astensen

Dijk 38 roeden.
Verponding: ƒ 0-2-0/jr. 
Bij gerechtelijke taxatie ƒ 25-00-00
Bij art. 5 der ordnonn. 24-12-1695 de 40e penning moet 
worden betaald    ƒ  0-12-08.

R 102 fol. 14vo 06-05-1790

Jan Brunas verkoopt aan Peeter Vosch:
- land den Loverbosch - gelegen in den Heemel ╜ l.

1. Tomas Timmermans



2. een weg
Koopsom: ƒ 13,-.

R 102 fol. 17vo 07-05-1790 1/2

- Joseph Vervoordeldonk, voor zich alsmede voor
- Hendrik Vervoordeldonk,
- Engel Vervoordeldonk,
- Lambert Vervoordeldonk,
- Jenneke Vervoordeldonk,
- Johanna Vervoordeldonk - en
- Antonie Vervoordeldonk, gebroeders en zusters, te Vlierden.
Zij verkopen aan Maria Vervoordeldonk, hun zuster - weduwe Francis Fransen van
Liessel, te Vlierden: 7/8e deel onbedeeld in de navolgende percelen - waarvan 
het overig 1/8e deel al van de getransporteerde is.
- 7/8e deel - in een perceel groes, te Asten 2 l.
  "rijdende" met de kinderen Jan Jacobs van den Boomen e.a.

Koopsom: ƒ 2,-.

R 102 fol. 18vo 07-05-1790 2/2
- Joseph Vervoordeldonk,
- Engel Vervoordeldonk,
- Lambert Vervoordeldonk,
- Jenneke Vervoordeldonk,
- Johanna Vervoordeldonk,
- Antonie Vervoordeldonk - en 
- Maria Vervoordeldonk, gebroeders en zusters, te Vlierden.
Zij verkopen aan Hendrik vervoordeldonk 7/8e deel onbedeeld in:
- groes nevens de Voort - bij de Aa

1. Reynier van der Linden
- groes 2 l.
  "rijdende" met Hendrik Hisspoors e.a.
- groes neven de Eyndhovense Bunder - van Losecaat.
  in het landboek niet bekend. 

Koopsom: ƒ 4,-.

R 102 fol. 19vo 11-05-1790

Joost Verheyen is schuldig aan Dirk Jacobs, te Vlierden, als wettige voogd over 
de minderj. kinderen van wijlen Hendrik Dirk Jacobs - ƒ 300,- α 3╜%.
Borgen: Hendrik Verheyen en Eevert Jan Neelis, te Deurne.

R 165 fol. 66vo 22-05-1790

Taxatie van huis en stallen - in de Steegen - welke op 4 mei l.l., 's morgens
om 10 uur, zijn afgebrand.
Eigenaar/bewoner: weduwe Dirk van Rest. Waarde: ƒ 150,-.

R 126 fol. 263 29-05-1790 1/2

Adrianus Franciscus van Moorsel, medicinae licentiatus, geeft over aan Mevr.
Pieter Ludwig van Cotzhausen - ter voldoening van vonnissen te Asten - d.d.
16-2-1790 en 22-5-1790 - al zijn "meubilaire goederen" en verdere inboedel om 
daaraan te verhalen de inhoud van de twee vonnissen alsmede ƒ 294,- wegens ver-
schuldigde intrest.
Philippus de Rooy, procureur, heeft opdracht te inventariseren en tot publieke
verkoping over te gaan.



R 126 fol. 264 29-05-1790 2/2
Staat en inventaris van Adrianus Franciscus van Moorsel 
- zie R 126 - fol. 263 - 29-5-1790.
Een "rijke" uitzet, vooral aan klein huishoudelijk goed, meubelen bijna geen.

R 165 fol. 67vo 11-06-1790

Taxatie van de onroerende goederen van Allegonda Hendrik Berkers - overleden
en begraven op 14-5-1790.

╝e deel in Waarde 
- huis, schuur, schop en aangelag 21 l ƒ 2400,-

1. Peter Vermeulen
2. Hendrik Timmermans

- land den Kerkakker 3 l. ƒ   60,-
1. Marten Zeegers
2. Hendrik Timmermans

- land den Del 2 l. ƒ   50,-
1. Hendrik Timmermans
2. Joost Bukkums

- land de Langenakker 2 l. ƒ   40,-
1. Jan Zeegers
2. Peter Vermeulen

- land den Hoogendries 1╝ l. ƒ   40,-
1. weduwe Antonie van der Heyden
2. de erven

- groes het Heytvelt 6 l. ƒ  150,-
1. Antony Loomans
2. weduwe Peter Aart Wilbers

- land den Bruyneweert 1╜ l. ƒ   20,-
1. de kleyne Aa
2. de groote Aa

- land den Hoogendries 3 copse. ƒ   30,-
1. Peter Berkers
2. de erven

- huisplaats en aangelag 2 l. ƒ   80,-
          1-2-3-4. de erven

- land de kleyne Weegakker 1 l. ƒ   20,-
1. Wilbert Aarts
2. de erven

- land de groote Weegakker 2 l. ƒ   40,-
1. Hendrik Timemrmans
2. Jan Zeegers

- groes het Hoogvelt 5 l. ƒ  150,-
1. weduwe Wilhemus Bruynen
2. de erven 

- een huisplaats met land en groes 4 l. ƒ  110,-
1. Thomas Rovers
2. de erven

- groes een Hooybeemt agter Bussel 1╜ l. ƒ   20,-
1. Antony van Dijk
2. weduwe Jan Paulus van Dijk

- hooibeemd het Papennesje - agter den Diesdonk 3 l. ƒ   30,-
1. Joost Smits
2. Francis van Lierop

- een huisplaats, hof en aangelag 2 l. ƒ   60,-
1. Hendrik Timmermans 
2. de erven



- land 3 copse. ƒ   20,-
1. Arnoldus Timmermans

2. Catharina Ceelen
- land 1╝ l. ƒ   36,-

1. weduwe Peter Aart Wilbers
2. Anthony Verlijsdonk

- land 3 copse. ƒ   25,-
1. Anthony Verlijsdonk
2. kn Willem van Vlokhoven

- groes 3 l. ƒ  140,-
1. Antony van der Heyden
2. het Ommelsbroek

- land aan de Moolen 1 l. 3 copse ƒ   30,-
 1-2. Anthony Loomans

- land ƒ   36,-
1. Anthony Loomans

- land de Lens 2╜ l. ƒ   70,-
1. Jan van Dijk
2. de erven

- land de Papenakker 1╜ l. ƒ   30,-
 1-2. Jan Seegers

- groes de Bus 1 l. ƒ   30,-
1. het Broek
2. de erven

- een deel in de Witveltse tiende "rijdende" met de Braselse tiende ƒ   2200,-   
ƒ 5917,-

De goederen zijn belast met:
- ƒ 3-00-00/jr. aan de Domeinen, te 's Bosch - in kap. ƒ  75-00-00
- ƒ 9-00-00/jr. aan de Kempenaar             - in kap. ƒ 225-00-00
- ƒ 2-00-00/jr. aan den Armen van Asten      - in kap. ƒ  50-00-00
- ƒ 0-14-00/jr. aan het Huis van Asten       - in kap. ƒ    17-10-00  

     ƒ                 367,50
ƒ 5549,50

╝e deel is van de overledene ƒ 1387,37╜
20e penning is ƒ 69-7-6.

R 127 fol. 1 21-06-1790 1/2

- Joseph Adrianus Reyskey - g.m. Elisabeth Matthijs van Bussel,
- Wilhelmus van Riet,
- Pieter van Loon - g.m. Beatrix van Riet,
- Jacobus van Riet.
De laatste drie comparanten zijn erfgenamen van Jenneke Hoefnagels - weduwe 
Gerrit van Riet.
Zij bezitten onverdeeld:
- een heiveld tussen de Leensel en het Zandt - zijnde een houtbos.
Zij verdelen dit.

1e lot: Joseph Reyskey
- de helft van het heiveld of bos 8 l.
  zoals er een weg door het voors. bos loopt.

 1-4. Hendrik Hendriks
2. de gemeente
3. de voors weg

2e lot: Wilhelmus van Riet
      - Pieter van Loon 



      - Jacobus van Riet
- de andere helft van het heiveld of bos 6 l.

1. Eymert van Loon
2. ......
3. het eerste lot
4. de hei

De weg blijft tot gebruik van beiden.

R 102 fol. 21 21-06-1790 2/2
Wilhelmus van Riet en Jacobus van Riet verkopen aan Pieter van Loon - g.m. 
Beatrix van Riet:
- 2/3e deel onverdeeld in - een heytvelt of bosch - tuusen de Leensel 

en het Zandt ca. 6 l.  
1. Joseph Adrianus Reyskey

Het overig 1/3e deel is van de getransporteerde en aangekomen bij deling - d.d.
Koopsom: ƒ 46,-.

      
R 102 fol. 21 30-06-1790 1/2

Francis Verrijt, te Maseyk, lande van Luyk, verkoopt aan Maria Andries Droesen 
- weduwe Hendrik Verrijt, zijn schoonzuster de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - in de Stegen - met een deel van het Weyvelt

geheel 3 l.
- land Maria Kerkhofakker  ╜ l.
- land den Clampenberg 1  l.
- groes/land Papendonk geheel ╜ l.
- groes het Aangelag 4  l.
- groes de Bleek  ╜ l.
- groes de Beemt  ╜ l.
De andere helft is van Maria Andries Droesen - weduwe Hendrik Verrijt en hun
drie kinderen.
Belast met: ƒ 1-9-8/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.

Koopsom: ƒ 5,-.

R 102 fol. 23vo 30-06-1790 2/2
- Francis Verreyt, te Maseyk, in de lande van Luyk,
- Peeter Hendrik Verrijt - mede voor
- Hendrien Verrijt,
- Hendrik Verrijt - en
- Maria Andries Droesen - weduwe Hendrik Verrijt.
Zij verkopen aan Peeter Verrijt 2/6e deel onverdeeld in:
- groes het Weyvelt - in de Steegen geheel 1╜ l.
- land Maria Kerkhofakker         ╜ l.
- land de Leege straat        1  l.
- land het Cloostervelt        1  l.
- land den akker bij Willem Francen        1  l.
- land de Papendonk         ╜ l.
- land de Bleek         ╜ l.
- land den Beemt         ╜ l.
- groes agter Jan Munster        1  l.
- groes de Vlaas        1  l.
- groes de Waatervlaas        1  l.
Het geheel is belast met:
- ƒ 0-10-4/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 0-05-0/jr. aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 5,-.



R 102 fol. 25vo 07-07-1790 1/3

Philippus de Rooy, procureur voor het gerecht van de stad Helmond, wonende te 
Someren, procuratie hebbende van Mervr. weduwe Pieter Ludwich van Cotzhausen,
in leven Koninklijk Pruysschische Hofraad en Heer van Combach, wonende te Duys-
burg, aan de Rijn - enz.
Verkoopt aan de Johannes Pieter Feyth:
- huis, hof en aangelag met de stallinge, hof en vijver rondomme in sijne heg-
  gens en kerkmuur met een klein driesken, hetwelk leenroerig is aan het Leen-
  hof van Asten. Suydwaerts achter den hof gelegen 1╜ l.

van voren - de straat
   van agter - Marcelis van Bussel

3.          de Kerkhof
 4. Marcelis van Bussel

- land 1 l.
- land 1 l.
- land 1 l. 
- land 1 l.
Al deze percelen tussen de hen bekende "reengenoten".

Koopsom: ƒ 800,-.

R 102 fol. 27 29-07-1790 2/3
Acte - betreffende de procuratie van Cotshausen aan Philippus van Rooy.

R 102 fol. 28 07-07-1790 3/3
Johannes Pieter Feyth is schuldig aan Mevr. van Cotzhausen - ƒ 500,- wegens 
voorstaande transactie.
Marge: 20-7-1790 gecasseert.

R 102 fol. 28vo 20-07-1790

Dirk Jacob Dirks, te Vlierden, verkoopt aan zijn broeder, Francis Jacob Dirks
1/5e deel onbedeeld in:
- een sille hooiland de Spleeten
  hooiende met Dirk Jacobs.
- hooiland de Zil
  "reydende" met Johannis van den Eynde 
- een zille hooiland de Luttelhees 2 l.
- een zille hooiland   het Voordeke 2 l.

1. 1. kn Lambert Vervoordeldonk
2. Peter Vlemminx

Koopsom: ƒ 590-9-4.

R 127 fol. 9 21-08-1790

Paspoort voor: Theodorus Sengers, schepen, een man van eer en welke koophandel
     verricht - en alzo vreemde landen moet bezoeken.

R 102 fol. 29vo 28-08-1790 1/3

Hendrikus Verrijt - g.m. Catharina Verhees verkoopt aan Anthonetta Verhees, 
zijn vrouwe zuster, de onbedeelde helft in:
- huis en hof - te Ommel ╝ l.

1. Jan van Dijk
2. Arnoldus Slaats 

- land het Lankakkerke 1 l.
1. Nol Zeegers



2. een weg
- Nieuwe Erve 44 roeden

met nog een hoekje          5 roeden
1. Dirk van der Weerden
2. het Broek

- land Kruysweg 1 l.
1. Nol Zeegers en Peter Berkers

- Nieuwe Erve 4 l.
1. den Dijk
2. Johannis Slaats

- groes de Horst 4 l.
 1-2. Dirk Loverbosch

- land den Eekelhof aan de Kapeldijk ╝e l.
 1-2. Dirk Loverbosch

Koopsom: ƒ 200,-.

R 102 fol. 31 28-08-1790 2/3
Anthonetta Verhees is schuldig aan Hendrikus Verrijt - g.m. Catharina Verhees:
- ƒ 150,- α 3╜%.
Marge: 31-12-1792 gecasseert.

R 102 fol. 31vo 28-08-1790 3/3
Anthonetta Verhees is schuldig aan Peter Jooste van Hugten - ƒ 100,- α 3╜%
Marge: 31-12-1792 gecasseert.

R 165 fol. 92 28-08-1790

Taxatie van de onroerende goederen van Hendrien Thielen - overleden en begra-
ven op 30-6-1790.

Waarde
- een huisplaats, hof en aangelag - te Heusden 1╜ l. ƒ  50-00-00

1. Jan van den Eynden
2. Martinus Slaats

- land den Busserakker 2 l. ƒ  60-00-00
1. Jan van den Eynden
2. weduwe Pieter Slaats

- land het Heytvelt 2 l. ƒ  50-00-00
1. Mattijs Slaats
2. Jan vanden Eynde

- land den Heyakker 3 cops. ƒ  18-00-00
1. Peter Boumans
2. weduwe Dirk Peter Martens

- land den Del 1╜ l. ƒ  36-00-00
 1-2. Jan van Lierop

- land de Groenakker 1╜ l. ƒ  14-00-00
1. Jan van den Eynden
2. Jan van Lierop

- land den Venakker ƒ  25-00-00
   1. Dirk Dirks

2. Antony Loomans
- land den Heykamp 2 l. ƒ  40-00-00

1. Jan Bruystens
2. Antony van Bussel

- groes het Hoyvelt 8 l. ƒ 160-00-00
1. Willem Leenders
2. weduwe Pieter Slaats

- groes het Weyvelt 4 l. ƒ  50-00-00



 1-2. Mattijs Slaats
- land de Venakker 1 l. 3 cops. ƒ  36-00-00

1. weduwe Marten Berkers
2. Jacobus van Hugten

- land de Willigenakker 1╝ l. ƒ  30-00-00
1. weduwe Marten Berkers
2. Dirk Dirks

- groes de agterste Wijde 2 l. ƒ  50-00-00
1. Jacobus Losecaat
2. Jan Canters

- land den Behelpsenakker 1 l. ƒ  25-00-00
1. weduwe Marten Berkers
2. Peter Hoeben

- groes het Leegvelt 1 l. ƒ  20-00-00
1. Dirk van Helmond

- groes den Behelpsendries 1 l. ƒ  25-00-00
1. Dirk van Helmond
2. Peter Hoeben

- de helft van huis en aangelag 1╜ l. ƒ 150-00-00
1. Martinus Slaats

2. een voorgaande huisplaats            
ƒ 839-00-00

De goederen zijn belast met:
- 1 vat rogge/jr. aan Mevr. van Hanewijk c.s. - in kapitaal ƒ    22-06-07  

ƒ 816-13-09
Dubbele 20e penning is ƒ 81-13-8.
Vermits de aangeving niet op behoorlijke tijd gedaan is. 

R 102 fol. 32vo 01-09-1790

Hendrien Verberne verkoopt aan Jan Janse Verberne:
- land den Langenakker 3 l.

1. kn Francis Verberne
2. ....

Koopsom: ƒ 160,-.

R 102 fol. 33vo 11-09-1790

Arnoldus Gragtmans verkoopt aan Antonie van Hoek:
- de helft van huis en hof geheel ╜ l.
  Zoals door hem in bewoning is.
  De andere helft is van Peter de Vos.

1. Peeter de Vosch
2. Willem van Dijk

Belast met: ƒ 0-3-8/jr. aan het Huis van Asten - samen met Peter de Vosch.
Koopsom: ƒ 165,-.

R 102 fol. 35 21-09-1790 1/2

Hendrik Hendriks verkoopt aan Jan, Dirk en Willem, kn Joost van Hugten - en 
Maria Hendriks, zijn zuster, de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - het Sandt - met nog een klein huisje 28 l.

1. Gerrit Francis Aarts
2. de gemeente

- groes en heiveld 60 l.
1. de gemeente 
2. kn Jan Cuylenburg



- groes de Haag 2 l.
1. kn Dirk Peels
2. Gerrit Francis Aarts

- de helft van 1/8e deel van - de kleyne Haag 3 copse
  De overige 7/8e delen zijn van de kn Jan van de Cuylenburg
- groes het Aa-veltje 1 copse.

1. Antony Hoefnagels
2. Goort van Doorn

(De wederhelft is van de voorn. kinderen met hun moeder, Maria Hendriks.)
Belast met: ƒ 0-6-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 400,-.  

R 102 fol. 37 20-09-1790 2/2
Jan, Dirk en Willem, kinderen Joost van Hugten zijn schuldig aan hun oom, Hen-
drik Hendriks - ƒ 400,- terzake van de voors. gekochte goederen - i.p.v. de 
jaarlijkse rente zullen zij Hendrik Hendriks gedurende zijn verdere leven on-
derhouden en alimenteren in kost, drank, kleding, ziekte en gezondheid.   

R 127 fol. 12 21-09-1790

Op 19-6-1786 is door de "in- en opgsetenen" van de Moosdijk, gelegen te Lies-
sel, aan het College van Asten een request aangeboden - waarin zij verzoeken 
om hun vee "oudergewoonte, tot seekere door hun Eerw. op te leggen schuttekenen
te laten weyden" breder vermeld in het request. 
E.e.a. is van de hand gewezen.
Op 6-9-l.l. hebben Marten Jan Celen en Jan Berkers, wonend op de Moosdijk, 
weer, bij adres, verzocht om hun vee te mogen weiden.
Overeengekomen is nu:
- Dat het aan de inwoners van de Moosdijk, te Liessel m.n. Marten Jan Celen, 
  Jan Berkers, Hendrik Verheyen, Leendert Peter Jansen, Jan Lambert Lensen, Jan 
Goort Leenders, Jan Teunis Martens en Hendrik van Trigt zal worden toegestaan 
om met hun vee te mogen weiden op deze gemeente "tot sekere opgelegde schut-
  tekenen" door schepenen Pieter van Loon en Gerrit Verberne met de peelmees-
  ters, Gerrit Kerkers en Martinus Slaats in presentie van Marten Jan Celen en 
Jan Berkers - opgeworpen en bepaald.    
- Dat Marten Jan Celen en Jan Berkers zich verbinden - om jaarlijks, aanvangen-
  de 1 jan. 1791 en dit gedurende 6 jaar, te betalen - ƒ 30,- waarvan 2/3e deel 
  voor de gemeente en 1/3e deel voor de Schutterij, zoals van ouds.
- De gemeente behoudt het recht van opzegging.
- Indien buiten de de schuttekenen beesten bevonden worden dan zullen deze 
"schutbaar" zijn en i.p.v. enkel, dubbel schutgeld moeten betalen - n.l. van 
  ieder beest ΘΘn gulden en van ieder schaap vier stuivers - binnen 24 uur te 
  betalen.
- "Dat eenieder onder eedt staende sulx sal konnen of mogen doen als was het 
  een persoon alleen en ook met de oogen mogen schutten en so men als dan geen 
schapen of beesten konde neemen sullen de ondergetekende inwoondere van de 
  Moosdijk voors. egter voors. schutgelt naar mondelinge aanmaninge binnen drie
  dagen moeten komen voldoen en betalen - of sal het aan die van Asten, ten al-
  len tijden vrij staan om beesten of schapen van ingesetenen van de Moosdijk 
  op Astense grond, schoon binnen de opgeworpen schuttekenen sijnde weg te haa-
  len en sulx tot verhaal van het schutgelt sonder onderscheyt aan wien die 
  beesten mogten toebehoren. En sal het daarenboven aan alle ingesetenen van 
  Asten vrij staan om op voors. wijse te schutten - mits bij twee geloofwaardi-
  ge getuygen gedaan wordende".
- De voors. ingezetenen van de Moosdijk zullen op de grond van Asten of binnen 
  de opgelegde schuttekenen enige hei mogen maaien, nog minder enige grond af-
  voeren - op "poene" als in de keuren van Asten vermeld staat.



  Dit op verbeurtenis van karren, paarden of ossen waarmee de grond wordt ver-
  voerd.
  Enz. enz.
- Bij overtreding zal het relaas van de vorster, schutter of andere, onder eede
  staande persoon - voor volkomen geloofwaardig worden aangenomen. 
  Of dat van twee andere goede geloofwaardige ingezetenen. 

R 102 fol. 37 27-09-1790

Johanna Vlemminx, te Sterksel, verkoopt aan Jan van den Eynden - g.m. Jennemie
Vlemminx, zijn zuster, te Lierop ╝e deel onverdeeld in:
- groes - te Asten geheel 2 l.

1. kn Dirk Jacobs, te Vlierden
2. Jan van de Vorst

 3-4. de Aa
De prijs is begrepen in een groter transport - d.d. 27-8-1790 - Lierop.

R 127 fol. 15 27-09-1790

Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenrode, heeft, op 16-9-l.l., te Helmond, bij 
publieke aanbesteding aangenomen het collecteren van de Gemene Middelen en 
Cleyne Speciδn, ingaande 1-10-1790 en de Koningsbede, ingegaan 17-9-1790, als-
mede de landsverponding, ingaande 1-1-1790.
Allen voor de tijd van ΘΘn jaar - over de stad Helmond en jurisdictie vandien.
Borg: Jacobus Losecaat, drossard en erfsecretaris  van Asten.

R 127 fol. 16 27-09-1790

Jan van Breda, wonende alhier - en Catharina van Breda, thans wonende te Aarle,
doch hier present, broer en zuster, zij testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Al hun goederen aan de langstlevende van hen beiden.
- Mochten beiden, of ΘΘn van hen trouwen - dan zal dit testament geen effect
  sorteren.

R 30 fol. 191 02-10-1790 1/10 Ook: R 33- 52 - 2-10-1790.

Verhoor van:
Hendrikus Gragmans, 16 jaar, gegijzeld te Asten, het laatste gewoond hebbende 
                             te Bladel bij Jacobus van Baarschot - o.m.:

2. Wat hij doet voor de kost en hoe lang hij absent is geweest.

2. Hij heeft schapen gehoedt te Bladel, is wel twee jaar uit zijn ouders huis,
   doch niet langer dan 14 dagen uit zijn dienst te Bladel.

3. Bij wie hij in die tijd heeft gewoond.

3. Op de Lichtenberg, onder Weert, heeft hij de schapen gehoed. 
   In het Mooregadt, tot Weert, te hebben geweven.      
   Vandaar is hij gegaan naar Maastrigt om te zien of hij tamboer kon worden.
   En vandaaruit naar Meerse waar hij enige tijd heeft geweven. 
   En dan naar Asten, op de hoeve van Jan Verdijsseldonk, in de Astense Hut, 
   Lierop, Someren, en eindelijk te Eersel, bij Jan Smagten en dan te Bladel 
   bij Jacobus van Baarschot.

4. Hoe, door wie en op welke wijze hij is opgebracht.



4. De gegijzelde zegt: "Door de schutter van Deurne, Someren en Asten en met 
   een ketting aan zijn arm". 

5. Waarom hij is opgebracht.

5. Omdat hij in de Astense Hut zijnde, bewoond door de weduwe Meeuwis Smits, 
   en waar ook de schutters present waren, verteld had dat hij medeplichtig was
   aan het stelen van twee paarden.

6-7-8. Of hij Hendrik van de Ven, te Someren, kent en of hij deze niet een 
       paard heeft verkocht, wanneer en voor hoeveel.

6-7-8. Hij kent Hendrik van de Ven en heeft hem, op 24 sept., vrijdag voor So-
       meren kermis, voor 14 gulden en twee oude schellingen, een paard ver-
       kocht en deze som van voorn. Hendrik zelf ontvangen.

9-10.  Waar hij aan dat paard is gekomen en wanneer.

9-10.  Dat het door Jacob Schoenmakers, soldaat, liggende in garnizoen, te 
       Steenbergen, bij een boer te Stramproy uit de stal is gehaald en dat hij,
       gegijzelde, buiten staande, met de vrouw van Jacob Schoenmakers het 
       heeft aangevat, weggevoerd en verkocht aan voorn. Hendrik van de Ven.

11-12-13-14. Of hij ook weet van diefstal van een paard uit de stal van Jan 
             Roymans, te Someren - tegenover de predikantswoning.

11-12-13-14. Ja. Jacob Schoenmakers en zijn vrouw zijn met hem, op zaterdag-
             nacht, 25 sept. l.l., te Someren, geweest aan het huis van Jan     

   Roymans. 
   Om ca. twee uur in de nacht is Jacob is toen over de schelft in de 

paardestal geklommen, het paard losgemaakt, buiten gelaten en ge-
             bracht op den Dijk, naar Jan Lambers.

   Gegijzelde heeft daar het paard overgenomen en gebracht naar, even
   voor Weert, op den Biest, in de eerste herberg over het brugske.
   Hij heeft daar aan de hospes gevraagd om het paard voor hem te 
   verkopen, zij zou twee kronen commissie krijgen.
   De hospes heeft hem gezegd dat het niet goed met hem zat, omdat er
   te Rooy (Stramproy) een paard gestolen was en dat dit het wel eens 
   zou kunnen zijn.
   Gegijzelde is daarop weggegaan.

15-16. Of hij medeplichtigen heeft gehad en of hij niet wist dat zulke misdaden
       ten strengste verboden en strafbaar zijn.

15-16. Alleen Jacob Schoenmakers, gaande met een verlof- of werfpas, omtrent 46 
uur boven Keulen. Hij had zijn vrouw, zijnde van Steenbergen bij zich.
       Dir waren zijn medeplichtigen. 
       Hij heeft geen andere dieverije gepleegd dan die te Stramproy.
       De soldaat en zijn vrouw zijn, op 30 sept. l.l., weggegaan bij de Asten-
       se Hut, naar Duytzlandt.
       Hij is zich bewust van de strafbaarheid.

R 30 fol. 195 02-10-1790 2/10 Ook: R 33 - 52 - 2-10-1790. 
Jan Roymans, te Someren, verklaart:
Dat in de nacht van zaterdag op zondag, 25 op 26 sept. l.l. zijn paard uit de
stal is weggeraakt, doch niet te weten, hoe, of op wat voor wijze.
Hij is met zijn knecht, op de 26e voors., het paard gaan zoeken en gekomen in 



den Biest, even voor Weert, in de eerste herberg over het brugske, waar, zo 
meent hij, "den Prins" uithangt, heeft zijn knecht, Jan Hurkmans, het paard
weer gevonden.
E.e.a. is onder eede bevestigd.

R 30 fol. 196 03-10-1790 3/10 Ook: R 33 - 52 - 3-10-1790.
Hendrik van de Ven, te Someren, verklaart:
Dat op vrijdag voor Somerse kermis, 24 sept. l.l., ten zijne huize is gekomen 
een jongeling, thans gegijzelde op het kasteel, welke een paard bij zich had
dat hij aan hem verkopen wilde.
Na enig gepraat heeeft hij het paard gekocht voor 14 gulden en 2 schellingen.
De jongeling heeft 's nachts in zijn, comparants, huis geslapen.                
Tot meerder corroboratie onder eede bevestigd.

R 30 fol. 197 04-10-1790 4/10 Ook: R 33 - 52 - 4-10-1790. 
Hendrik Althausen, schutter, te Asten en Samuel Stanifort, schutter, te Some-
ren, verklaren:
Dat zij, op 30 sept. l.l., zijn geweest in de Astense Hut, waar woont de weduwe
Meeuwis Smits, en daar aantroffen een hen bekende jongeman, Hendrikus Gragtmans,
waarmee zij enige tijd hebben gesproken over het stelen van paarden.
Dat de tweede comparant hem toen beschuldigd heeft zulks gedaan te hebben of 
daaraan medeplichtig te zijn geweest.
Hendrik Gragtmans heeft dan toegegeven, t.o.v. van hen beiden, dat hij aan Hen-
drik van de Ven een gestolen paard heeft verkocht en dat hij medeplichtig was
aan "paardsdieverije" bij Jan Roymans, te Someren.
De comparanten hebben, na het aanhoren van deze bekentenis, Hendrik Gragtmans 
voor arrestant gehouden, hem een ketting om de rechterarm gedaan en opgebracht.

R 33 - 52 05-10-1790 5/10
Extract uit het doopregister

van de St. Martinus-parochie te Tongelre.
Anno 1772, 14 octobris, baptisatus est Henricus - fil leg. Petri Grafmans - et

Elisabethae de Greef.
Susceperunt: Joannes de Greef et Maria Grafmans.

Concordantram cum originali attestor G. Couwenberg, pastor de Tongelre - 
hac 5 octobris 1790.

R 33 - 52 09-10-1790 6/10
Uit het samenvattend betoog van Jacobus Losecaat aan schepenen van Asten en 
waarin hij verzoekt een proces tegen Hendrik Gragtmans te mogen aanvangen,
blijkt nog, dat:
- Hendrikus Gragtmans - "zijn vader en stiefmoeder zedert ontrent twaalf jaaren
  alhier hebben gewoont".
- Dat hij "remonstrant" - voor de goede bewaring van de gegijzelde beducht, na 
  verkregen vergunningen heeft doen logeren "op de gijzelkamer" te 's Bosch.

R 33 - 52 11-10-1790 7/10
Aan Jacobus Losecaat,

Prae-advies in de zaak Henricus Gragtmans, fugitief, nu gegijzeld.
Willem van Ackersdijck - 's Bosch.

namens van Heurn.  

R 33 - 52 13-10-1790 8/10
Schepenen van Asten verlenen aan Jacobus Losecaat - "een decreet van apprehen-
sie, met de clausule van edicte is cas van fugitiefschap" 
Dit t.l.v. Hendrikus Gragtmans.  



R 20 fol. 352 13-10-1790 9/11
Den drossard, aanlegger - contra - Hendrikus Gragtmans, gedaagde.
 
R 33 - 52 17-11-1790 10/11
Pro Deo Aan zijne Doorlugtigste Hoogheid den Prince

van Orange en Nassau - enz. enz.
Hendrik Gragtmans, geboortig van Tongelre, omtrent 18 jaar, logerende op de 
Gevangepoort te 's Bosch - en geassisteerd met de ondergetekenden, zijnde de 
voornaamsten van zijn familie.
Dat de suppliant, nu twee jaar geleden, van zijn vader en stiefmoeder, welke 
zeer armoedige lieden zijn, die met weven de kost winnen en te Asten woonach-
tig, is "geabandonneert".
Dat hij genoodzaakt is geworden om te zwerven en met weven en schapen hoeden
de kost te verdienen.
Hij is, toen hij zonder werk was, zelfs naar Maastrigt gegaan, om te zien of 
hij daar tamboer kon worden. Dit mislukte echter.
En hij heeft zich weer aan het weven en schapen hoeden moeten "begeven" en is
eindelijk, in het laatst van juni l.l. als schaapherder kunnen komen bij Jaco-
bus van Baarschot, onder Bladel en is daar gebleven tot elf dagen voor zijn 
"apprehensie", dus ruim drie maanden.
Op 19 sept. "dezes jaar 1790" heeft hij aan van Baarschot permissie gevraagd
om naar "de Astense kermis" te mogen gaan en "zig te gaan biegten".
Hij heeft aldaar "kermis" gehouden en heeft bij die gelegenheid kennis gemaakt
met Jacob Schoenmakers, zeggende, soldaat te zijn te Steenbergen.    
De suppliant is door deze kennismaking met de soldaat en zijn vrouw "int wilde
geraakt sijnde" en heeft niet "derven" bij zijn meester terugkeren en evenmin 
in zijn vaders huis, "uyt hoofde van een ongemakkelijke stiefmoeder" en is dam
met Jacob Schoenmakers en zijn vrouw naar Stramproy gegaan - hierna volgt een 
overzicht van hetgeen dan de volgende dagen gebeurde, e.e.a. komt overeen met
de afgelegde verklaringen. 
Nu suppliant op de Gevangenpoort zit en met "het grootste berouw van agteren
ziet" hoe hij zich door zijn onachtzaamheid zo ver heeft kunnen laten verleiden
om in elf dagen zoveel droefheid te veroorzaken - enz. enz.
Suppliant, geassisteerd met zijn familie, verzoekt aan Uw Hoogheid, in aanmer-
king genomen "de jonge jaaren en vooral de overgroote onnooselheid" en beken-
ning van schuld, om vergeving.    

w.g. Jan van Westerveld, cipier,
  P. Hoefnagels,

     Jan van Dijk,
  Lindert Geeven,
  J. van Rooy,
  Mattijs Lodewijks,

Marge: Deze en de bijlagen gezonden naar den drossard van Asten om verdere 
informatie.

17-11-1790 - 's Hage - Pr. van Orange
namens deze: B.J. de Larrey.  

         
R 30 fol. 198 01-12-1790 11/11 Ook: R 33 - 52 - 1-12-1790. 

Verklaringen van:
1.   Jan Mutsaerts - en
2.   Peternella van Hugten - g.m. Lambert Mutsaerts, wonende aan de Herbaane, 
ongeveer ╝e uur gaan van het dorp Lierop.
     Doende: tapnering.
3-4. Jan Timmermans - g.m. Elisabeth van den Boer, in het Dorp, logementhouders.
5.   Peternel van Hugten - weduwe Meeuwis Smits (en Martinus van Deursen, haar 
     voorzoon) - wonende neven de Herbaane, tegen de grens van Deuren.
     Doende: tapnering.     



1-2. Op woensdag 29 sept. l.l., tegen de avond zijn bij hen gekomen, drie per-
     sonen, waarvan ΘΘn aan hen bekend t.w. Hendrik Gragtmans.
     EΘn persoon leek soldaat te zijn en de derde was gekleed in vrouwenkleren.
     Zij hebben zich niet bij hen opgehouden, maar de "soldaat" zette Hendrik 
     Gragtmans aan om hun weg naar het Dorp te vervolgen.

3-4. Op 29 sept. l.l., 's avonds, zijn in hun huis gekomen, drie personen, hen
     onbekend, doch na enige tijd vernomen te hebben dat de eene persoon sol-
     daat was, doch dat dit aan de "montering" niet te zien was, omdat hij met
     een witte kiel of overrok gekleed was.         
     De soldaat gaf voor dat de vrouw die bij hen zijnde, zijn vrouw was en dat 
     de derde persoon, Hendrik Gragtmans, hen wel bekend, zijn kornet was.
     Zij hebben gedrieδn bij hen gelogeerd en 's morgens zijn alle verteringen
     door de soldaat betaald.

5.   Dat op 30 sept. l.l., 9 uur 's morgens, bij hen zijn gekomen, drie perso-
     nen, waaronder Hendrik Gragtmans en een soldaat, bij zich hebbende een 
     vrouw.
     Zij hebben gezamelijk een glaasje jenever gedronken, betaald en daarop is
     de soldaat en de vrouw vertrokken naar Meyl, onder het gebied van de Key-
     zer.
     Zij hebben Hendrik Gragtmans achtergelaten in haar huis en voorgegeven dat 
     zij hem over drie weken weer zouden ophalen.
     Hendrik heeft daarop enige tijd in haar huis doorgebracht en dat daarna de
     schutters van Asten en Someren gekomen zijn en hem meegenomen hebben naar
     het Dorp, omdat hij bekend had paarden te hebben gestolen.
Allen bevestigen onder eede.          
 
R 127 fol. 17vo 09-10-1790

Staat en inventaris - opgemaakt door Maria Janse Timmermans - weduwe Francis 
Loomans - t.b.v. haar kind, Jan.
Zij wil hertrouwen met Hendrik Peeter Neervens, j.m., geboren te Deurne, doch 
woont al enige jaren hier te Asten.

Vaste goederen
De vaste goederen van comparantes overledene mans ouders - voor de ene helft 
"ten erfregte" en voor de andere helft "ter togte" werden bezeten door Antonie 
Willem Loomans, vader van wijlen haar man, Franciscus Loomans.
Op 7-9-1784 heeft deze Francis met zijn zuster, Petronella, een accoord gemaakt
waarbij zij aan hem haar deel in de te verkrijgen of reeds verkregen goederen 
van hun ouders aan hem overdroeg.      
Ook heeft Francis Loomans aan Willem Loomans, zijn broer - ƒ 105,- betaald voor 
diens aandeel in de ouderlijke goederen.

Roerende goederen o.a.:
- een koe, 
- een boterstand en staf, een melktob,
- een aardkar zonder beslag
- diverse potten en ketels,
- zes tinnen lepels en zes "forchetten",
- vier biezen stoelen, twee kisten, een kastje waarin een beeldje,
- twee bedden en hun toebehoren, vijd paar slaaplakens, twee "oirfluwijnen",
  een wollen deken, 
- drie tafellakens, vier handdoeken. 
- acht vijm ongedorst koren,
- drie lopense bezaaid met rogge.



R 32 fol. 101vo 11-10-1790

Margareta Robers - g.m. Peeter Deegens wordt, tot wederopzeggen van ΘΘn der 
partijen, aangesteld tot "wijse moeder of vroedvrouw" te Asten.
Salaris - ƒ 60,-/jr.
Verdere omschrijving - d.d. 10-1-1781.

R 127 fol. 20vo 20-10-1790

Jacobus van Ravesteyn, vorster, door de Raad- en Rentmeester Generaal der Do-
meinen van Brabant, gekwalificeert als deurwaarder tot het doen van executies -
vanwege 's landslasten alhier - d.d. 12-1-1773.
Hij neemt, namens Jan Willem van Nouhuys, collecteur der landsverponding en Co-
ningsbeden over 1788, in arrest:
- de vaste goederen van Marten Zeegers - ter somme van ƒ  9-16-06
- idem van - Maria Marcelis van Bussel - weduwe Jan Goort    
             Canters - ter somme van ƒ 17-14-04
- idem van - Johannis Martens - ter somme van ƒ  1-01-00
- idem van - Dirske Janse van Otterdijk - ter somme van     ƒ  6-09-00

Idem nog - fol. 23vo - 27-10-1790.
- de goederen van Philip Thomas Verlijsdonk, Maria, Dorothea en Rijnder Francis
  Bogaerts en Jan Peters - tot verhaal van  ƒ  2-08-00

R 25 fol. 82vo 25-10-1790

Den drost, aanlegger - contra - Eymert Bollen, gedaagde.
Gedaagde wordt beboet met 4 gl. 1- st. - wegens het weghalen van strooisel -
op 9 sept. l.l. in het Voordeldonksbroek binnen de tekens.
E.e.a. volgens art. 30 en 31 van de Keuren.

R 25 fol. 83vo 25-10-1790

Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, aanlegger.
- contra 
Gerrit van Hugten, gedaagde.
Betreft: Voldoening van ƒ 10,- wegens intrest van ƒ 250,- "gevest" - d.d. 
         9-5-1774.

R 127 fol. 22vo 26-10-1790

Lambert van Lil - g.m. Elisabeth Peter Verberne, te Someren, heeft verkocht aan
Dirk van Helmond, te Lierop:
- een huis, schuur, stallen, schop, hof en aangelag, land en groes - gelegen

te Lierop - op Hersel ca. 80 l.  
Hem, verkoper, aangekomen bij deling - d.d. 10-9-1790.

Koopsom: ƒ 2250,-.
De overdracht zal behoorlijk "gevest" worden op de secretarie van Lierop.

R 101 fol. 38vo 01-11-1790

Nicolaas van Stiphout verkoopt aan Gerrit Bakens:
- huis, schuur, stallinge, hof en aangelag 1╝ l.

1. Jan Meulendijks
2. Francis Kuypers c.s.

- een deel van een schop - zo ver als is afgemaakt - met de grond.
Belast met: ƒ 2-8-0/jr.aan het Gemene Land - rentmeester R. G. van Stirum,



                       te 's Bosch - in een meerdere rente van ƒ 7-10-0/jr. 
met meer andere.

Koopsom: ƒ 444,-.
Door de verkoper zijn gereserveerd - drie bedsteden, twee in het huis en ΘΘn in
de kamer staande. Mitsgaders den oven en enige fruitbomen in de hof.
Aan de koper zal het vrijgelaten worden om op deze gekochte goederen, binnen 
het eerste jaar een "smitshuysinge te mogen timmeren" enz. enz.

R 127 fol. 24 01-11-1790 1/2

Anna Maria Hendrik Colen - weduwe Huybert Mennen verklaart te renuntiδren en af 
te zien van het "togtregt" in:
- in huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 l.

1. Evert van Geffen
2.Jan Slaats

dit t.b.v. Hendrik Mennen, haar zoon - aan wie het erfrecht voor de helft toe-
komt.
De andere helft van het erfrecht komt aan haar, comparante, toe.

R 102 fol. 39vo 01-11-1790 2/2
Anna Maria Hendrik Coolen - weduwe Huybert Mennen en haar minderj. zoon, Hen-
drik Huybert Mennen, verkopen aan Nicolaas van Stiphout:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 1 l.

1. Evert van Geffen
2. Jan Slaats

waarvan de eerste comparante voor de ene helft het erfrecht en voor de andere 
helft "de togt" bezat - en waarvan zij op heden "de togt" heeft afgegaan en ge-
renuntieert op haar voorn. zoon aan wie dat erfrecht was "aanbestorven"       

Koopsom: ƒ 300,-.

R 127 fol. 24vo 03-11-1790

Willemyn Arnoldus Groenen - weduwe Leendert Lambers - geeft opdracht aan Willem
Loomans en Wilbert Cornelis, armmeesters, om al haar, comparantes, goederen te
verkopen - en daarna naar behorern over te dragen.
De opbrengst zal zijn t.b.v. den Armen van Asten - echter zal zij, opdracht-
geefster, gedurende haar verdere leven worden onderhouden door den Armen van 
Asten en na haar overlijden een begrafenis krijgen naar haar staat.  
     
R 127 fol. 25vo 18-11-1790 1/2

- Francis Arnoldus Thielen,
- Elske Arnoldus Thielen,
- Dirk van Gennip - g.m. Annemie Arnoldus Thielen,
- Jacobus Michiels - g.m. Engel Arnoldus Thielen.
Zij verdelen hun goederen - te Ostaden.

1e lot: Francis, Elske en Dirk - bij elkaar inwonende.
- huis, hof en aangelag - te Ostaden 1╜ l.
  waarvan aan het 2e lot komt ╜ l. met de twee gebonten
  van de schop.

1. het 2e lot
2. Peter Berkers

- de helft van den Braselsenakker geheel 3 l.
1. Jacobus Michiels
2. Antony van Dijk c.s.

- land den Kampakker aan 't Aangelag 1 l.



1. Goort Lomans
2. weduwe Peter Berkers

- land den Haaverkamp 3 l.
1. weduwe Thomas Coolen 
2. Jan Cornelissen

- land het Neutje 2 l.
1. kn Francis Verberne
2. weduwe Mattijs Bruystens

- de helft van een akker - het Wortelvelt 1 l.
1. Jan Antoni Driessen
2. het 2e lot

- groes het Hofke 1 l.
1. weduwe Peter Berkers

2. een straatje    
- groes het Hoyvelt 4 l.

1. Jan Cornelissen
2. Theodorus Sengers

- groes het groot Weyvelt 5 l.
1. Jan Cornelissen
2. weduwe Paulus van Dijk

- de helft van een groesveld - het Haverlandt geheel 3 l.
1. de goederen in deze
2. weduwe Peter Berkers

- groes de Aabeemt 3 l.
1. Antony van Dijk c.s.
2. de Aa

- land den akker aan den Hoolen 2╜ l.
1. Goort Loomans
2. Arnoldus Timmermans

2e lot: Jacobus Michiels 
- de schop - twee gebonten met een half lopense grond van het aangelag

1. het 1e lot
2. weduwe Peter Berkers

- de helft van een akker - den Braselsenakker geheel 3 l.
1. het 1e lot
2. kn Jan Coolen

- land het Neutje 1╜ l.
1. weduwe Peter Berkers
2. weduwe Mattijs Bruystens

- de helft van een akker - het Wortelvelt geheel 1 l.
1. het 1e lot
2. kn Steven Jansen

- de helft van een groesveld - het Haaverlandt geheel 3 l.
1. Jan Cornelissen
2. weduwe Peter Berkers

- groes het Weyvelt 4 l.
1. Antony Verberne
2. weduwe Peter Berkers

Aan dit lot zal het vrijstaan te mogen timmeren tot aan het heufke toe - noch-
tans zal er een "bekwame" weg tussen beiden moeten blijven.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan rentmeester de Kempenaar, te 's Bosch.

R 102 fol. 40vo 07-12-1790 1/2
Jacobus Michiels is schuldig aan Jan Willem Coolen - ƒ 100,- α 3%.



R 25 fol. 84 06-12-1790

Peter Thielen Coolen en Jan Bruystens, borgemeesters 1788, aanleggers.
- contra 
Pieter Klomp, gedaagde. 
Gedaagde is borg geweest voor Johannes Francis Slaats t.b.v. een "koop" hout
op de koopdag - d.d. 29-12-1788 - somma ƒ 11-5-0.

R 102 fol. 44vo 06-12-1788

Willem Lucas - g.m. Dorothea van Hoof - weduwe Willem van Kuyk, te Reythoven,
is schuldig aan Antony Verhees - ƒ 250,- α 3╜%.
Onderpand: een deel in een clamptiende.

R 102 fol. 44vo 27-12-1790

Antonie Losecaat, secretaris te Eyndhoven, wonende te Eyndhoven, verkoopt aan
Jan Vreynsen, te Ostaden:
- hooivelt het Busvelt  1╜ l.
- hooivelt 1╜ l. aan elkaar gelegen

1. weduwe Francis van Hout
2. Gerrit Brunas

Koopsom: ƒ 200,- α 4%.

R 32 fol. 102vo 31-12-1790

Jacobus van Hugten en Peter Aart van Bussel worden aangesteld als schepenen
over 1791.
Tot setters worden benoemd: Goort Lomans en Jan van Bussel.



R 127 fol. 28vo 03-01-1791 1/2

Dirk Leenders - mede voor zijn twee broeders, Joost en Antony, zien af van hun
aandeel, als hen straks toe zou komen uit de nalatenschap van Willemina Arnol-
dus Groenen - weduwe Leendert Lambers, zijn stiefmoeder.
Zij zullen echter ook niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de 
schulden welke staande het tweede huwelijk van hun vader reeds gemaakt zijn of 
nog gemaakt worden na d.d. door hun stiefmoeder - deze zullen betaald moeten 
worden uit de opbrengst van de te verkopen goederen.

R 102 fol. 46 04-01-1791 2/2
Willem Loomans en Wilbert Cornelis, procuratie hebbende van Willemina Arnoldus
Groenen - weduwe Leendert Lambers.

Zij verkopen aan Dirk Leenders:
- een hofplaats met land en groes - aan het huis van Dirk Leenders 3 l.

1. de koper
2. de gemeente

Koopsom: ƒ 48,-.

Zij verkopen aan Antony Timmermans:    
- land den Hegakker 2 l.

1. Gerrit Verberne
2. Pieter Coolen

Koopsom: ƒ 30,-.
- het voorste Hoyvelt 2╜ l.

 1-2. Dirk Leenders
Koopsom: ƒ 50,-.

Zij verkopen aan Peter Verrijt:
- land den Horsik 2 l.

1. Dirk Leenders
2. Joost van Rest

Koopsom: ƒ 35,-.

Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys:
- land/groes de Vlinkert 1╜ l.

den Dries 1╜ l.
1. de gemeente
2. Dirk Leenders

Koopsom: ƒ 53,-.

Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- groes het tweede Hoyvelt 3 l.

 1-2. Dirk Leenders
Koopsom: ƒ 35,-.

Zij verkopen aan Leendert van Riet:
- groes het voorste deel van den Engelsen Beemt 1╜ l.

met nog een deel van de agterste Engelsen
Beemt 1╝ l.

1. Dirk Verdonschot
2. Dirk Leenders c.s.

Koopsom: ƒ 18,-.

Zij verkopen aan Jan Jooste van Rest:
- land de Vlinkert 1╜ l.



1. Dirk Leenders
2. de verkrijger.

Koopsom: ??

R 102 fol. 51 04-01-1791

Jan Jooste van Rest is schuldig aan Jacobus Losecaat - ƒ 43-12-0 α ƒ 1-16-0/jr.

R 102 fol. 52 04-01-1791 1/3

Dirk Leenders is schuldig aan Abraham van Nouhuys, substituut secretaris, te
Asten - ƒ 70,- α 4%

R 102 fol. 102 02-05-1791 2/3
Dirk Leenders verkoopt aan Jacobus Losecaat:
- groes de Meulendijk - het tweede Hoyvelt 3 l.

 1-2. de koper
Blijvende de sloot, geschoten tussen dit perceel en het volgende perceel, aan
de koper.

Koopsom: ƒ 45,-.

R 102 fol. 68 02-05-1791 3/3
Jacobus Losecaat verkoopt aan Dirk Leenders:
- groes aan de Meulendijk - het tweede Hoyvelt 3 l.

1. het hiervoor verkochte veld
2. de koper

Koopsom: ƒ 45,-.

R 127 fol. 29 13-01-1791 1/3

- Hendrik Haasen - g.m. Elisabet Slaats - weduwe Laurens Roymans - en
- Anthony Verkuylen - g.m. Annemie Roymans.
Zij komen overeen dat Antony Verkuylen zal afzien van zijn aandeel N.U. uit
de nalatenschap van wijlen Laurens Roymans - en Elisabet Slaats, zijn vrouwe
moeder "soude konne of moeten aankomen" alsmede welke staande huwelijk van Hen-
drik Haasen of zijn voorn. vrouw, zijn of worden aangekocht.
Hij laat deze over aan Hendrik Hasen - en Elisabet Slaats - of diens kinderen
of erfgenamen.
Hendrik Haasen zal gehouden zijn om alle schulden des boedels te betalen en 
voornamelijk die, welke - d.d. 30-6-1764 - bij het passeren van de inventaris 
van Elisabet Slaats - weduwe Laurens Roymans daarop zijn gesteld.    

R 102 fol. 53 13-01-1791 2/3
Antony Verkuylen - g.m. Annemie Laurens Rooymans verkoopt aan Hendrik Haasen -
een zodanig deel - als door het overlijden van Laurens Roymans op zijn, compa-
rants, vrouw reeds verstorven is en nog mocht versterven t.w. in:
- huis, hof en aangelag - te Ostappen 4 l.

1. de gemeente
- land naast het Aangelag 15 l.

1. Dirk Jan Wilbers
- land naast het Aangelag 2 l.

1. Dirk Jan Wilbers
- land den agtersten Dries 3 l.

1. Dirk Jan Wilbers
- groes het Weyvelt 8 l.

1. Dirk Jan Wilbers
- groes het Hoyvelt 7 l.



1. Dirk Jan Wilbers
- groes het Groesvelt 6 l.

1. Lambert Verheyen
- land de Hofstad 2 l.

1. een straatje
- land nevens het Aangelag 7 l.

1. goederen in deze
- land de Rayakker 2 l. 9 r.

1. Dirk Jan Wilbers
- land het Kempke 3 l.

1. goederen in deze
- land den agtersten Dries 3╜ l.

1. Dirk Jan Wilbers
- groes het Weyvelt 3╜ l.

1. Dirk Jan Wilbers
- groes de voorsten Dries 1 l.

1. Dirk Jan Wilbers
- groes het Hoyvelt 2 l.

1. Dirk Jan Wilbers
- land de Wolfsberg 4╜ l.

Koopsom: ƒ 526,-.

R 102 fol. 56 11-02-1791 3/3
- Hendrik Haasen, als man en momboir van Elisabeth Slaats - weduwe Laurens Roy-
  mans - en
- Pieter Mathijs Slaats, als "gekoren" momboir en naaste bloedverwant van v.n. 
Elisabet Slaats.
Zij treden op t.b.v. Elisbeth Slaats met de "regte van het los- en naderschap
in klinkende en blinkende penningen te lossen en naasten" zodanige koop en 
transport van vaste goederen - den 13 jan. 1791 - als aan hem, Hendrik Haasen, 
is gedaan door Antonie Verkuylen - g.m. Annemie Roymans - voor ƒ 526,-.
En verklaarde tot dien den comparant, Hendrik Haasen, de voorbedoelde verkogte
en getransporteerde parcelen te wijken en te verkopen t.b.v. de comparante na-
dersse - enz. enz.   
  
R 102 fol. 55vo 13-01-1791

Jacobus Losecaat, drossard en erfsecretaris, verkoopt aan Hendrik Vinken:
- groes den Eyndhovense Bunder 8 l.

Koopsom: ƒ 100,-. 
    
R 33 - 52 28-01-1791 Ook: R 127 - fol. 38 - 28-2-1791.

Antony van der Laak en Hendrik Haasen verklaren, als getuigen ter instantie van
Petrus de Jong, drossard, te Vlierden, dat het waar is dat hij, eerste depo-
nent, op maandag 17 jan. l.l., in gezelschap van Francis Aarts, ook wonend al-
hier, in de middag is geweest in de herberg van Jan de Groot, op het Brouwhuys,
onder Vlierden.
Dat hij "aldaar op de kaart gespeelt heeft", waarbij "eenig verschil" ontstond
over het spelen tussen Francis Aarts en Peter Berkers, uit Vlierden, maar dat 
het daarbij gebleven is.
Hij verklaart verder, dat hij 's avonds laat met Francis Aarts vanuit de her-
berg op weg gegaan is naar huis.
Toen zij waren gekomen bij Cuyten, op de Heyde, hebben Michiel Timmermans en de 
knecht van Michiel van den Heuvel zich bij hen gevoegd.
Ze zijn met vieren gegaan tot het huis van de weduwe Jan Timmermans, te Vlier-
den.



De bedoeling was om door te lopen, doch op aanhouden van Michiel Timmermans 
zijn ze mee naar binnen gegaan om een pijp tabak aan te steken. Binnen zijnde
is daar nog bij gekomen, Peter Berkers en zijn knecht.
Hij, deponent, is daarna samen met Francis Aarts, Berkers en zijn knecht, weer
op weg gegaan, tot aan het huis van Peter Berkers, zonder dat er enig "ver-
schil" tussen een van hen was ontstaan.
Samen met zijn "rijsgesel", Francis Aarts, is deponent daarna weer doorgelopen
waarna hen werd nageroepen: "Gij loopt verdoolt" waarop Francis Aarts terug 
riep: "Ik weet de weg heel wel, dog als ik verdoolt loop, weyst gij mijn de 
regten weg" waarop zij beiden de weg vervolgden.       
Gekomen in een straatje, op den Beersdonk, waardoor een voetpad loopt om naar
Asten te komen hoorden zij een "geruysch en geloop" van mensen die hen voorbij
liepen en hen in het voors. straatje weer tegemoet kwamen - die personen waren:
Peter Berkers en zijn knecht, Dirk Timmermans en de knecht van Michiel van den 
Heuvel, allen uit Vlierden. 
Dat Peter Berkers toen riep: "Werdaar" waarop Francis Aarts antwoordde: "Goed
volk".
Opmerking - in de tekst is doorgehaald:
            "Dat genoemde Berkers terstond riep: "Sta" en hij daarop is toege-
            schooten en met een groot hout op Francis Aarts is aangevallen en 

  en hem daarmede slaande een swaare wonde op het hooft heeft toege-
  bragt - dat het bloed over sijn weesen stroomde"

Hij, comparant, heeft toen wel gezien dat Peter Berkers een hout in zijn hand 
had, maar niet gezien dat hij daarmee Francis Aarts heeft geslagen.
Comparant en Francis Aarts zijn hun weg weer vervolgd naar Asten, tot aan het 
huis van Hendrik Haasen, tweede comparant, welke na aankloppen, open heeft 
gedaan en aan hem is gevraagd om wat jenever om de bebloede wonde van Francis
Aarts uit te wassen.
Hendrik Haasen bevestigd e.e.a. - vanaf het kloppen op zijn deur.    

R 127 fol. 30vo 29-01-1791

Johannis Francis Slaats geeft in huur aan Jan Mattijs Slaats, te Vlierden:
- huis, stal, hof en aangelag - te Ommel
Zoals dit bij hem in gebruik is m.u.v. de kamer en een deel van den hof.

 ╜ l.
- groes        1 roede.
- land den Busserpatakker 1  l. 20 r.  
- een huisplaats en aangelag - in de Steegen      1╜ l.
- een huisplaats en aangelag - aan den Ommelschen    

Bosch       44 r.
- land den Conijnsakker 2  l.
- groes in de Bunders - agter 

Ostappen  
- Nieuwe Erve 4  l.
- de helft van een groesveld - in de Horst geheel 4 l.
  de andere helft blijft bij de verhuurder in gebruik
Huurtermijn: 3 jaar.
Huurprijs: ƒ 36,-/jr.
Onderhoud: voor de verhuurder. 
Lasten: voor de verhuurder.

R 127 fol. 32vo 29-01-1791 1/2

Catharina Francis Willems - weduwe Peter Aart Wilbers verklaart af te zien van 
"het togtregt" zoals dit aan haar, comparante, ingevolge het testament met wij-
len haar man - d.d. 20-2-1778 - competeert.



Alle vaste goederen, haafelijk en erfhaafelijk, niets uitgezonderd, laat zij 
over aan haar twee v≤≤r-kinderen m.n. Jennemaria en Arnoldus.   
  
R 127 fol. 33vo 29-01-1791 2/2
- Arnoldus Peter Aart Wilbers - en
- Martinus van Hoek - g.m. Jennemie Peter Aart Wilbers.
Zij verdelen de door hun ouders nagelaten goederen.

1e lot: Arnoldus
- huis, hof en aangelag - aan het Laarbroek 6 l.

1. weduwe Antony Claassen van der Heyden
2. Antony Verlijsdonk

- land aan de Hofstad 10 l.
1. Antony Verlijsdonk
2. kn Hendrik Berkers

- land aan de Hofstad 3╝ l.
1. deze goederen
2. het vorige perceel

- groes 3 l.
1. weduwe Dielis Verhoysen
2. kn Jan Coolen

- groes het agterste Velt 1 l.
1. weduwe Dielis Verhoysen

2. kn Arnoldus Thielen
- land den Leytentijd ╜ l.

1. weduwe Dielis Verhoysen
2. Arnoldus Verhees

- land den Hoogendries ╜ l.
1. weduwe Dielis Verhoysen
2. Aalbert van der Weerden

- land de half Lopense ╜ l.
1. Arnoldus van Geffen
2.de straat

- land den akker aan den Hoole 1╜ l.
1. weduwe Dielis Verhoysen
2. Arnoldus Verhees

- land den Caphegakker ╜ l.
1. weduwe Dielis Verhoysen
2. Willem Dirks

2e lot: Martinus van Hoek
- ƒ 1450,-
- een kast, een ketel.

R 127 fol. 36 15-02-1791

Hendrien van Oisterhout - weduwe Dirk van Rest, wiens huis, op 4 mei 1791, is
afgebrand.
Dit huis is weer "opgetimmert" en in vorige staat gebracht.
Door het gerecht, alhier, is het "getauxeert".
Zij verzoekt betaling van ╝e deel van de getaxeerde waarde - ingevolge Ha. Ho.
Mo. publicatie - d.d. 15-1-1765.
De weduwe verklaart onder eede - dat zij niet voor ƒ 4000,- "gegoet" is.



R 30 fol. 200 24-02-1791

Godefridus SauvΘ, chirurgijn, heeft, op 21 febr. l.l., t.h.v. Jacobus Aarts, in
de Steege, het lichaam van een dood kind gevisiteerd.
Het kind, 4 jaar oud, en waarvan de vader was de voorn. Jacobus Aarts, vertoon-
de alle tekenen van dood door verdrinking.

R 127 fol. 36vo 26-02-1791

- Willem Pieter Loomans - en 
- Catharina Pieter Loomans, zuster en broeder, testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Josyna, natuurlijke dochter van Catharina Loomans, geboren te Asten, 23 jaar,
  en bij hen, comparanten, inwonende wordt hun enige erfgenaam.
  Zij is dan wel gehouden bij hen te blijven wonen en te verzorgen, zowel in 
ziekte aks gezondheid. 
- Indien Willem P. Loomans nog mocht komen te trouwen - en dan zijn vrouw of 
wettige kinderen komt na te laten - dan zal dit testament geen effect hebben.

R 127 fol. 40 28-02-1791

- Hendrien Verrijken - weduwe Antonie Verijt - ter eenre - en
- Marcelis Coppens - ter andere zijde.
Zij hebben naast elkaar liggen:
- een huis en land - in het Dorp.
Hierover is enig "verschil" omtrent het "weegen" van den achterste door of over 
de grond van de voorste ontstaan.
Dit is zodanig geworden dat drost en schepenen, op heden, daarop een oculaire 
inspectie hebben gedaan.
Er is nu door "tussenspraak" een accoord gemaakt - dat het Marcelis Koppens zal 
vrijstaan "om de hegge, door hem gepoot, van de erve van Godefridus Sauve, tot 
aan de erve van de eerste comparante te langst door te trekken tot op of aan 
sijn twedens comparanten grond of erve toe en dan tersijde uyt op den vlier-
bosch, sijnde een schijtpaal, mits deselve ten sijne kosten na behoeven te sul-
len onderhouden in 't snoeyen en wel voornamentlijk langs de grond of erve van 
de eerste comparante - alsmede om die hegge niet hooger dan vijf voeten, van de 
grond af te rekenen, te doen wassen".
Tot vergunning of erkentenis hiervan zal hij, Marcelis Koppens, afzien van het 
recht van "weegen" aan hem vergunt - deling - d.d. 1741 - alhier wettig gepas-
seert - op of over de grond van de eerste comparante.
De put zal echter in "gemeyn" blijven - ook ingevolge de voornoemde deling.

R 165 fol. 95vo 02-03-1791 1/5

Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke en Anna Maria Kels - welke heden,
bij donatie worden overgedragen aan Leendert van Riet, president.

Waarde
- hei/groes de Engelen beemt - in de Steegen ƒ 5,-.

breed - 20 voet.
lang -  tot aan het groesveld - den Engelen-

     beemt - van Leendert van Riet  

R 102 fol. 57vo 02-03-1791 2/5
- Dirk Verdonschot - g.m. Annemie Kels - en               
- Jenneke Kels.
Zij transporteren. bij donatie aan Leendert van Riet, president schepen:



- heide/groes den Engelsen Beemt - in de Steegen
breed: 20 voet.
lang: tot aan het groesveld van de verkrijger,

   ter langst over de Horst.
Recht van overpad blijft.

R 102 fol. 58vo 02-03-1791 3/5
Jenneke Kels verkoopt aan haar zuster, Annamaria Kels de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - in de Stegen geheel 1 l.
- land de voorste Bundert 1  l.
- land de voorste Akker 2  l.
- land de grooten Akker 3  l.
- land den agtersten Bundert 2  l.
- land Campenberg 1╜ l.
- groes/land in een Heytvelt 1╜ l.
- groes Natveltje 1  l.
- groes - twee percelen 3  l.
- hooiveld/groes in de Engelse Beemden 6  l.
- groes de Kievitshoek  ╝ l.
- groes den Hoek 3  l.
Alles tussen de bekende "reengenoten".
Anna Maria Kels bezit reeds de andere helft. 
Belast met: ƒ 0-1-4/jr. aan de Kerk van Asten.

- ƒ 0-5-8/jr. aan het Huis van Asten
Koopsom: ƒ 100,-

 
R 127 fol. 41vo 02-03-1791 4/5        
Dirk Verdonschot - g.m. Anna Maria Kels - neemt aan en op zich om Jenneke Kels,
zijn vrouws zuster, bij hem inwonende, gedurende haar verdere leven te onder-
houden in kost, drank, kleding en "reeding", ziekte en gezondheid en na haar 
dood een begrafenis naar haar staat te bezorgen.
Dit in voldoening van de, op heden, aan zijn vrouw overgedragen goederen.
Indien echter, hij comparant, zijn vrouw of hun kinderen met voorn. niet over-
een kunnen komen - en het Jenneke niet "geluste"daar langer te blijven dan zal 
het aan haar vrijstaan te vertrekken en een andere woning of kosthuis te zoe-
ken.
In dat geval zal hij, comparant, aan zijn (schoon)zuster voldoen - ƒ 20,-/jr. 
gedurende haar verdere leven.

R 102 fol. 68vo 11-05-1791 5/5
Dirk Verdonschot - en Anna Maria Kels, zijn vrouw, verkopen aan Johannes Kna-
pen:
- hei aan de Meulendijk - den Engelsen Beemt 1╜ l.

1. de gemeente
2. Dirk Verdonschot
3. Leendert van Riet
4. Gerrit Verberne

Koopsom: ƒ 15-10-0. 

R 127 fol. 42 05-03-1791

- Martinus Steevens,
- Maria Steevens,
- Jan Canters - g.m. Willemyn Steevens,
- Jan Steevens,
- Marcelis Steevens.
Kinderen en erven van Steeven Jansen - en Heylke Marten Marcelissen.



Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.

1e lot: Martinus Steevens
- ƒ 250,- te voldoen door het 4e lot.

2e lot: Maria Steevens
- ƒ 250,- te voldoen door het 4e lot.

3e lot: Willemyn Steevens
- ƒ 250,- te voldoen door het 4e lot.

4e lot: Jan Steevens
- huis, hof en aangelag en enig land, aan elkander gelegen - te Ostaden 4 l.

1. kn Antony Amijs
2. Antoni Verberne

- een schuur en de grond - gekomen van Jan Antonie Driessen - d.d. 7-8-1779.
- land de Langenakker 2 l.

1. kn Ambrosius Bakens
2. kn Pieter Loomans

- land Caatmansakker 3╜ l.
1. kn Pieter Loomans
2. Antonie Verberne

- land den kleyne Kruysakker 2 l.
1. Arnoldus Verhees
2. Antoni Verberne

- land den Kruysakker 2 l.
1. Peter Jelisse
2. kn Antonie Amijs

- land de Bekkers 1╜ l.
1. Francis van den Eerenbeemt
2. Antonie van Bree

- groes het Hoyvelt 4 l.
1. Antonie Loomans
2. weduwe Thomas Coolen

- groes het Weyvelt 6 l.
1. kn Francis Verberne
2. Goort Loomans

- groes het Vroukesveltje 1╝ l.
1. Jan Cornelissen
2. het volgende perceel

- groes 1 l.
1. het vorig perceel
2. Marcelis van Bussel

Dit lot zal aan het 1e, 2e, 3e en 5e lot - uitkeren elk ƒ 250,-.

5e lot: Marcelis Steevens
- ƒ 250,- uit te keren door het 4e lot.

R 102 fol. 60vo 07-03-1791

Dirk Linders verkoopt aan Leendert van Riet:
- groes den Engelsen Beemt 2╜ l.

1. Dirk Verdonschot e.a.
2. Theodorus Sengers en de koper

Was verkoper aangekomen bij deling - d.d. 22-3-1783 en bij transport - in 1789.
Koopsom: ƒ 34,-.



R 102 fol. 61vo 07-03-1791

Abraham van Nouhuys verkoopt aan Dirk Linders:
- land de Vlinkert 1╜ l.

1. de gemeente
2. de verkrijger - en den Dries van 1╜ l.

Zie transport - d.d. 4-1-1791.
Koopsom: ƒ 68,-.

R 127 fol. 45vo 07-03-1791

Jan Antonie Driessen, alhier en Gerrit Verberne, te Helmond, als wettige voog-
den over de onm. kinderen van Francis Verberne - en Catharina Troeyen, beiden
overleden.
Zij verhuren aan Andries Smits - de aan de kinderen nagelaten goederen t.w.:
- huis, hof en aangelag met de schop - in de Toorenstraat 1╜ l.
- land de Snijerskamp 1╜ l.
- land den Olieakker        3 copse.
- land den Deursenseakker 3  l.
- land de grooten Akker 1╝ l.
- land tussen de Weg 1╝ l.
- land het Neutje  ╜ l.
- land aan de Meulenpat 2  l.
- land den Snijerskamp 1╜ l.
- land den Hoogenakker 1╜ l.
- land 1╜ l.
- land den Lindersenakker 1╜ l.
- groes Frans Mansveltje 2╜ l.
- groes agter het Slootje   1╜ l.
- groes 1╜ l.
- groes in het Rood 2╜ l.
- groes - nu hooiveld - in het Rood 3╜ l.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 80,-/jr. + de lasten.
De huurder zal geen opgaande bomen mogen kappen - het schaarhout zal hij wel 
mogen kappen, indien het bekwaam is en minstens vijf jaar oud.
Te leveren: 4 vijm/jr. dakstro α 400 pond/vijm.
Reparatie: voor de verhuurder.
Borgen: Jan Martinusse - en
      - Joost Smits.             

R 30 fol. 200vo 28-03-1791 1/2

Verhoor van:
Bendert Verlijsdonk, 36 jaar, geboren te Asten, landarbeider, gegijzeld.

2-3. Of hij in militaire dienst is geweest, waarbij, waar, hoelang - enz.  

2-3. In de compagnie van Capiteyn van Erp, onder het Regiment van Generaal Her-
     tel en in 1772 in garnizoen te Namen.
     Hij heeft voor 7 jaar en 7 maanden dienst genomen en in 1774 of '75 met 
     een klein paspoort enige tijd verlof gehad en niet meer bij het voors. 
     regiment terug gekeerd.

R 30 fol. 202 01-04-1791 2/2
- Hendrik Althausen, dienaar des justitie - en
- Samuel Stanifort, dienaar des justitie, te Someren, verklaren dat zij op 



zaterdagmiddag, 26 maart l.l., gegaan zijn naar het huis van de weduwe Jan 
Goort Canters, te Ommel, alwaar Bendert Verlijsdonk, deserteur van het Regi-
ment van wijlen Generaal Hertel, zich veeltijds ophield.
Wij hebben voorn. Bendert daar aangetroffen en gezegd dat hij mee moest gaan 
naar den drossard. Hij is toen weggesprongen, in de stal, echter door de eerste
comparant met de slip van de rok vastgehouden, ofschoon de deur achter hem toe-
gestoten was.
De tweede comparant is door het huis in de stal gegaan en zag dat Verlijsdonk 
een bijl in zijn hand had en roepende - dat de lieden uit het huis de turfschop
naar hem zouden brengen. Comparant heeft daarop zijn sabel getrokken en Ver-
lijsdonk daarmee op zijn hoofd "gehouwen". Verlijsdonk heeft hem daarop de 
sabel ontnomen en hem, comparant, daarmee een zware wond in de elleboog van 
zijn linkerarm toegebracht.
Vervolgens heeft Verlijsdonk zich naar buiten begeven en daar de eerste com-
parant met dezelfde sabel op zijn hoofd heeft "gehouwen" zodanig, dat wel de 
hoed maar niet het hoofd beschadigd was.        
Vervolgens heeft hij zich op de vlucht begeven en hebben wij hem slechts met 
behulp van de grote hond van de tweede comparant gevangen hunnen nemen en op-
gebracht naar den drossard.
E.e.a. onder eede bevestigd.

R 32 fol. 103vo 07-04-1791

Jan Peeter van Bussel en Antonie Verkuylen zijn aangesteld tot voogden over 
Paulus en Gerrit, onm. kn van wijlen Jan Verkuylen - en Maria Paulus van Bus-
sel. 

R 32 fol. 104 07-04-1791 1/3

Lambert Cornelis wordt aangesteld als toeziende voogd over Christina, onm. dr.
van wijlen Jan Cardinaal - en Johanna Paulus van Bussel, nog in leven.

R 127 fol. 71 10-11-1791 2/3
Staat en inventaris - opgemaakt door Johanna Paulus van Bussel - weduwe Jan 
Cardinaal - t.b.v. haar onm. kind, Christina. 
Zij wil hertrouwen met Arnoldus Jan Meulendijk, j.m.

Van de zijde van haar man zijn haar geen vaste goederen "aanbestorven" - alleen
enige roerende goederen t.w.:
- een tang, een haal,
- een ijzeren ketel,
- twee tinnen schotels.

En alzo Paulus van Bussel, vader van de inventarisante in 1791 overleden is en 
dat daardoor het ╝e deel van al diens nagelaten goederen is verstorven op 
Christina, haar minderjarige dochter, en dat al die goederen eerlang tussen de
erfgenamen worden verdeeld - en dat daarvan eeen wettige scheiding en deling 
zal worden gepasseert - verwijst de inventarisante naar de staat en inventaris 
-staande hiervoor op fol. 65vo en opgemaakt door Jan Peters van Bussel en Anto-
nie Verkuylen, als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Ver-
kuylen - en Maria Paulus van Bussel - en van welke inventaris haar, inventari-
santes, dochter ook ╝e deel toekomt.

R 127 fol. 72vo 19-11-1791 3/3
- Arnoldus Jan Meulendijk, j.m. - bruidegom - ter eenre - en
- Johanna Paulus van Bussel - weduwe Jan Cardinaal - bruid - geass. met Lambert
  Cornelis, haar geassumeerde momboir - ter andere zijde.



Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden in - al de goederen die zij bezitten en die zij staande
  dit huwelijk zullen verkrijgen.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden zal het ΘΘn zijn met het 
  v≤≤r-kind van de bruid.
  En tot staat gekomen zal aan ieder een behoorlijke uitzet, naar vermogen, ge-
  geven worden - even of het kind(eren) van "een en hetzelfde bedde waren".
  "En alle goederen welke als dan sullen bevonden worden (namenlijk na doode 
  van beyde comparanten) worden geerft ende verdeelt tussen het voorkindt van 
  de tweede comparante en de kinderen in dit, hun huwelijk, te verwekken staen-
  de, egaalijk hooft voor hooft (werdende wijders gerefereert tot den inventa-
  ris hiervoor staande en door de tweede comparante gepasseert.
- Indien de bruidgom komt te overlijden v≤≤r de bruid, zonder kind(eren) uit
  dit huwelijk na te laten dan zal de ene helft van de door hem aangebrachte 
  goederen komen aan de bruid - en de andere helft aan zijn naaste vrienden.
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom, zonder kind(eren) uit
  dit huwelijk na te laten dan zal hij in de volle boedel van de bruid blijven
  zitten - doch na overlijden van hem, bruidegom, zal de eene van al zijn goe-
  deren gaan naar het v≤≤r-kind, dan nog in leven zijnde - en de andere helft 
  naar zijn naaste vrienden.         

R 127 fol. 49 12-04-1791 1/2

Lambert Verheyen den ouden verklaart af te zien van "de togt of vrugtgebruyk"
voor de helft - en waarvan de andere helft zijn eigendom is - van:
- een huis, land en groes - te Ostappen.
Dit t.b.v. zijn drie meerderj. kinderen aan wie het erfrecht toekomt m.n. Lam-
bert Jan en Jenneke - kinderen van hem comparant - en wijlen zijn vrouw, Anto-
net Frans Roymans.
En welke goederen door hem, comparant, voor de helft en door zijn twee kinde-
ren, Jan en Jenneke Verheyden, ieder voor 1/6e deel, zullen worden opgedragen 
aan zijn, comparants, zoon, Lambert Verheyen - aan wie het overig 1/6e deel 
toekomt.
Blijven de overige vaste goederen aan hem, comparant, voor de ene helft in ei-
gendom en voor de andere helft "ter togte". 

R 102 fol. 63vo 12-04-1791 2/2
Lambert Verheyden den ouden en zijn twee meerderjarige kinderen, Jan en Jenneke
Verheyen - verwekt bij zijn overleden vrouw, Antonet Frans Roymans.
Zij bezitten:
- een huis, hof, aangelag en verscheidene percelen land en groes - te Ostappen
waarvan de eerste comparant voor de helft het erfrecht en voor de andere helft
"de togt" bezit en waarvan hij, op heden, de togt heeft afgegaan en daarvan ge-
renuntieerd op zijn drie meerderjarige kinderen, aan wie dat erfrecht was aan-
bestorven - en dat van deze na te noemen huis en goederen:
Zij verkopen aan hun zoon en broeder, Lambert Verheyen:
- de eerste comparant de helft
- de twee laatste comparanten - ieder 1/6e deel in de navolgende goederen - 
  waarvan het overig 1/6e deel aan de transportant toebehoort.

- huis, hof en aangelag - te Ostappen 4╜ l.
1. de eerste verkoper
2. Hendrik Slegers

- land de hofstad bij Eerenbeemt
1. Marcelis Peter Adriaans              

2. Hendrik Slegers
- land de voorste Akker 4╜ l.



1. de koper
2. Hendrik Slegers

- land de Leegen akker 1╜ l.
1. Hendrik Slegers
2. de goederen in deze

- land de Nieuwe Erve 3╜ l.
1. de gemeente
2. Marcelis Adriaans

- de helft van een akker - de Spleeten de helft is ca. 3 copse.
1. de goederen in deze
2. kn Jacob Dirk Jacobs

- groes het Jansveltje 2╜ l.
1. de goederen in deze
2. Hendrik Slegers

- groes het Rondveltje 1 l.
1. de koper
2. Hendrik Slegers  

- groes den Eerenbeemtdries 4 l.
1. Peter Driessen
2. de koper

- hooiland de Spleeten 1 l.
1. de goederen in deze
2. Jan de Groot

- het Weyvelt 4 l.
1. de koper
2. Peter Adriaans

- groes het Aangelag 1╜ l.
1. de koper

2. Hendrik Slegers
- land Heufakker 2 l.

1. Marcelis Adriaans
2. Jan Peter Adriaans

- land de Waaterlaat 1 l.
1. de koper
2. Marcelis Peter Adriaans

- land den Driehoek 3 l.
1. Jan Peter Adriaans
2. de Keyserstraat

- groes het voorste Rondvelt ╜ l.
1. Marcelis Adriaans
2. de koper

- groes het agterste van den Eerenbeemt 1 l.
1. Hendrik Haasen
2. de koper

- groes het Willempke 2 l.
1. Jan Peter Adriaans

2. Jan Rooyakkers
- groes groes in 't aangelag 1╜ l.

1. Jan Peter Adriaans
2. Peter Dries Peters

Belast met: ƒ 1-14-0/jr. zijnde de helft van ƒ 1-14-0/jr. aan het Huis van As-
ten.

- ƒ 0-10-0/jr. zijnde de helft van ƒ 1-00-0/jr. aan den Grooten Armen 
van Asten. 

- ƒ 1-02-0/jr. zijnde de helft van ƒ 2-04-0/jr. aan het Gemene Land.
De koper is gehouden om aan de kinderen Jan Coolende intrest van ƒ 3,-/jr. te
voldoen wegens een obligatie van ƒ 100,- door de eerste comparant is opgenomen



d.d. 21-4-1789.
Koopsom: ƒ 750,-

met het kapitaal van ƒ 100,-, cijnsen en pachten hierin begroot.

R 127 fol. 49vo 12-04-1791  

Hendrik Bloemers - weduwnaar van Allegonda Smits - stemt toe in het huwelijk
dat zijn dochter, Hendrina Bloemers, te Rotterdam, wil sluiten met Hendrikus
van Mensfoort.  

R 32 fol. 104vo 14-05-1791

Joseph Adriaan Reyskey en Jan Verberne worden aangesteld als armmeester van 
Asten.
Dit voor de tijd van drie jaar.

R 102 fol. 69vo 14-05-1791

Peeter Jan Doensen, te Wechter, in Brabandt, verkoopt aan Goort Slaats:
- land Nieuwe Erve 3 l.

1. Jan Daandel Coolen
2. weduwe Dirk Martens

Koopsom: ƒ 70,-.

R 127 fol. 50 18-06-1791 1/4

Elisabeth van Hugten - weduwe Johannis Martens verklaart af te zien van het 
"togtregt" dat haar toekomt in:
- een huisje, hof en aangelag - met twee percelen Nieuwe Erve - op Heusden.
Zij laat dit over aan haar vier meerderj. kinderen m.n. Gerrit, Willem, Fran-
cis en Anna Maria - g.m. Antonie Kriens.
Zonder dat zij, comparante, daarop voor de ene helft "ter togte" van enig recht 
gebruik zal of wil maken.
De  voors.  goederen  zullen  op  heden  worden  getransporteerd  aan  haar, 
comparantes, zoon, Francis Martens - deze zal alle lasten en schulden, staande 
op deze goe-
deren, op zich nemen. Maar ook comparante, zijn moeder, haal verdere leven lang
alimenteren en onderhouden - of indien zijn, onverhoopt, niet mochten over-
eenkomen haar jaarlijks - ƒ 20,- uitkeren - dit gedurende haar leven lang.

R 127 fol. 51 18-06-1791 2/4
Francis Martens beloofd zijn moeder, Elisabeth van Hugten - weduwe Johannis 
Martens gedurende haar verdere leven te onderhouden - enz. enz.

R 102 fol. 70vo 18-06-1791 3/4         
    
- Elisabeth van Hugten - weduwe Johannis Martens, 
- Willem Martens, haar zoon - en
- Pieter van Loon - namens Gerrit Martens - en  

  - Antonie Vriens - g.m. Anna Maria Martens, te Haarlem.
Zij verkopen aan Francis Martens  7/8e deel onverdeeld in de vaste goederen, 
waarvan het 1/8e deel aan Francis behoort, in:
- huisje, hof en aangelag - te Heusden ╜ l.

     rondom - in de gemeente
- Nieuwe Erve 2 l. 30 r.  
 sijnde een oude Eekelhof en hoekje

van de gemeente
 1-3. de gemeente



- Nieuwe Erve 4 l.
1. Willem Coolen
2. weduwe Mattijs Kuypers

Verponding: ƒ 1-1-0/jr.
Belast met: een scabinale obligatie aan en t.b.v. Jacobus Losecaat. - d.d. ??.

Koopsom: ƒ 87-10-0.

R 16 fol. 297 11-10-1791 4/4
Den drost, aanlegger - contra - Elisabeth Joosten van Hugten - weduwe Johannes

Martens, op Heusden.
Betaling van een "schabinale" obligatie van - ƒ 100,- α 4% - d.d. 12-11-1781. 

R 127 fol. 52 22-06-1791

Gerrit Lucas Broens, onpasselijk, testeert.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Zijn enige erfgenaam wordt - Anna Catharina Tabee, zijn vrouw.
  Na haar overlijden zal het dan overblijvende deel der nalatenschap gaan:
  - voor ΘΘn helft naar de naaste erfgenamen van hem, comparant - en
  - de andere helft naar de erfgenamen van zijn vrouws zijde.
  Indien zijn vrouw echter in een tweede huwelijk treedt - dan zullen alle goe-
  deren die hij nalaat gaan - voor:
  - de ene helft naar de erfgenamen van hem, comparant - en
  - voor de andere helft door zijn vrouw worden "genooten".
- Zijn vrouw zal gehouden zijn om binnen zes maanden na zijn dood "te rekenen
  en te liquideren" met de compagnons waarmee hij, comparant, tot nog toe in 
  compagnieschap onder de firma van de Gebroeders Vaalman is handelende zonder
  enige tussenkomst van andere, wie zulks ook wezen mag en vooral dat al hetge-
  ne door zijn compagnons in rekening zal worden gebracht - moet worden geloofd
  en aangenomen.
  Zij moet van hun goede trouw overtuigd zijn en zal ook geen rechter of 
  rechtsgeleerden te hulp mogen roepen.   

R 127 fol. 54 01-07-1791 1/2

Wij, Leendert van Riet, president, Theodorus Sengers, schepen - alsmede Abraham 
van Nouhuys, substituut secretaris, verklaren dat voor ons, op heden, is ver-
schenen, in levende lijve, Willem Arnold van Notman, oud rentmeester der stad 
Grave en lande van Kuyk  - "en sulx ter requisitie van den comparant".

R 127 fol. 59 05-09-1791 2/2
Wij, Jacobus Losecaat, drost, Leendert van Riet, president, Theodorus Sengers
en Thomas Bakens, schepenen, verklaren dat Willem Arnold Notman, oud rentmees-
ter der stad Graave en lande van Kuyk - gedurende de tijd van ΘΘn jaar hier te
Asten heeft gewoond - "en sig soodanig tot hiertoe gecomporteert ende gedragen
heeft dat op desselfs leevenswijse ofte conduiten niet het alderminste ten na-
deele gesegt ofte ingebragt kan worden".
Wij hebben hem daarom deze attestatie niet kunnen en willen weigeren ten einde
daarvan een zodanig gebruik te maken als hij goed zal vinden. 

R 102 fol. 72 02-07-1791

Jan van den Eynden is schuldig aan Maria Verhoysen - weduwe Jan Tijssen:
- ƒ 200,- α ƒ 7,-/jr.



R 165 fol. 96 07-07-1791

Taxatie van de onroerende goederen van Johannis van de Kerkhof - overleden en 
begraven op 17-5-1791.

1/7e deel in: Waarde
- land de Voortakker 3╜ l. ƒ  84,-

1. Jan van de Cruys
2. Maria Neervens

- een hooiveld ƒ 126,-
1. Reynder Muyen

2. Huybert van der Laak         
ƒ 210,-

1/7 deel is ƒ 30,-.
20e penning is ƒ 1-10-0.

R 151 20-07-1791

Hendrikus Kuyten, te Ekart, verkoopt "den oogst te velde"
Opbrengst: ƒ 186,-.

R 127 fol. 54vo 28-07-1791

Jan Willem van Nouhuys, te St. Oedenroode, als stadhouder van W. van Citters,
kwartierschout van Peelland, geeft procuratie aan Abraham van Nouhuys, procu-
reur voor het gerecht van Helmond en Peelland, wonende te Asten, om namens hem,
comparant, met assumtie van Pieter Losecaat, advocaat, te 's Bosch, te vervol-
gen en te voleindigen de begonnen procedure voor het gerecht van Someren - con-
tra - Goort Francis Smits, te Someren, terzake van bekoming van ƒ 50,- door 
Goort Francis Smits "geincurreert en verbeurt" enz. enz.

R 165 fol. 97 04-08-1791 1/3

Taxatie van een huis, stallen, schaapskooi, schuur en schop - aan den Ommel-
schen Bosch en die op zaterdag, 23 juli l.l., om 7 uur 's morgens, zijn afge-
brand.
Eigenaar: weduwe Joseph Sauve.   

Waarde: ƒ 450,-.

Idem - een huis, bestaande uit twee woningen, stallen en schuur 
Eigenaren: Jacobus van der Linden,   
         - Francis de Greef,
         - Jan van de Cruys

Waarde: ƒ 300,-.

R 127 fol. 55vo 11-08-1791 2/3
Pro Deo.

Schepenen van Asten verklaren - dat op 23 juli l.l., 's morgens omtrent 7 uur,
alhier, is afgebrand:
- een huis en stal  
waarvan eigenaar/bewoner was: Jacobus van der Linden - dat hij en zijn gezin 
daardoor in "een deplorabele en seer armoedige staat gedompelt is" en van zijn 
inboedel totaal beroofd is geworden - vermits alles door de vlammen verteerd is 
geworden.
Hij is hierdoor ook niet in staat om aan een nieuwe woning te geraken en zo 
verder de kost voor zichzelf en zijn huisgezin te verdienen - "tensij door me-
dedogen de harte en mildadige handen daertoe gholpen werde".
"Waartoe wij alle ende een iegelijk die deese sal werden vertoont op het vrin-



delijkste sijn versoekende teneynde deese seer ongelukkige hierinne behulpsaam
te willen weesen en deselven vrij en onverhindert te laaten passeren en repas-
seren sonder aan hem eenig hinder of belet doen of laten geschieden.

R 127 fol. 56 11-08-1791 3/3
Pro Deo

Een identieke acte als R 127 - fol. 55vo - 11-8-1791 - brand.
t.b.v. Jan van de Cruys - als bewoner en gedeeltelijk eigenaar.     

R 127 fol. 58a 05-08-1791 1/2

Jan Francis Timmermans - en Catarina Geurtjens (ook Guytjens), zijn vrouw, zij
ziek, testeren.
- Alle voorgaande testamenten en acten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden.
- Na overlijden van de langstlevende zal 2/3e deel van de gehele nalatenschap 
  komen aan de naaste vrienden van de testateur - en het overig 1/3e deel aan
  de naaste vrienden van de testatrice.
Voort minuteren deser, met vacatie en schepenen samen ƒ  5-00-00
Zeegel ƒ  2-10-00
Voort copieren, collationeren en authentiseren ƒ  1-16-00
Zegel tot de copie ƒ    1-05-00    

ƒ 10-05-00

R 165 fol. 98vo 01-10-1791 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Catharina Guytjens - overleden en begra-
ven op 24-8-1791.

De helft in: Waarde 
- land den akker in 't Linder 1 l. ƒ  60,-

1. Peter Driessen
2. Gerrit Brunas

- land de Mistweg 1 l. ƒ  60,-
1. Peter Driessen
2. Jan Timmermans

- groes int Linder 1╜ l. ƒ 130,-
1. Willem van Dijk

2. Jan Sauve         
ƒ 250,-

De helft is ƒ 125,-
20e penning is ƒ 6-5-0.

R 102 fol. 73 06-08-1791

Corstiaan van der Weerden verkoopt aan Aalbert van der Weerden:
- groes het voorste Velt of Hoogendries 1╜ l.

1. kn Jan Colen
2. de verkoper

- land den Nieuwenakker 2╝ l.
1. kn Jan Colen
2. Antony Eevers

- groes het Kempke 2╜ l.
1. Arnoldus van Geffen
2. de koper

- huisplaats de Hofstad ╝ l.
1. Arnoldus van Geffen
2. een weg

- land den Hoole ╜ l.



1. kn Jan Colen
2. Antony van Dijk c.s.

Belast met: ƒ 0-10-0/jr. aan de Groten Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 250,-.

R 127 fol. 57 18-08-1791

- Aalbert Roymans, 75 jaar,
- Paulus Pieter Paulus, 43 jaar - en
- Francis Pieter Paulus, 33 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Willem Swinkels, ook wonende alhier,

De eerste comparant: - dat hij sedert 36 jaar met wijlen zijn ouders, Jan Roy-
mans - en Maria Verheyen, hier woont in den Ommelschen Bosch - op het huis 
waarvan nu eigenaar/bewoner is Johannes van den Eynden en dat zijn, comparants,
vader gedurende de tijd van wel ruim 30 jaar inwoninge aldaar en onder meer 
andere goederen - in huur en gebruik heeft gehad:
- een perceel groes Graave Jan 2╜ l.
verder dat hij, comparant, zeer wel weet dat het voorn. perceel is "geweegt" is
geweest met karren en paarden en beesten naar een perceel groes "daar agter of
ten eynde geleegen" en waarvan eigenaar was, Peeter Keysers, daarna Cotshausen,
van Moorsel en nu Willem Swinkels - welk perceel volgens het cohier 21 l. is.

1. kn Wilbert Jan Wilbers        
2. de gemeente

"Sonder dat hij comparant weet dat men sulx ooyt of ooyt heeft soeken tegen te
gaan of te beletten".

De tweede comparant: - dat hij tot in zijn 23e jaar hier, aan den Ommelschen
Bosch, gewoond heeft bij wijlen zijn vader, Pieter Paulus, in het huis van wij-
len Pieter Ludwig van Cotzhausen - nu toebehorende aan Willem Swinkels - en dat
met de goederen daarbij- en aanhorende.

de derde comparant: - dat hij tot zijn 25e jaar gewoond heeft bij wijlen zijn 
vader, Pieter Paulus, als bewoner/gebruiker van huis en goederen, aan de Ommel-
schen Bosch, waarvan toen eigenaar was Pieter Ludwig van Cotzhausen en nu Wil-
lem Swinkels.

De tweede en derde comparant: - verklaren samen dat zij gedurende de tijd dat 
zij daar woonden altijd met karren en paarden gevaren en "geweegt" zijn geweest
over een perceel groes Graave Jan waarvan eigenaar is Johannes van den 
Eynden naar het perceel - "daaragter of 't eynde geleegen" - groot 21 l.

1. Wilbert Jan Wilbers       
2. de gemeente

welk perceel toen competeerde aan Pieter Ludwig van Cotzhausen, nu Willem Swin-
kels en onder meer anderen bij wijlen hun vader mede in huur en gebruik - en 
dat, zonder enige hinder en tegenzeggen zoals beide comparanten bewust, zeer 
wel bewust is.

R 127 fol. 559vo 06-09-1791 1/2

Jan en Cecilia Peeter Fransen, broeder en zuster, in de Steegen, de eerste com-
parant - ziek.  
Zij testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - met het volle recht hiermee te 
  handelen naar vrije keuze.
  Echter op conditie - dat, na overlijden van de eerststervende der beide com-



  paranten de gehele inboedel, beesten, oogst etc. publiek verkocht moet worden
  voor alimentatie en onderhoud van de langstlevende der beide comparanten.
  En na overlijden van de langstlevende der beide comparanten eerst en vooral 
zal worden uitgereikt en voldaan, uit hetgene dan nog van de nalatenschap o-
  ver zal zijn - ƒ 150,- aan den Armen van Asten - dit binnen zes weken na o-
  verlijden van de langstlevende van hen beiden - dit te doen "door henne erf-
  genamen in die tijd".
Marge: 21-11-1792 - Joseph Adriaan Reyskey heeft van Cecilia Peter Fransen de

          gelegateerde som van ƒ 150,- t.b.v. den Armen van Asten
          ontvangen.

R 165 fol. 100 05-10-1791 2/2
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Peter Fransen - overleden en begra-
ven op 9-9-1791.

De helft in: Waarde
- huis, hof en aangelag - in de Steegen 1╜ l. ƒ 150-00-00

1. Hendrik Verrijt
2. Peter van Bussel

- land den Dwersakker 2 l. ƒ  50-00-00
1. Jan Zeegers
2. Francis van de Vorst

- land den Keskesakker 2 l. ƒ  40-00-00
1. Jan Zeegers
2. Hendrik Timmermans

- land de Ven- of Laarbroekakker 1 l. ƒ  25-00-00
1. weduwe Peter Hoebergen
2. Maria Cornelissen

- land den Kraaystart 4╜ l. ƒ 110-00-00
1. Willem Jan Goris
2. Adriaan Keysers

- land den Kraystart 1 l. ƒ  25-00-00
1. Willem Jan Goris
2. Adriaan Keysers

- land de Vlaes 1 l. ƒ  20-00-00
1. Willem Jan Goris
2. Adriaan Keysers

- land den Boetscholtakker 1 l. ƒ  25-00-00
1. Dirk Verdonschot
2. de gemeente

- groes het kleyn Eeusel 3 l. ƒ  80-00-00
1. Peeter Verrijt
2. Willem Jan Goris

- groes het groot Eeusel 5 l. ƒ 125-00-00
1. Wilbert Coppens
2. weduwe Peter Hoebergen

- groes de Papendonk 3 l. ƒ  80-00-00
 1-2. weduwe Francis Berkers

- groes de Bleek 1╜ l. ƒ  24-00-00
1. Peeter van Rijt
2. Antony Berkers

- groes de Vlaes 1╜ l. ƒ  24-00-00
1. de gemeente
2. Adriaan Keysers

- en huisplaats in - het Bergsland 2 l. ƒ  25-00-00
1. kn Gerrit Verberne

2. kn Pieter Loomans            
ƒ 803-00-00



De goederen zijn belast met:
- ƒ 1-08-6/jr. aan de Kempenaar in kap. ƒ 35-09-6
- ƒ 0-10-6/jr. aan het Huis van Asten           ƒ 12-19-6
- ƒ 0-05-0/jr. aan de Kerk van Asten            ƒ    6-05-0    

        ƒ           ƒ    54-13-12  
          ƒ 748-06-04

De helft was van de overledene - ƒ 374-03-02
20e penning is ƒ 18-14-4.

R 127 fol. 61 24-09-1791

Interrogatoriδn gedaan en gemaakt voor
Schepenen Asten om ter instantie

Lodewijk Wijchel, drost, te Deurne, onder eede te verhoren:

Helena Neervens, 34 jaar, geboren te Vlierden, wonende te Asten.
o.a.:
3. Of zij, comparante, in 1790, "in de Hooymaand van junius of julius" geen 
   vleeselijke conversatie heeft gehad met Arnold Francis Meulendijk.

3. Ja.

4. Of zij daartoe niet is gebracht geworden met schone woorden van trouwbelof-
   ten.

4. Neen.

5. Of Arnoldus Francis Meulendijk en zijn zwager, Gerrit, in dit jaar, 1791, 
   ca. drie weken voor Pasen met een kar hebben gebracht, haar comparante, te 
   Horst, bij Engel Engels - alias Geurts, zwanger zijnde.
   En dat Arnoldus Francis Meulendijk en zijn zwager niet een accoord hebben 
   gemaakt met Engel Engels - dat zij voor het verplegen van haar, comparante,
   maandelijks zouden betalen - ƒ 4-10-0.

5. Ja.

6. Dat Arnold Francis Meulendijk en zijn zwager, Gerrit, t.h.v. Engel Engels
   "hadden raed gehouden" hoe het kind, welke zij, comparante, zou baren ge-
   noemd zou worden - en dat daarvan een briefke gemaakt is - dat van dit kind
   de vader was Jan van de Veen.

6. Deponente zegt dat zij t.h.v. Engel Engels wel heeft horen zeggen dat door
   Arnoldus F. Meulendijks en zijn zwager, Gerrit Aarts, alhier wonende, "raad"
   gehouden was dat de vader van het kind, dat zij zou baren, zou worden ge-
   naamd - Peeter van de Veen.
   Zij heeft echter geen kennis aan de persoon van de Veen.

7. Of zij, comparante, niet aan Arnoldus F. Meulendijks had gevraagd of het nog 
lang zou duren voor zij zou kramen.
   Hij, Arnold, heeft toen gezegd: "Dat kunt gij ligt nareekenen in de Hooy-
   maand is het geschiet".

7. Ja.

8. Of zij, comparante, niet dikwijls tegen Margareta Engels, dochter van Engel
   Engels - en tegen meer andere vrouwspersonen heeft gezegd - dan dat niemand
   anders van haar kind de vader was dan Arnoldus F. Meulendijks, uit Deurne op



   het Vloeyend.

8. Ja.

9. Of zij, comparante, niet de 10e september is vertrokken van Horst naar haar 
   moeder - die haar "benoodigt" hadden en wonende aan Ommelschen Bosch.

9. Ja.
Zij bevestigd e.e.a. onder eede.        

  
R 127 fol. 63vo 29-09-1791

Alzo Jan Willem Feith, wonende alhier, op 16-9-l.l., te Lierop, bij publieke 
aanbesteding heeft aangenomen het collecteren van 's landslasten bestaande uit:
- de gemene middelen - en 
- kleine speciδn - ingaande 1-10-a.s.
- de koningsbede - ingaande 17-9-j.l.
- de landsverponding - ingaande 1-1-1792 - over het dorp Lierop.
Als borgen stellen zich: Jacobus Losecaat, drost en erfsecretaris,

- Johannes Pieter Feith, schepen.

R 102 fol. 74vo 10-10-1791 (dag fictief) 1/2

Wilbert van Helmond is schuldig aan Andries Timmermans - ƒ 150,- α 4%.
??-10-1791 - t.h.v. de comparant welke wegens ouderdom en zwakheid niet in 
             staat was ter secretarie te komen.

R 102 fol. 80 20-12-1791 (dag en maand fictief) 2/2     
Wilbert van Helmond is schuldig aan Andries Timemrmans - ƒ 150,- α 4%.   

R 33 - 52 01-10-1791 1/2
Ook: R 28 - fol. 143vo - 10-10-1791 

Aan het College,
Joseph Adrianus Reyskey en Jan Verberne, armmeesters, laten weten dat in 1791 
is overleden op Heusden - Francis Walraven.
Deze heeft van tijd tot tijd in zijn "kommerlijke staat en omstandigheden" uit-
reikingen van den Armen gehad.
Hij laat drie kinderen na, waarvan twee meerderj. en ΘΘn minderjarige dochter
en dat dit kind "gans onpasselijk en ten eene maal buyten staat is" om aan de
kost te komen.
Het zal daarom van den Armen, alhier, moeten worden onderhouden.
De vader van het kind heeft nagelaten:
- een huisje met land en groes - te Heusden 3 l.
Dat de meerderjarigen graag "publiek" zouden verkopen om daarmee schulden en 
lasten te voldoen.
Zij verzoeken toestemming om dit te bewerkstelligen - het overschot van de pen-
ningen kan worden gebruikt voor alimentatie van het voor. kind.
Marge: 1-10-1791 - "Fiat".   

R 102 fol. 81vo 23-11-1791 definitief 2/2
27-10-1791 provisioneel

- Willem Walraven, te Nuenen,
- Peternel Walraven, te Someren - en
- Adrianus Reyskey en Jan Verberne, armmeesters, als gemachtigden voor Hendrina
  de minderj. dochter van wijlen Francis Walraven.
Zij verkopen aan Pieter van Loon, schepen:



- een huisje met annex achuur of stallinge, hof en aangelag - te Heusden 3 l.
      van voren-1. de straat

2. Jan D. Coolen
     van achteren. Jan Bruystens   

Koopsom: ƒ 174,-.

R 127 fol. 64vo 01-10-1791

Mejuffr. Sophia Wilhelmina Henrietta Sprenger verlaten vrouw van Carl Frederik
Christoph Wegener, thans te Asten present.
Zij geeft procuratie aan Dirk van der Linden, procureur voor de respectieve 
Hove van Justitie in Holland - om namens haar, comparante, als impetrante  -
haar zaak te voeren tegen Carl Frederick Christoph Wegener, als gedaagde.

R 127 fol. 65vo 07-10-1791

Staat en inventaris - opgemaakt door Antonie Verkuylen en Jan Peters van Bus-
sel, als voogden over Paulus en Gerrit, minderj. kinderen van Jan Verkuylen -
en Maria Paulus van Bussel, beiden overleden, van de boedel en nalatenschap van
wijlen Paulus Peeter van Bussel, grootvader van de minderjarigen.

Onroerende goederen - ╝e deel hierin.
- huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg 1  l.
- land 1╜ l.  
- land den Hoogenakker 2  l.
- land de Venakker 3  l.
- land den grooten Appert 1╜ l.
- land den Hoogenakker 1╜ l.
- land den Koolakker       3 copse.
- groes den Brand 2╜ l.
- groes de Meulenschouw 1  l.
- groes een Weyvelt 4  l.
- huis, schuur, stal, hof en aangelag 1  l.
- land den Heesakker 2  l.
- land de Venakker 2  l.
- land de Snijerskamp  ╜ l.
- land de Reyen     43 roeden
- land den akker in de Loverbosch 2  l. 
- land/groes een aangelag 2╜ l.
- groes Jan Bosmansvelt 3  l.
- Snijerskamp 1  l.
- groes het Euselke 1  l. 
- een wortelveltje        1 copse.
Verponding: ƒ 14-10-06/jr.
Bede - ƒ  4-12-12/jr.

Roerende goederen o.a.
- een paard en het getuig, vier melkkoeien, acht "leege" beesten,
- een hoge kar zonder beslag, een aardkar, een ploeg, een eg, een kruiwagen,
- divers klein huishoudtextiel,
- een klein kastje, een kist, twee kasten, een trog, een "schaep", twee tafels,
  acht stoelen,
- een bed met toebehoren, drie dekens, acht paar lakens,
- melkgerei,
- diverse schotels en borden, zowel tin als aardewerk,
- divers tin en koper huishoudgerei, 
- diverse koperen en ijzeren ketels,
- vuurgerei,
- koperen lepels, schuimspaan, "forchetten",



- diverse kuipen en bakken
- klein landbouwgereedschap,
- een snaphaan,
- 25 vat rogge, 12 vat boekweit,
- 20 l. van gepasseerde oogst is bezaaid met rogge, boekweit en haver - is nu
  "geschuurt".

Schulden
- aan de weduwe Francis Kerkers ƒ 169,50
- aan Goort Lomans ƒ 100,-
- aan Jan Bruystens ƒ 200,-
- aan Gerrit Kerkers ƒ  75,-
- aan Antoni van de Goor ƒ  80,-

De ouderlijke goederen welke de kinderen, in zijn geheel, toekomen, zijn:
- een kast, twee stoelen, een kist, een tafel, een trog,
- een rek met schotels,
- een koperen ketel en tinnen trekpot,          
- vuurgerei,
- een linnen bed.

R 28 fol. 145 07-11-1791 1/2 Ook: R 33 - 52 - 7-11-1791.

Gezien het request van Marcelis Peter Adriaans - eerder weduwnaar Josyna Goris 
- waarbij ΘΘn kind m.n. Pieter, nog minderjarig.
Op dit kind - alsmede op Hendrik en Willemyn Goris, zijn in 1784 verstorven:
- een huis, groes en land - te Ommel 28 l.
dus voor ieder 1/3e deel.
- Suppliant, als vader van Pieter - en
- Hendrik Willem Goris - alsmede
- Jan Hendriks - g.m. Willemyn Willem Goris 
hebben deze goederen gedeeld.
Aan hem, suppliant N.U. - samen met Anna Roymans - g.m. Gerrit Jan Gerrits, te
Deurne, hoort toe:
- een huis, land en groes - aan de Diesdonk 43 l.
Suppliant kan de helft, die aan Anna Roymans toebehoord, kopen.
Verder zou hij als vader van Pieter, samen met Hendrik Willem Goris de twee hun
ten deel gevallen 1/3e delen "in de maternel goederen" te Ommel, willen verko-
pen en met de opbrengst daarvan de helft der goederen op Diesdonk kopen. 
Hij vraagt toestemming.
Naschrift: "Fiat".     

R 127 fol. 76 30-11-1791 2/2
- Hendrik Willem Goris, te Nederweerdt, 
- Jan Hendriks - g.m. Willemina Willem Goris - en
- Marcelis Peter Adriaans - weduwnaar Josyna Willem Goris, namens Pieter, zijn
  minderj. zoon.
Kinderen en erven van Willem Goris - en Meggel van Bussel, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Hendrik Willem Goris - en
      - Marcelis Peter Adriaans namens Peter, zijn zoon.
- het voorste deel van het huis - te Ommel
  "strekkende van vooren tot het middelste gedeelte van de staldeuren
  en so regt door te midden door de stal, op een gad, dienende voor
  't ligt op de voorstal"
- 2/3e deel in een stuk land/groes - den Uytgank geheel 5 l.      

1. Willem Hoebergen 



2. de hei
- land de Wespenakker 5 cops.

1. Mattijs Smits
2. Goort Lomans

- groes den Wouterman 3 l.
1. Mattijs Smits
2. Joselph Sauve

- groes het Goor 3╜ l.
1. Arnoldus Zeegers
2. Willem Verduyseldonk

- groes den Engelsenbeemt 3 l.
1. Francis van de Vorst

2. Arnoldus Zeegers
- groes het Kempke 2 l.

1. Mattijs Smits
2. Jan Verrijt

- 2/3e deel in een akker - de Wittert geheel 7 cops.
1. weduwe Pieter Paulus
2. de goederen in deze

- een heiveld aan de Meulendijk 1╜ l.
1. Leendert van Riet
2. Jan Jooste van Rest

Deze goederen worden, op heden, publiek verkocht en de verkrijgers van dit lot 
moeten aan de ontvangers van het tweede lot uitkeren, ter egalisatie - 1/3e 
deel van de koopsom van het laatste perceel.
Belast met: ƒ 1-10-/jr. Geestelijk pacht aan rentmeester de Kempenaar, te 

 's Bosch.
- 2/3e deel van ƒ 0-3-3╝ penning/jr. aan het Huis van Asten.

2e lot: Jan Hendriks
- een deel van een huis - te Ommel
  "strekkende van agter beginnende met de schuur tot het middelste gedeelte van
  de staldeuren en so regt te midden door de stal op een gad, dienende tot ligt
  op de voorstal - welke timmer van die grond te Paessen, aenstaende, sal moe-
  ten geruymt sijn dan wert denselve mede toebedeelt".
- 1/3e deel van het aangelag 1 l.
- 1/3e deel in een stuk land/groes - den Uytgank 5 l.

1. de hei
2. Jan Verreyt  

- land den Looakker 1╜ l.
1. Willem Hoebergen
2. Arnoldus Zeegers

- land den Hoogendries ╜ l.
1. Willem Hoebergen
2. de hei

- groes de Jpt - in de Engelsebeemden 2╜ l.
1. Dirk van der Weerden
2. weduwe Jan Keysers

Dit met het turfveld op de Agterbaan.
Belast met: ƒ 0-15-0./jr. Geestelijke pacht aan rentmeester de Kempenaar, te

   's Bosch.
Nog zal de ontvanger van dit lot, ter egalisatie, van de verkrijgers van het 
1e lot ontvangen 1/3e deel van de koopsom van het perceel:
- aan de Meulendijk
dat op heden verkocht zal worden.



R 102 fol. 75vo 09-11-1791 definitief 1/3
29-09-1791 provisioneel

- Gerrit Bakens,   
- Jan Bluyssen - g.m. Anna Maria Bakens,
- Antony van Hoek - Johanna Bakens.

Zij verkopen aan Hendrik Verberne:
- huis, stal, hof en aangelag - in de Toorenstraat 3 cops.

1. Pieter Martinus Slaats
2. weduwe Martinus Linden

  en dat met de aangehorende peelvelden.
Belast met: ƒ 2-0-6/jr. aan rentmeester de Kempenaar, te 's Bosch.
Wordende gereserveerd - de looykom - welke moet blijven staan tot deze versle-
ten is en aan de verkopers wordt vrijgelaten de toegang naar deze looikom.   
Alsmede de - willigeboomen - welke te half maart geruimd zullen zijn.

Koopsom: ƒ 217,-.

Zij verkopen aan Antony Timmermans:
- land het Leenweegske 2 l.

1. Jan Stevens
2. weduwe Francis van Hout

Koopsom: ƒ 112,-.

Zij verkopen aan Jan Janse Timmermans:
- land den Olieakker 3 copse.

1. kn Francis Verberne
2. weduwe van de Eerenbeemt

  perceel is tiendvrij.
Koopsom: ƒ 110,-.

Zij verkopen aan Godefridus SauvΘ:
- den Deursenseakker 1╜ l.

1. kn Francis Verberne
2. Mattijs Slaats  

Koopsom: ƒ 126,-

Zij verkopen aan Adriaan van Duuren:
- groes aan het Slootje 1╜ l.

1. kn Francis Verberne
2. weduwe Thomas Colen

Koopsom: ƒ 152,-.

Zij verkopen aan Mattijs Pieter Slaats:
- groes in het Rood 1╝ l.

1. Mattijs Pieter Slaats
2. kn Francis Verberne  

Koopsom: ƒ 159,-.

R 102 fol. 79vo 12-11-1791 2/3
- Gerrit Bakens,
- Jan Bluyssen - g.m. Anna Maria Bakens,
- Antony van Hoek - g.m. Johanna Bakens.
Zij verkopen aan Leendert van Riet:
- land den Bergakker 3 cops.

1. de koper
2. Mattijs Slaats



Koopsom: ƒ 125,-.

R 102 fol. 80vo 12-11-1791 3/3
- Gerrit Bakens - en
- Anthony van Hoek - g.m. Johanna Bakens,
verkopen aan Jan Bluyssen - g.m. Ana Maria Bakens:
2/3e deel in de navolgende goederen en waarvan 1/3e deel van de koper N.U is.
- land den Patakker 1 l.

1. Leendert van Riet
2. Jan Sauve

- land den Snijerskamp 1╝ l.
1. kn Francis Verberne
2. Antony Timmermans

- groes Cantersvelt 2╜ l.
1. Jan van den Heuvel
2. Theodorus Sengers

Koopsom: ƒ 200,-.

R 127 fol. 74 26-11-1791

Staat en inventaris - opgemaakt door Johannis Francis Slaats - weduwnaar Fran-
cyna Roymans - t.b.v. zijn twee minderj. kinderen m.n. Francis en Maria.
Hij wil hertrouwen.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag - te Ommel 1  l. 
  met daaraan een stukje groes        1 roede
- land den Busserpatakker 1  l. 20 r.
- een huisplaats - in de Steegen 1╜ l.
- een huisplaats en aangelag - a.d. Ommelschen

Bosch       44 roeden
- land de Konijnsberg 2  l.
- groes in de Buunders - agter 

Ostappen  2  l.
- Nieuwe Erve 4 l.
- groes in de Horst       3 copse.

Roerende goederen
- een bed en vier kussens, een wollen deken, vier slaaplakens.
- acht tinnen schotels, tien tinnen borden,
- een kist, een kast, een tafel, zes stoelen,
- diverse ketels, potten van tin, koper, ijzer,  
- vuurgerei.
- timmermansgereedschap "zoals kortsagen, kliefsagen, handsagen, wijnen, deur-

 laten, effers, en hetgene tot radmakersgereedschap be-
 hoort".

Schulden
- ƒ 100,- aan Jacobus van Hugten.
- ƒ  50,- aan elk van zijn zusters, Peternel en Margo.

R 33 - 52 06-12-1791

Helena Dilis Slooten, aanlegster.
- contra
Jan Dirks, in de Wolfsberg, gedaagde.
Gedaagde heeft zonder de minste reden, met "vuyle scheltwoorden" haar dienst 
"onlijdelijk" gemaakt.
Hij is dus verplicht haar de huur te betalen over het volle jaar of tot de tijd
dat zij een andere dienst gevonden heeft, eerder dan St. Peter, of 22 febr. a.s.



De huursom zou bedragen van St. Peter 1791 - '92:
- ƒ 15,- in geld,
- ƒ  3,- voor een beste schort,
- een half tierentije schort,
- 9 el hemdlaken,
- 3/4e deel baatlaken,
- 2 citsenmutsen,
- 2 catoenen dito,
- ƒ 1,- tot een neusdoek,
- 4 schellingen, voor schoenen,
- ╜ pond wollen garen voor kousen,
- sokken en blokken,
- een groove scholk,
- een paar kousen voor den huurpenning.

Zij heeft alleen ontvangen:
- 9 el hemdlaken,
- een groove scholk.

Aanlegster verzoekt aan schepenen of zij dit in alle redelijkheid kunnen rege-
len.
Indien dit niet kan wil zij "een eis" tegen hem indienen.
Memorie:
De rekening van Helena Dielis Slooten steunt op de onderstelling dat Jan Dirks
verplicht zou zijn, haar het volle jaar huur te betalen.
De costumen van het reglement op de dienstboden van 's Bosch zeggen echter uit-
drukkelijk:
- dat wanneer men een dienstbode zonder wettige reden laat vertrekken men kan
  volstaan met hem te betalen de zes volle weken waarin hij getreden is.
Wel is waar dat het reglement van 's Bosch niet hoeft te gelden - maar toch ook
niet ongebruikelijk is.

R 102 fol. 81 20-12-1791

Abraham van Nouhuys verkoopt aan Hendrik van Helmond:
- groes een hooybeemt - den Hoek 2 l.
  "rijdende" tegen de Luttelhees van Jan Jacobs van den Boomen c.s.
Verponding: ƒ 0-14-0/jr.

Koopsom: ƒ 80,-.

R 30 fol. 203 24-6-1791

1. Mej. Sophia Wegerer, geboren Sprenger,
2. Pieter van den Elsen,
3. Jan Steevens.
ten dienste van Baron Torck, vrijheer van Roosendaal enz. enz.
op het kasteel, alhier, wonende.
Zij verklaren:

3. Jan Steevens - dat hij op maandag, 3 dec. l.l., op aanschrijving van Willem
   Diddens, te Helmond, geweest is t.h.v. Willem Sanders, te Helmond, om daar
   een oculaire inspectie te doen over de ganzen die daags te voren aan poulier 
   Sanders verkocht waren.
   Hij heeft daar twee levende ganzen aangetroffen, die hij zeer wel kende, en
   aan voorn. Baron Torck behoren, vermits hij de ganzen geregeld voederde.
   Dat hij daarop aan Sanders opdracht gegeven heeft om de dode ganzen te halen
   zeggende: "Haal ze, en zonder dat ik dezelve zie weet ik, dat er ΘΘn naakt 



   of kaal is aan den hals".
   Verder kon hij aantonen welke "zit-, lok- en welke vlieg- en lokganzen waren
   en alle vier aan de Baron toebehoorde.
   De ganzen hebben in een kist of hut gezeten te Someren en zijn tussen 3 en 
   4 dec. ontvreemd.
   Twee ganzen hebben een riem of gesp en ketting, dienende voor broek, aange-
   had.

1-2-3.  te samen - zij verklaren dat Willem Sanders en zijn vrouw hun verteld 
hebben: 
       Dat, op zondag 4 dec. l.l., in de voormiddag, bij hen aan huis gekomen 
       is een onbekende persoon, ordentelijk, bij zich hebbende een zak met 
       twee dode en twee levende ganzen (de twee dode ganzen zouden "doodgedra-
       gen" zijn).
       Op onze vraag wat hij voor de levende ganzen hebben moest, antwoordde 
       hij: "9 stuiver per stuk".
       Nog eens beziende hebben wij geopperd dat de ganzen zouden kunnen komen
       van Baron Torck.
       Wij hebben gekocht voor 7 stuiver/st. de levende en de doode voor 
       6 stuiver samen.
       De persoon is daarna zeer schielijk vertrokken .
       Na overleg met mijn vrouw hebben wij aan Mr. Diddens om raad gevraagd
       en hem verzocht te bemiddelen en aan Baron Torck kennis te geven.
E.e.a. onder eede bevestigd.

R 127 fol. 79 24-12-1791

Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Godefridus Sauve - g.m. Petronel-
la Jansen, kleindochter van wijlen Goort Loomans - en Maria Manders, beiden 
overleden - procuratie - d.d. 23-12-1791 - in arrest - de volgende percelen:
- land/groes het Leenakkerke  3 l.
  leenroerig aan het Huis van Asten.
- een hooiveld in de Swartbroeken  4 l.
- een dennenbos 21 l.    
- een weiveld de Braselse wey  3 l.
- land den akker aan de Pas  1 l. 3 copse.
Alles staande t.n.v. Jan Loomans, molenaar, te Westweesel, Oostenrijks Brabant
en waarin Jan Loomans voor 1/6e deel eigenaar is.
"En sulx om tegen denselven Jan Loomans als bij testament van bovengenoemde 
Goort Loomans over sijne boedel en nalatenschap gestelde executeur jurisdictie 
te funderen en van hem te bekomen staat en inventaris, met solemneele eede te
sterken van alle soodanige goederen en effecten als voorn. Goort Loomans met-
ter dood heeft ontruymt en nagelaten. En die staat van alle debatten gesuyvert 
sijnde vervolgens te erlangen de legitieme portie de huysvrouw van de voors. 
Godefridus  Sauve  in  haar  grootouderlijke  nalatenschap  in  alle  gevallen  na 
regten competerende".

R 102 fol. 82 29-12-1791

Maria Aart Thielen - weduwe Mattijs Laurens Bruystens verkoopt aan Antony Tim-
mermans:
- land het Neutje of Nieuwveltje ╜ l.

1. Jacobus Michiels
2. Francis Thielen

- groes den Dries ╜ l.
1. Arnoldus Verhees
2. een weg



  den Dries moet terstond door de koper "omsloot" worden, geteuld en bemest om
  hem in betere en florisanter staat te brengen.

Koopsom: ƒ 180,-.            

R 32 fol. 105 31-12-1791        

Arnoldus Peter Berkers en Antony Verhees worden aangesteld tot borgemeesters 
over 1792.
Tot setters worden benoemd: Peeter Kanters en Thomas Timmermans.



R 102 fol. 83 06-01-1792 definitief 1/3
30-11-7191 provisioneel

- Hendrik Willem Goris, te Nederweert - en
- Marcelis Peeter Adriaans - weduwnaar Josyna Willem Goris - als vader en voogd 
van hun minderj. zoon, Peeter.

Zij verkopen aan Jan Verrijt:
- het voorste deel van een huis - aan den Ommelschen Bosch - strekkende van 
  voren tot het middelste deel van de staldeuren en zo recht midden door de 
  stal op een gat, dienende voor het licht op de voorstal, met het voorste 
  deel van het aangelag, gaande recht achter het huis te langs door.

1 l.
1. Jan Hendriks
2. Willem Hoebergen

Koopsom: ƒ 135,-.
- land den Wespenakker 5 cops.

1. Mattijs Smits
2. Goort Lomans

Koopsom: ƒ 58,-.
- groes het Kempke 2 l.

1. Mattijs Smits
2. de koper

Koopsom: ƒ 90,-

Zij verkopen aan Willem Hoebergen: 
- land de Wittert 7 copse.

Aangelag 1 l.
Belast met: ƒ 1,-/jr. in een meerdere rente aan Anthony de Kempenaar, te 

's Bosch.     
Koopsom: ƒ 150,-.

- 2/3e deel in een perceel land/groes - den Uytgank geheel 5 l.
  het overig 1/3e deel is van Jan Hendriks.

1. de koper
2. de hei

Belast met: ƒ 0-3-3╝/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 112,-.

- groes den Engelsenbeemt 3 l.
1. weduwe Francis van de Vorst
2. Arnoldus Zeegers

Koopsom: ƒ 56,-.

Zij verkopen aan Joseph Adriaan Reyskey:
- groes den Wouterman 3 l.

1. Mattijs Smits
2. weduwe Joseph SauvΘ

Koopsom: ƒ 66,-.

Zij verkopen aan Gijsbert Bijstervelt:
- groes het Goor - in de Swartbroeken 3╜ l.

1. Arnoldus Zeegers
2. Willem Verduyseldonk

Koopsom: ƒ 37,-.

Zij verkopen aan Leendert van Riet:
- groes het Heytvelt aan de Meulendijk ╜ l.

1. de koper
2. Jan Jooste van Rest



Koopsom: ƒ 40,-.

R 102 fol. 89vo 06-01-1792 2/3
Marcelis Peter Adriaans is schuldig aan zijn zoon, Peeter - uit het huwelijk
met wijlen Willemina Willem Goris - ƒ 340,- α 3%.

R 102 fol. 90vo 06-01-1792 3/3 
Gerrit Jan Gerrits - g.m. Anna Roymans, te Deurne, zij verkopen aan Jennemaria
Roymans - g. m. Marcelis Peeter Adriaans de onverdeelde helft in:
- huis, hof en aangelag - te Ostappen 2  l.
- land de Heuf 5  l.
- land de Braakvondelakker 4  l.
- land den Eerenbeemtakker 4  l.
- land den agtersten Akker 1  l. 3 cops.
- land in de Nieuwe Erven 1╜ l.
- land de Waaterlaat 3  l.
- groes de Bongaert 8  l.
- groes het voorste Weyvelt 3  l.
- groes Nieuwe Erven 2╜ l.
- groes - geweest een Wey- en Hooyvelt 4  l.
- groes het voorste Rontvelje  ╜ l.
- groes het voorste Velt 2  l.
- hooi/groes de Heuf 1╜ l.
Alles gelegen tussen de bekende "reengenoten".
Belast met: de helft van ƒ 1-2-0/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.
De wederhelft is al van de kopers.

Koopsom: ƒ 450,-.
Gerrit Jan Gerrits - wordt ook genoemd: Gerrit Jan Claus - alias Goris.

R 102 fol. 92vo 06-01-1792 1/7

Elisabeth Hendrik Aart Thielen - weduwe Peter Berkers - geass. met haar zoon,
Arnoldus Berkers, welke verklaarde - nader in den bloede te wezen van Maria
Aart Thielen - weduwe Mattijs Laurens Bruystens dan Antony Timmermans - zodat 
zij het naderschap kan competeren en dienvolgens met haar eigen penningen te
vernaderen.
- land het Neutje of Nieuwveltje ╜ l.

1. Jacobus Michiels
2. Francis Thielen

- groes den Dries ╜ l.
1. Arnoldus Verhees  
2. een weg

Koopsom: ƒ 224,- in Frans geld.

R 127 fol. 80vo 06-01-1792 2/7
Antonie Timmermans geeft te kennen dat hij, bij pretense insinuatie, op 
3 jan. l.l., door de vorster is geexploiteerd namens Elisabet Hendrik Aart   
Thielen - weduwe Peter Berkers "quasi sig noemende een agternigt te sijn van 
Maria Aart Thielen - weduwe Mattijs Laurens Bruystens - tegen heden, 6 jan.
1792, is "geciteert" ter secretarie, alhier, teneinde zijn kooppenningen te 
ontvangen die hij, comparant, als koper van een perceel land/groes, op 
29 dec. 1791, had gekocht van voorn. Maria Aart Thielen - weduwe Mattijs Lau-
rens Bruystens.
Dat de comparant "ten eynde als boven sig dan ook ter secretarye, alhier, heb-
bende begeven, egter ontwaer geworden sijnde dat pretense nadersse niet bewee-
sen heeft, schoons versogt, nader van den bloede te sijn van de verkoperse dan
den comparant in dese, als koper - als drossard en schepenen dese ondertekent



mede bekent sijn".
"Soo verklaarde den comparant bij desen op het sterkste te protesteren van kos-
ten reeds gehad en geleden en in 't vervolg te doen, te hebben en te lijden met
offerte indien aan de behoorlijke en naar regten gerequireerde requisiten door
pretense naderse voldaan wordt van voors. percelen te sullen doen wettige re-
trocessie in dien gevalle mede protesterende van bereidwilligheid en versogte 
dan comparant hier van uytgemaakte acte om sig daarvan te kunnen bedienen daar
en so te raden".

R 102 fol. 96 10-02-1792 3/7
Dirk Jan Thielen verklaart, in den bloede nader te wezen aan Maria Aart Thielen
- weduwe Mattijs Laurens Bruystens, dan Antoni Timmermans en mitsdien aan hem 
is competerende het recht van los- en naderschap: 
- van twee percelen groes en land  
als Maria Aart Thielen, op 29-12-1791, heeft verkocht t.w.:
- land het Neutje of Nieuwveltje ╜ l. 
- groes den Dries ╜ l.

Koopsom: ƒ 180,-.

R 102 fol. 98 10-02-1792 4/7
Antoni Timmermans verkoopt aan Dirk Jan Thielen, als naderman, de twee percelen
land en groes:
- land het Neutje of Nieuwveltje ╜ l.
- groes den Dries ╜ l.

Koopsom: ƒ 180,-.

R 33 - 52 21-05-1792 5/7
Aan het College,

Maria Thielen - weduwe Mattijs Bruystens bezit:
- huis en hof, land en groes - te Ostaden 5 l.
en haar van haar ouders aangekomen.
Suppliante is "buyten staat" om voor haar en haar minderj. kind de kost te ver-
dienen.
Zij heeft nu, na overleg, provisioneel deze goederen aan haar neef, Dirk Thie-
len verkocht voor ƒ 750,-, in de wetenschap dat dit bedrag bij openbare verkoop
niet gehaald wordt.
Zij verzoekt om approbatie van deze verkoop.
Als "naaste vrienden" hebben mede getekend: Dirk van de Mortel, te Deurne - en

  - Peeter Verhoeven, alhier.
De helft van de koopsom wordt vastgezet tegen intrest - t.b.v. het kind.
Marge: 28-5-1792 - Wordt afgewezen, als zijnde tegen de Regten en Costuymen de-
                   zer heerlijkheid.

R 33 - 52 02-07-1792 6/7
Verzoek wordt opnieuw gedaan en nu "gefiateert".

R 102 fol. 118 25-07-1792 provisioneel 7/7
    13-10-1792 definitief
Maria Thielen - weduwe Mattijs Bruystens en haar minderj. dochter verkopen
aan Johanna Claus - weduwe Laurens Jelisse:
- land den Duytsenkamp 3 l. 37 r.

            ez-vv. de straat
  va. Jan van den Heuvel

2. Antony Verberne c.s.
Koopsom: ƒ 205,-.

- land de Bekkers 1 l. 16 r.
1. Antony Verberne c.s.     



2. Dirk van der Weerden
Koopsom: ƒ 24,-.

Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- land den akker van Jan Vrijnse 2 l.

1. Jan van den Boomen
2. kn Antony Amijs

Koopsom: ƒ 32,-.

Zij verkopen aan Antony Timmermans:
- land het Kempke 3 l. 6 r.

 1-3. de straat
  va. weduwe Thomas Coolen  

2. Antony Verberne c.s.
Koopsom: ƒ 118,-.

- groes het Hooyvelt 3 l. 1 r.
1. Gerrit Brunas
2. weduwe Peter Berkers

Koopsom: ƒ 188,-.

Zij verkopen aan Elisabeth Thielen - weduwe Peter Berkers:
- groes het Weyvelt of Lankveltje 3 l. 2 r.

1. Goort Loomans en de kn Pieter Loomans
2. Antonie Timmermans

Koopsom: ƒ 190,-.
 

R 127 fol. 80vo 06-01-1792

Jacobus van der Linden en Jan van de Cruys, wiens huizen, op 23 juli 1791, ge-
heel zijn afgebrand en door het Gerecht, op 4 aug. l.l. zijn "geschat".
De huizen zijn wederom opgebouwd en zo goed als in vorige staat gebracht.
Comparanten verzoeken voor ╝e deel betaling van de geschatte waarde - ingevol-
ge Ha. Ho. Mo. publicatie - d.d. 15-1-1765.
Ter voldoening van dien verklaart Jacobus van der Linden, onder eede, "voor 
geen vierduysent gulden gegoed te sijn of in eygendom te besitten of te heb-
ben".

R 127 fol. 82 11-01-1792

Abraham van Nouhuys, sub. secretaris, alhier, geeft procuratie aan Mr. F. van 
Maanen, te 's Hage, om namens  hem, op de Commissie door N.G.C. Baron van 
Scherpenzeel, Heer van Mierlo, op de comparant, als drossard van Mierlo, Hout 
en Broek en stadhouder van de Leen- en Laatbank, aldaar, verleend, approbatie 
van de Staten Generaal te verzoeken - en die bekomen hebbende verder te compa-
reren voor het Leenhof van Brabant, te 's Hage, en daar namens hem, comparant, 
de eed van trouw als drossard van Mierlo, Hout en Broek, mitsgaders stadhouder 
van de Leen- en Laatbank af te leggen en "en uyt te zweeren".            

R 127 fol. 82vo 12-01-1792  1/2

Godefridus Sauve, chirurgijn - g. m. Petronella Jansen geeft procuratie aan 
Breunis Johan van Heuven, procureur, te Mierlo, om namen hem het proces te 
voeren - tegen Jan Loomans, te Westweesel, als executeur testamentair van wij-
len Goort Loomans - terzake vnan de levering van een staat en inventaris, en 
die met een eed te bevestigen, van alle goederen die Goort Loomans heeft nage-
laten - en aan de comparant N.U. de legitieme portie te laten.
Enz. enz.  



R 16 fol. 306 16-01-1792 2/2
Godefridus Sauve - g.m. Petronella Jansen, aanlegger.
- contra
Jan Lomans, executeur testamentair van wijlen Goort Lomans, te Westweesel, ged.

R 16 fol. 306 16-01-1792 1/2

Den drossard, aanlegger - contra - Reynder Muyen, aan den Ommelschen Bosch, 
gedaagde.

R 102 fol. 98vo 10-02-1782 2/2
Rijnder Muyen verkoopt aan Willem Swinkels:
- land den Willigenakker 2 l.

1. de koper
- groes de Donk 2 l.

1. weduwe Joseph SauvΘ
Belast met: een schepengelofte van ƒ 100,- aan Jacobus Losecaat - 
d.d. 24-12-1785 en welke gelofte de getransporteerde binnen de e.k. twee jaar
moet aflossen en de rente tot die tijd betalen. Blijvende de goederen intussen
van de transportant.

Koopsom: ƒ 170,- met de belasting.

R 20 fol. 353 16-01-1792 1/3

Den drossard, aanlegger - contra - Antony van Hout, gedaagde.
- fol. 360 - 16-12-1792 - de gedaagde - gewoond hebbende alhier.   
Betreffende: Diefstal, op 3 en 4 dec. 1791, van twee ganzen uit een ganzenkist,
             staande in een hut, onder Someren, in een groesbeemd van Hendrik 
             Kersten en toebehorende aan Baron van Torck, Heer van Rosendaal.
Gedaagde wordt, bij verstek, voor altijd gebannen uit deze heerlijkheid.

R 30 fol. 205 16-01-1792 2/3
Remonstrantie t.l.v. Antony van Hout - met vijf annexen.
1. Verhoor van Wilhelmus Sanders en zijn vrouw, Anna Francoise van Yperseel, te
   Helmond - 19-12-1791.
2. Verklaring van Johannes Vervaert, te Helmond - 20-12-1791.   
3. Declaratie van Philippus de Rooy, Martinus van Dremmen, Johan Martini van 
   Heusden van het Corpus van Someren - 23-12-1791.
4. Verklaring van Sophia Wegener, geb. Sprenger, Pieter van Elsen en Jan Stee-
   vens, Asten - 24-12-1791.
5. Relaas van de vorster, te Asten - 26-12-1791.  

R 127 fol. 105vo 10-05-1792 3/3
- Antonie Leenen,
- Antonie Hendrik van den Boomen,
- Jan Hendrik van den Eynden,
- Reynder Aarts,
- Arnoldus Aarts - en 
- Peter Joost Kerkers.
Zij verklaren, onder presentie van eede, ter instantie van Antonie van Hout, 
dat zij de requirant van tijd tot tijd hebben gekend en met hem in omgang, han-
del en wandel hebben verkeert - en op zijn gedrag niet anders weten te zeggen 
dan alle eer en deugd.
Tot meerder sterking verklaart de eerste deponent - dat Antoni van Hout nog 
voor enige jaren bij hem als dienstknecht heeft gewoond en op zijn dienst niet 
anders heeft bevonden dan trouw en eerlijkheid.               



R 102 fol. 94 30-01-1792 1/4

Antoni Timmermans verkoopt aan Cecilia Peeter Fransen:
- land den Hegakker 2 l.

1. Gerrit Verberne
2. Pieter Coolen

Koopsom: ƒ 30,-.

R 102 fol. 95 30-01-1792 2/4
Cecilia Peeter Fransen geeft bij erfmangeling over aan Antoni Timmermans:
- land in 't Bergsland 2 l.

1. kn Gerrit Verberne
2. kn Pieter Loomans

Koopsom: ƒ 30,-.

R 165 fol. 102vo 30-01-1792 3/4
Taxatie van de akker die Anthony Timmermans, bij vermangeling, overdraagt aan 
Cecilia Peeter Fransen:

Waarde
- land den Hegakker 2 l. ƒ 30,-.

R 102 fol. 102vo 30-01-1792 4/4
Taxatie van de akker die Cecilia Peeter Fransen, bij vermangeling, overdraagt
aan Anthony Timmermans:

Waarde
- land in 't Bergsland 2 l. ƒ 30,-.

R 102 fol. 100 13-02-1792 1/7

Jan Daandel Colen verkoopt aan Willem Daandel Colen:
- groes de Meuleschouw 3 l.

1. Philip van Hugten
2. Hendrik Eysbouds

Koopsom: ƒ 75,-.

R 102 fol. 100vo 13-02-1792 2/7
Willem Daandel Colen verkoopt aan Jan Daandel Colen:
- groes het Hooyvelt van Ceel Daandels 5 l.

1. Peter Bouwmans
2. Willem Daandel Colen

Koopsom: ƒ 75,-.

R 102 fol. 101vo 13-03-1792 3/7
Jan Daandel Colen geeft bij erfmangeling over aan Maria Daandel Colen - weduwe
Pieter Slaats:
- land den Heykamp - te Heusden 1╝ l.
- land de Heykampen 1  l.

1. Jan de Groot
2. weduwe Marten Berkers

Koopsom: ƒ 95,-.

R 102 fol. 102vo 13-03-1792 4/7
Maria Daandel Colen - weduwe Pieter Slaats geeft bij erfmangeling over aan Jan
Daandel Colen:
- land den Hoekakker 2 l.

1. Jan Daandel Colen
2. Jan van Lierop



Koopsom: ƒ 110,-.

R 102 fol. 103vo 13-02-1792 5/7
Jan Daandel Colen geeft bij erfmangeling over aan Elisabeth Janse van Bussel -
weduwe Dirk Martens:
- land ca. 5 cops, van 1╜ l.

1. de verkoper
2. Hendrik Eysbouds

Koospom: ƒ 50,-.

R 102 fol. 104vo 13-02-1792 6/7
Elisabeth Janse van Bussel - weduwe Dirk Martens geeft bij erfmangeling over 
aan Jan Daandel Colen:
- land den Bergakker 1 l. ╜ cops.

1. Jan Canters
2. Jan Daandel Colen

Koopsom: ƒ 60,-.

R 165 fol. 104vo 13-02-1792 7/7
Taxatie van de percelen land en groes die bij erfmangeling zullen worden over-
gedragen - staande t.n.v. Jan Daandel Colen.
Zie acten: R 102 - fol. 100ev. 13-2-1792.

R 165 fol. 106vo 17-02-1792 

Taxatie van de onroerende goederen van Antony Muyen - overleden en begraven op
16-1-1792 te Someren.

de helft in: Waarde
- huis, hof en aangelag - te Ommel 3 cops. ƒ 160,-.

1. de straat
2. Jan van Dijk 

- groes 1 cops. ƒ  10,-
1. Jan van Dijk
2. Jan Slaats

- land de Loo 4╜ l. ƒ 110,-
1. Jan Martinus
2. Peter Berkvens

- land den Camp 2╜ l. ƒ  60,-
1. Jan van Dijk
2. Arnoldus Zeegers

- groes den Dries 4 l. ƒ 110,-
1. Jan van Dijk

2. Arnoldus Zeegers        
ƒ 450,-

De helft is van de overledene - ƒ 225,-.
20e penning is ƒ 11-5-0.

R 127 fol. 84 18-02-1792

- Pieter Troeyen - en
- Jan Troeyen, gebroeders, wonende bij elkaar.
Zij bezitten beiden, voor resp. 2/3e deel en 1/3e deel:
- een huis, schuur, stal en enige percelen land en groes.
Eerst krijgt Pieter Troeyen 2/3e deel in de hierna te noemen goederen - en 
waarvan het overig 1/3e deel aan de condivident in deze bij transport - 
d.d. 11-5-1784 - alhier, aangekomen is.
- 2/3e deel in een huis, schuur, stal, en hof - in het Dorp 1 l.



            1-3-4. de straat
2. Lilly  

- 2/3e deel in een akker - den Berg 3 l.
1. Anthony Timmermans    

2. weduwe Francis van de Vorst e.a.
- 2/3e deel in de Laarbroekseakker 3 l.

1. Jan Sauve
2. Gerrit Brunas

- 2/3e deel in de Keskesakker 1 l.
1. Jan Zeegers
2. Willem Goris

- 2/3e deel in een groesveld - Stegensvelt 2 l.
1. Godefridus Sauve
2. een loop

- 2/3e deel in een akker - de Roetert 1 l.
1. Thomas Timmermans
2. Peter Joost Kerkers

- 2/3e deel in een groesvelt - de Pas ╜ l.
1. kn Wilbert van Bussel
2. Francis Fransen

De verkrijger van dit lot zal aan het 2e lot uitkeren - ƒ 350,- op aanvraag te
betalen - in de tijd dat deze som niet uitgekeerd is zal de ontvanger van het 
2e lot in kost, drank, logement etc. onderhouden worden.

2e lot: Jan Troeyen
- ƒ 350,-.

R 127 fol. 86vo 27-02-1792 1/2 Niet gepasseert.

Andries Marten Zeegers, 30 jaar, staande ter goeder naam en faam, verklaart 
ter requisitie van Theodorus Sengers, schepen, dat hij vanaf St. Peter 1788 
als dienstknecht "metter woon is aangekomen" bij de requirant "op sijns requi-
rants ordre, met ende beneffens den requirant en seeker Fiesken - weduwe Wil-
lem van den Eerenbeemt en haaren soon, genaemt Willem van den Eerenbeemt, allen
wonende alhier, in de voors. jaere 1788, sig alle hebben begeeven aan, bij en 
tussen des requirants hoff off thuyn en de huysinge van de voorn. weduwe van 
den Eerenbeemt, in het Dorp, teneynde aldaar te samen de scheyds- of limiet-
paalen tussen des requirants erve en die van voorn. weduwe van den Eerenbeemt
te soeken."
Dat de comparant wilde beginnen te graven, in de straat, lopende langs de erve
van de requirant en de voorn. weduwe van den Eerenbeemt, om de paal te zoeken.
Willem Willems van den Eerenbeemt zei: "'t Hoeft niet, ik weet hem precies 
leggen", gaande hij, Willem, met de schop door een gat van de heg, vast aan of
langs de muur van de weduwe van den Eerenbeemt en begon van binnen tegen de heg 
te steken om die paal te zoeken, doch hem daar niet vindende, niettegenstaande 
hij bleef zeggen dat deze daar moest liggen - begon hij toch buiten de heg te 
graven - waar hij ook de paal vond "ter plaedse, omtrent of geen halve voet 
daaraf daar hij bevoorens hadde gesegt dat die mogt liggen en hem blootmakende 
(sonder hem nogtans te beweegen) seyde Willem daarop, dit is hij.
Bedoelende daarmee de den schijtspaal tussen de beyde erven voornt.".
Dat de requirant daarop aanstonds aan de weduwe van de Eerenbeemt vroeg: "Fies-
ke, sijt gij met dese paal tevreeden ?" 
Waarop Fiesken - weduwe van den Eerenbeemt antwoordde: "Ja, waarom niet".
En de requirant daarop weer zei: "Ja, ik ook", nemende een hout, of een stuk 
van een velling van een karrad en zette dit op de gevonden paal terwijl meer-
genoemde Willem en de comparant dat hout in presentie van de weduwe en de re-
quirant, die het hout, in hun aanwezigheid vasthield, hebben aangevuld.



Zoals dit hout nu daar nog staat.    
           
R 127 fol. 88vo 27-02-1792 2/2
Volgt de gepasseerde acte - in grote lijnen identiek aan de niet gepasseerde.

R 127 fol. 95vo 03-03-1792

Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heer en Vrouwe van Asten, geeft in 
huur aan Jan Aalbert Verheyen, wonende op de eerste neerhuizinge van het kas-
teel - dezelfde woning, schuur en stal zoals hij reeds in bewoning heeft.
o.a. uit dit contract:
- De huurder zal de bassecour met de hoevenaar van de andere woning samen ge-
  bruiken. Ook de stal, achter de bakoven, waar Jelis van Lierop zijn "brand"  
  in legt, samen te gebruiken - dit i.p.v. de schop die hij gehad heeft en die 
  nu blijft aan de huurder van het kasteel (Baron Torck ??)
- De beemd langs het kasteel en laan - genaamd - het Zeyveltje zal de huurder 
  mee gebruiken en moeten bemesten en zuiveren - waarvoor hij aan de paarden 
  van de Heer of Vrouwe van Asten, welke in die tijd hier mochten komen, zo-
  veel hooi en klaver zal leveren als deze nodig hebben.
  Aan de zijde van het Zeyveltje, nog neven den Oudenhoff zal geen schaarhout
  mogen staan of wassen, doch dit zal weg gedaan moeten worden.
- Tot de goederen, behalve het huis, behoren:
  - de Borgbeemden - nevens de Aa en enig land daaraan - agter het Casteel met
    het Weyvelt ook daaraan gelegen tot aan de Dwarslaan agter den hof na Heus-
    den.
  - het Zeyveltje met het Aa-veltje en Reykerdries.
  - de Reyenakker na de Wolfsberg.
  - den halven Oudenhof - neevens de laan.
  - den akker - het Schaapsdrieske - en den akker tussen de Weyers.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 150,-/jr. incl. de landsverponding en koningsbede.       

R 127 fol. 94 05-03-1792 1/3

- Dirk Jan Wilbers - g.m. Francyn Slaats,
- Hendrik Haasen - g.m. Elisabeth Slaats - weduwe Hendrik Roymans - en Helena
  haar v≤≤r-dochter.
Zij bezitten enige onverdeelde percelen land en groes - te Ostappen
waarvan nooit een deling is gepasseert, ofschoon deze goederen wel 28 jaar ge-
leden zijn verdeeld en ieder zijn deel in gebruik heeft gehad.
Zij passeren nu een scheiding en deling.

1e lot: Dirk Jan Wilbers
- land de Hofstad - te Ostappen 2 l.

 1-2. Hendrik Haasen N.U.
- land den Raayakker 2 l. 9 r.

1. Hendrik Haasen N.U
2. het 1e lot

- de helft van een akker - het Kempke geheel 3 l.
1. een straatje
2. Drik Jan Wilbers

- groes het Weyvelt 3╜ l.
1. Dirk Jan Wilbers  

2. Elisabeth Slaats
- groes den Dries 1 l.

1. Dirk Jan Wilbers
2. Arnoldus van de Kerkhof



- de helft van een groesveld - het Hoyvelt geheel 2 l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. Hendrik Haasen N.U.

- een deel van een Heytvelt dit deel 1 l.
1. Hendrik Vinken
2. Hendrik Haasen N.U.

- de helft van een akker - de Langenakker - in de Wolfsberg
geheel 4 l. 25 r.

1. Hendrik Haasen N.U.
2. Hendrik van Helmond

Belast met: de helft van ƒ 6-04-00/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.
- de helft van ƒ 1-15-00/jr. aan het huis van Asten.
- de helft van ƒ 0-11-14/jr. uit de akker aan de Wolfsberg - aan 

het Huis van Asten.

2e lot: Hendrik Haasen N.U.
- land naast het Aangelag - te Ostappen 7 l.

1. Dirk Jan Wilbers
2. de goederen in deze

- de helft van een akker - het Kempke 3 l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. het Heytvelt

- groes den agtersten Dries 3╜ l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. de goederen in deze

- de helft van een groesveld - het Hooyvelt geheel 2 l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. de goederen in deze

- een deel van een Heytvelt dit deel 3 α 4 l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. het Weyvelt

- de helft van een akker - de Langenakker - in de Wolfsberg
geheel 4 l. 25 r.

1. Dirk Jan Wilbers
2. kn Joost Voermans

Belast met: de helft van ƒ 6-04-00/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.
- de helft van ƒ 1-15-00/jr. aan het Huis van Asten.  
- de helft van ƒ 0-11-14/jr. uit een akker aan de Wolfsberg - aan 

het Huis van Asten.

R 127 fol. 97 28-03-1792 2/3
- Hendrik Haasen - g.m. Elisabeth Slaats - weduwe Hendrik Roymans - ter eenre -
  en
- Gerrit van de Mortel - g.m. Helena Hendrik Roymans - ter andere zijde.
Zij accorderen - dat de comparant, ter andere zijde zal afzien van zijn deel 
dat straks aan hem N.U. uit de nalatenschap van wijlen Hendrik Roymans - alsme-
de die Elisabeth Slaats zou aankomen.
En die, welke staande het huwelijk van de comparant - ter eenre - of zijn 
vrouw, Elisabeth Slaats reeds aangekocht zijn of nog aangekocht zullen worden - 
zowel van de vaste als de roerende goederen.
Latende alles aan de comparant - ter eenre - en zijn vrouw, Elisabeth Slaats en 
hun kinderen en erfgenamen.
Met conditie dat de comparant - ter eenre - gehouden is (boven hetgeen de com-
parant - ter andere zijde - voor een huwelijksgift, ten tijde wanneer hij ge-
trouwd is ontvangen heeft) om te betalen alle schulden op de boedel staande - 
en wel voornamelijk die welke - d.d. 30-6-1764 - alhier, bij het formeren en 
passeren van de inventaris door Elisabeth Slaats - weduwe Hendrik Roymans daar-



op zijn gesteld. Zonder dat hij, comparant - ter andere zijde, zijn vrouw of 
hun erfgenamen "ooyt of ooyt" daarover aangesproken kunnen worden.       

R 102 fol. 105vo 28-03-1792 3/3
Gerrit van de Mortel - g.m. Helena Hendrik Roymans verkoopt aan Elisabet Slaats
- weduwe Hendrik Roymans - nu g.m. Hendrik Haasen - zodanig aandeel als door 
het overlijden van Hendrik Laurens voorn. zijn comparants vrouwe vader op hem
N.U. reeds verstorven zijn of ook nog te versterven staan, niet uitgezonderd of
afgescheiden van de volgende goederen:  
- huis, hof en aangelag - te Ostappen 4 l.

1. de gemeente
2. goederen in deze

- land aan 't Aangelag 15 l.
1, Dirk Jan Wilbers

- land den Rayakker 2 l.
1. Dirk Jan Wilbers

- land den agtersten Dries 3 l.
1. Peter Dries Peters

- groes het Weyvelt 8 l.
1. Dirk Jan Wilbers

- groes het Hoyvelt 7 l.
1. Dirk Jan Wilbers 

- groes het Groesvelt 6 l.
1. Lambert Verheyen

- land nevens het Aangelag 7 l.
1. Dirk Jan Wilbers

- land het Kempke 1╜ l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. het Heytvelt

- groes den agtersten Dries 3╜ l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. goederen in deze

- groes het Hooyvelt 1 l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. goederen in deze

- Heytvelt 4 l.
1. Dirk Jan Wilbers
2. het Weyvelt

- Heytvelt 20 l.
- land de Langenakker - in de Wolfsberg 2╝ l.

1. Dirk Jan Wilbers
2. kn Joost Voermans

Koopsom: ƒ 424-8-0.

R 28 fol. 146vo 26-03-1792 Ook: R 33 - 52 - 12-03-1792. 
  
Gezien het request van Francis Jan Daniels, te Someren en Adriaan Hurkmans,
op 20-2-l.l. aangesteld als voogden over de twee minderj. kinderen van wijlen
Jan Verasdonk - en Catharina Francis van Houds.
Dat door het overlijden van Francis van Houds, grootvader van de kinderen is
nagelaten:
- 1/3e deel van een klein bouwvallig huisje en enig land en groes, te Someren 

18 l.
Enz. enz. 
Zij verzoeken de aan hun toegevallen percelen te mogen verkopen tot betaling
van de schulden, opvoeding van de kinderen en het huisje bewoonbaar te maken.
Naschrift: "Fiat".



R 127 fol. 98vo 02-04-1792

- Cornelis van Bussel,
- Antony van de Goor - g.m. Hendrien van Bussel,
- Lambert Cornelis - als voogd over het minderj. kind, Christiaan, van wijlen
  Jan Cardinaal - en mede ten deze, Arnoldus Meulendijk - g.m. Johanna van Bus-
  sel - alsmede
- Jan Peeter van Bussel en Antony Verkuylen - als wettige voogden over de min-
  derj. kinderen van wijlen Jan Verkuylen - en Maria van Bussel, beiden over-
  leden.
Allen kinderen en kindskinderen van wijlen Paulus Peters van Bussel - en .....
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Cornelis    
- land den Heesakker 2 l.

1. Antony Timmermans
2. Lambert Cornelis

- de helft van de Venakker geheel 2 l.
1. het 4e lot
2. de straat

- land/groes 1 l. van het aangelag van Lambert geheel 2╝ l.
1. Antony van de Goor
2. Lambert Cornelis

- de helft van een groesveld - Jan Bosmansvelt geheel 3 l.
1. het 4e lot
2. weduwe Willem van den Eerenbeemt

- land - een Wortelveltje ╝ l.
1. kn Adriaan Lintermans
2. weduwe Nicolaas Voermans

- 1/3e deel in een wei- of hooiveld geheel 4 l.
1. Joost van Hugten
2. het 3e lot

2e lot: Antony van de Goor
- huis, schuur, stal, hof en aangelag - in de Wolfsberg 1 l.

1. weduwe Nicolaas Voermans
2. Hendrik Tijs Haasen

- land Anneke Huybersvenneke 1 l.
1. Hendrik Tijs Haasen
2. de straat

- land de Venakker 3 l.
1. weduwe Willem van den Eerenbeemt
2. de straat

- groes de Meulenschouw 1 l.
 1-2. kn Adriaan Lintermans

- 1/3e deel in een groesveld - het Weyvelt geheel 4 l.
1. Joost van Hugten  
2. Hendrik van Helmond

- land/groes 1╝ l. van het aangelag van Lambert geheel 2╝ l.
1. het 1e lot
2. de straat

- de helft van een groesveld - den Brand geheel 2╜ l.
1. Joost van Hugten
2. Mattijs Slaats

3e lot: Christina, dr. Jan Cardinaal
- de helft in een huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg geheel 4 l.



1. Willem Celen
2. de straat

- de helft van een akker geheel 1╜ l.
1. het 4e lot
2. Lambert Cornelis
2. Goort Lomans 

- de helft van de Venakker geheel 2 l.
1. het 3e lot
2. Jan Peter Kerkers

- de helft van een groesveld - Jan Bosmansvelt geheel 3 l.
1. het 1e lot
2. Peter Klomp

- land den Appert 1╜ l.
1. Wilbert van Helmond en de straat

- land den Koolakker 3 copse.
1. Joost van Hugten en 

      Hendrik Eysbouds
- 1/3e deel in het Weyvelt geheel 4 l.

1. Hendrik van Helmond
2. het 1e lot

Belast met: de helft van ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.
- de helft van ƒ 0-05-0/jr. aan het Huis van Asten.

4e lot: Paulus en Gerrit kn. Jan Verkuylen
- de helft in huis, hof en aangelag - in de Wolfsberg  1 l. 

1. Willem Celen en de straat
- de helft in een akker geheel 1╜ l.

1. het 3e lot
2. Goort Lomans

- land den Coolenakker 1╜ l.
 1-2. weduwe Nicolaas Voermans

- de helft van een groesveld - den Brandt geeel 2 l.
1. het 2e lot
2. Joost van Hugten

- land den Snijerskamp ╜ l.
1. de goederen in deze
2. Lambert Cornelis

- land de Reyen  43 roeden
1. Joost van Hugten
2. Adriaan Hurkmans

- land in de Loverbosch 2 l.
1. Jan Peter Kerkers
2. weduwe van den Eerenbeemt

- groes de Snijerskamp 1 l.
1. de goederen in deze
2. Joost van Hugten

- groes het Eeuselke 1 l.
1. Hendrik Tijs Haasen
2. de Heer van Asten

Belast met: de helft van ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.
- de helft van ƒ 0-05-0/jr. aan de Heer van Asten.

R 102 fol. 107vo 05-04-1792

Peter Verbernen verkoopt aan Maria Jansen van der Sanden:
- groes een Weyvelt - te Ostaden 2 l.

1. kn Jan Colen



2. kn Antony Amijs

R 102 fol. 108vo 21-04-1792

Maria Muyen - weduwe Pieter Paulus is schuldig aan Catharina Jan Vrijnsen:
ƒ 200,- α 3╜%.
4-6-1811 - gecasseert.

R 102 fol. 109vo 30-04-1792

Willem Pellemans - g.m. Maria Francis Berkers, te Budel, verkoopt aan zijn zwa-
ger, Jan Francis Berkers, te Asten zijn deel in de goederen van zijn schoonou-
ders, Francis Berkers - en Hendrien Goort Kuypers, beiden overleden.
- huis, hof en aangelag - te Heusden 1 l.

1. weduwe Dirk Martens
2. Antony van Bussel

- land Huyskensakker 2 l.
1. Mattijs Verrijt  

2. Jan van den Eynden
- land Jan Fransevelt 1 l.

1. Philip van Hugten
2. Hendrik Eysbouds

- land de Vlinkert 2 l.
1. Jan van den Eynden
2. kn Francis Plenders

- land het Nieuwvelt 1 l.
1. weduwe Dirk Martens
2. Antony van Bussel

- groes en hei - te Heusden 3 l.
1. Antony van Bussel
2. Jan van Lierop

- groes en hei de Weyer 1 l. 10 r.
1. Jan van den Eynden
2. Jacobus van Hugten

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kempenaar       - in kap. ƒ 75-00-00 voor dit 
deel ƒ 12-10-00.

- ƒ 0-12-8/jr. aan het Huis van Asten - in kap. ƒ 15-12-08 voor dit 
deel ƒ  3-02-08.

- ƒ 0-05-0/jr. aan de Kerk van Asten  - in kap. ƒ  6-05-00 voor dit
deel ƒ  1-05-00.

Koopsom: ƒ 35,-.

R 127 fol. 103vo 30-04-1792
 
Jacobus van Ravesteyn, vorster en deurwaarder, neemt, namens Jan Willem vanNou-
huys, collecteur der landsverponding en koningsbede 1790, in arrest:
- de vaste goederen van Willem Swinkels - tot verhaal van ƒ 33-16-04.

R 127 fol. 104 05-05-1792

- Hendrik Althuysen - g.g.m. Catharina Mouken - bruidegom - ter eenre - en
- Willemina Adriana Biertempel, meerderj. j.d. - bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden de goederen in die zij bezitten of nog verkrijgen.
- De lijfrente, staande t.n.v. de tweede comparante, renderende ƒ 64,-/jr. als-
  mede alle verdere kapitalen t.b.v. de bruid ten intresse staande zullen moe-
  ten blijven in status quo - zonder dat de bruidegom die kan "veralinieeren, 



  vertransporteren, belasten of opseggen".
  De intresten zullen jaarlijks genoten worden.
- Wanneer de bruidegom komt te overlijden v≤≤r de bruid, zonder kind(eren) uit
  dit huwelijk na te laten - zullen zijn te erven goederen over gaan naar de 
  bruid.
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom, zonder kind(eren) uit 
  dit huwelijk na te laten - zullen haar te erven goederen over gaan naar de 
  bruidegom.        
- Doch, wanneer ΘΘn van beide comparanten mocht overlijden, nalatende kind(e-
  ren) uit dit huwelijk zal de nalatenschap van de eerst "aflijvige" gaan naar
  het/de kind(eren). De langstlevende blijft echter "de togt of vrugtgebruik"
  behouden.
   
R 102 fol. 111 09-06-1792 1/2

- Pieter van Loon, schepen, namens Gerrit Martens en Antonie Kriens - g.m. Anna
  Maria Martens, te Haarlem,
- Elisabeth van Hugten - weduwe Johannes Martens en haar zoon, Willem Martens -
  deze mede voor:
- Maria op 't Roodt - weduwe Dirk Martens, te Baexem.
Zij verkopen aan Francis Martens 7/8e deel onverdeeld in de vaste goederen, 
waarvan Francis al 1/8e deel bezit.
- huisje, hof en aangelag - te Heusden ╜ l.

rondom - de gemeente
- Nieuwe Erve - zijnde een oude Eekelhof

en hoekje van de gemeente 2 l. 30 r.
1. de gemeente

- Nieuwe Erve  3 l.
1. Willem Coolen
2. weduwe Mattijs Kuypers

Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Belast met: een schabinale gelofte ƒ 100,- aan Jacobus Losecaat 
            - d.d. 12-11- 1781.

Koopsom: ƒ 100,-.

R 127 fol. 106vo 09-06-1792 2/2
Francis Martens beloofd (om in plaats van voldoening der penningen, welke hij,
comparant, op heden bekent schuldig te zijn, ingevolge het transport van:
- huis en landerijen
aan hem gedaan) op zich neemt om alle reδle en personele schulden waarmee deze
goederen belast zijn op zijn tijd te betalen - maar ook om zijn, comparants, 
moeder, Elisabeth van Hugten - weduwe Johannis Martens gedurende haar verdere 
leven te alimenteren en te onderhouden in kost, drank en kleding, zowel in 
ziekte als gezondheid en haar na haar dood een eerlijke begrafenis, naar haar
staat, te bezorgen.
Indien, onverhoopt, zij niet met elkaar kunnen accorderen, of met de alimenta-
tie niet tevreden is beloofd hij, comparant, om aan zijn moeder, jaarlijks te
zullen betalen - ƒ 20,-, zijnde het kapitaal waarmee deze goederen zijn verbon-
den. Alsmede - ƒ 40,- aan Losecaat wegens intrest en kosten.        
   
R 102 fol. 112vo 18-06-1792

Jan Antonie Driessen is schuldig aan Hendrik Elberse Wildeman - ƒ 150,- α 4%.
Gecasseert - 22-3-1796.



R 30 fol. 206vo 18-06-1792

- Johannis Baptist Beel, med. dr., te Helmond - en
- Godefridus SauvΘ, chirurgijn.
Zij hebben gevisiteerd een dood lichaam, liggende in het koor van de kerk, het
lichaam is hedenmorgen gevonden in een sloot op de Dijk, tussen Asten en Some-
ren.
Zij hebben geen kwetsuren gevonden en alles wijst op dood door apoplexia of be-
slag.
In de acte op fol. 207 wordt genoemd: Willem Leenen, te Someren, dood gevonden

     in een droge sloot.

R 33 - 52 26-07-1792 1/7

Op heden, compareerde voor ons, F.J.J. Costerius, schout, Andreas van Aeken,
J.F. van Eynden en Joannes Stultiens, schepenen, te Weert, om ter requisitie
van J. Losecaat, drossard, te Asten, te verhoren:
Hendrik Peters, 60 jaar, wonende op den Biest, zijnde akkerkman en herbergier 
en zijn vrouw, Joanna Weekers, 52 jaar, op o.m.:

2. Of het niet waar is dat, op 26 sept. 1790, een jongen bij hen is gekomen die 
een paard te koop aanbood.  

2. Ja.

3. Of de de jongen het paard niet heeft laten staan en is weggegaan, nadat hij 
   hoorde dat men wist dat er twee α drie dagen van te voren te Stramproy een 
   paard was gestolen.

3. Het paard is blijven staan. De jongen is weggegaan. Mij vrouw had tegen hem
   gezegd: "Dat er bij Lindert Zouts, te Stramproy, een paard was gestolen. Dat
   dit wel een hetzelfde paard zou kunnen zijn. En dat het dus wel eens slecht 
   met hem zou kunnen aflopen.
   De naam van de jongen die het paard bracht weet hij niet.

4. Of dat paard niet de volgende dag is afgehaald door de eigenaar, Jan Roy-
   mans, te Someren.

4. Het paard is afgehaald door de eigenaar, zonder te weten of hij Jan Roymans
   heette.

5. Of hij de jongen kan beschrijven.

5. Kort gedrongen postuur en wittig blond haar, tussen de 17 en 19 jaar oud,
   slecht gekleed.

R 33 - 52 31-07-1792 2/7
Op heden, compareerde voor ons, J.N. van de Schoor, Raed, Oberamptsman en Rich-
ter des lands van Thorn enz. - om ter instantie van J. Losecaat, drossard, te 
Asten, te verhoren:
- Leonardus Souts, 68 jaar, akkerman, te Stramproy.

2. Of bij hem, in de nacht van 23 op 24 sept. 1790, niet een paard uit de stal 
   is vermist.

2. Ja.



3. Hij weet niet wie dat paard uit de stal heeft gehaald. Maar dat er een jon-
   gen, kort en dik van postuur, op 22 sept. bij hem aan huis is gekomen en van 
hem "ter eere Godts logys gevraegt". Zeggende, van Boxtel te komen, waar hij
   een oom had. Van "hanteringe" zijnde - wever. Dat hij naar Stevensweert 
   ging, waar zijn vader woonde. Hij noemde zich, Pit Lagret.
   Hij, comparant, heeft de jongen logies gegeven en de volgende dag nog aan 
   hem "de middag".
   Na "de middag" is de jongen gegaan, hij heeft te Stramproy nog aan enige 
huizen een aalmoes gevraagd.   
   De volgende dag is comparants paard gestolen.
   De jongen was geheel alleen. Van zijn kinderen had comparant gehoord dat hij
   zich ook "Hendrik" noemde.
   Het paard is later teruggehaald door comparants knecht, Jacob Wwijermans en 
   Jacobus Laeldermans, van Stramproy - te Someren, bij Hendrik van de Ven - 
   dit op zondag 25 sept. 1790.

R 33 - 52 22-08-1792 3/7
Extract uit het register van Allerhande Actens  

  der Dingbank, Bladel, Reusel en Nedersel.
Op 26-10-1790 competeerde Jacobus van Baerschot, te Bladel, welke verklaarde 
ter instantie van J. van Rooy, te Stratum, bij Eyndhoven.
Dat Hendrik Gragtmans, bij hem, comparant, omtrent drie maanden, als schaaps
herder, heeft gewoond en zich gedurende die tijd - "sig altijt trouw en eerlijk 
en als een brave jonge heeft gedragen".
Dat hij op 19 sept. l.l. van hem, comparant, permissie had gevraagd en verkre-
gen - "om sig te gaan bigten". Dat hij weg is gegaan en niet meer is terugeko-
men.

R 33 - 52 25-09-1792     4/7
Ter instantie van J. Losecaat, drossard, te dagen:
- Hendrik Gragtmans, gedetineerde,  -"en met aardvergunning ge∩ncarcereert - 
  op de Gevangenepoort, te 'Bosch", om, op 5-10-1792, te compareren "in ge-
  spannen vierschaar" voor schepenen van Asten. 
  Om te "aanhoren soodanigen tucht- en aanspraak crimineel" als (J. Losecaat), 
  in zijn kwaliteit, tegen hem zal doen en nemen.   

R 33 - 52 02-10-1792 5/7
Extract uit het stamboek van capiteyn Bruce,

in het 1e battaillon van het regiment infanterie van 
L. Generaal, Baron van Nijvenheim, Bergen op Zoom.

Rang: soldaat, nr 116, Jacob Schoenmakers.
Nr.: 116
Naam: Jacobus Schoenmakers.
Aangenomen: 26-3-1789.
Contract: 8 jaar.
Lengte: 5 voet 3 duim.
Leeftijd: 19 jaar.
Geboorte plaats: Herkheim, bij Poland.
Beroep: schoenmaker.
Religie: gereformeerd.

Is met verlof achtergebleven - 1-4-1791.      
Opmerking: is op 27-9-1790, met een verlofpas vertrokken uit zijn garnizoen. 

R 33 - 52 05-10-1792 6/7
Jacobus Losecaat, aanlegger - contra - Hendrik Gragtmans, gedetineerde.
o.m.
 2. Gedetineerde is uit dese plaats (Asten) enige jaren afwezig gewest en heeft



    op verscheidene plaatsen, in de omtrek, geweven en schapen gehoedt.
 5. Hij heeft, tussen 23 en 24 sept. 1790, te Stramproy, een paard gestolen en 
    dit aan Hendrik van de Ven, te Someren, verkocht voor 14 gulden en twee ou-
    de schellingen - verhoor - d.d. 31-7-1790.
10. Dat hij, gedetineerde, in de nacht van 25 op sept. 1790, uit de stal van 
    Hendrik Roymans, te Someren, diens paard heeft gestolen - verhoor      
    d.d. 26-7-1790.
15. Dat hij, gedetineerde, sedert deze twee diefstallen, mogelijk ook te voren,
    gezworven heeft met, vermoedelijk, de soldaat, Jacob Schoenmakers, destijds
    in garnizoen te Steenbergen, en een vrouwspersoon.  
    Gedetineerde zegt dat deze hem "verleyd" hebben tot het stelen van de paar-
    den en hieraan medeplichtig zijn.
18. Het stelen van paarden, vooral onder de Generaliteit, is een misdaad - "aan
    lijff en leven" strafbaar.
    Placaat van Hunne Ho. Mo. - d.d. 25-6-1649.
20. Gedetineerde is, op 30 sept. meergemeld, in hechtenis gebracht en heeft 
    na verhoor een volledige bekentenis afgelegd.
24. Zie de annexe stukken 1 t/m 11.
25. Gedetineerde en zijn familie hebben zich gericht aan de Prins van Orange en
    Nassau etc. etc. om "pardon" te vragen.  
26. De officier aanlegger zal zich houden aan de hem gegeven orders en zijne 
    Hoogheid op de hoogte houden.

R 33 - 52 27-10-1792 7/7
Memorie o.a.:

47. Jacob Schoenmakers, geboren uit Kerchem, bij Poland, is, op 26 sept., uit
    het garnizoen te Steenbergen gegaan.
48. De paarden zijn in de nachten, van 22 op 23 en op die van 24 op 25 sept.
    vermist.
49. Zodat Jacob Schoenmakers deze paarden, samen met de gedetineerde, niet ge-
    stolen kan hebben.
50. Tenzij, hetgeen niet te "presumeeren" is, dat de aantekening van het gar-
    nizoen abuis zou zijn.
51. Of de gedetineerde heeft e.e.a. verzonnen, of het zou - een andere verlof 
ganger geweest moeten zijn die zich voor Jacob Schoenmakers heeft uitge-
    geven.
54. Er is echter wel bewijs dat gedetineerde met een soldaat of militair gezien
    is. Attestatie van Jan Mutzaerts c.s. te Asten.
64. De diefstal te Stramproy is - onder vreemde wetten en rechten - gepleegd.

Volgen een aantal punten betreffende de hoogte der straf:
- de galg,
- geseling, brandmerk en verbanning.

Ten voordele van gedaagde wordt aangevoerd:     
- zijn jonge leeftijd,
- de duidelijke misleiding,
- zijn goed gedrag - te Bladel,
- de langdurige v≤≤r-detentie.

R 28 fol. 148vo 16-08-1792 1/3

Gezien het request van Theodorus Sengers, schepen, waarin hij verzoekt om zijn
vrouw, Anthonetta Fransen, die - "als sijnde van de hemel besogt met eene me-
lancholie of ijlhoofdigheid ontstaan uyt eene voorafgegane siekte, atrabilis 
genaemt" elders te bewaren of te verzekeren.
Mede gezien het advies van:



- Francis Fransen, broeder van zijn vrouw,
- Antonie Loomans - g.m. Anna Catharina Sengers, suppliants zuster.
- P. J. Daels, zoon van C. J. daels - g.m. Petronella Fransen, een volle zuster
  van suppliants vrouw.
Alsnog gezien de verklaringen van J. B. Beels en F. van Moorsel, med. dr. te
Helmond.
Ten laatste gezien de verklaringen van Adrianus van Duuren en Jan van Veldho-
ven.
Enz. enz. 
Naschrift: "Fiat" mits van tijd tot tijd verslag te doen. 
  
R 127 fol. 108 16-08-1792 2/3
- Adrianus van Duuren,
- Jan van Velhoven, wonende als dienstknecht bij Theodorus Sengers.
Zij verklaren ter requisitie van voorn. Theodorus Sengers - dat zij "seer wel"
weten dat Antonetta Fransen - vrouw van hem, requirant, nu nog korte tijd ge-
leden zeer onpasselijk geweest is, waaruit een ijlhoofdigheid is gevolgd of 
ontstaan is.
Dat door het dagelijks verkeer en omgang t.h.v. de requirant het hen toeschijnt 
dat Antonetta Fransen - "'d eene dag kranksinniger dan wel de andere schijnt te 
weesen".
Dat zij echter niet buiten bewaring en nauwkeurig toezicht gelaten kan worden.
Comparanten oordelen het daarom zeer nodig, dat zij, tot voorkoming van onge-
lukken niet alleen, maar ook op hoop van herstel op een secure en stille plaats
onder goed toezicht bezorgd wordt.

R 127 fol. 108vo 18-08-1792 3/3
Theodorus Sengers, welke ter voldoening aan het appointement van officier en 
schepenen, alhier, gesteld op het request, door hem, comparant, op heden in ju-
dicio extraordinario gepresenteerd - bij deze verklaart hij, comparant, dat hij
zijn vrouw, Antonetta Fransen voor enige tijd, op hoop van herstel, wil berzor-
gen en verzekeren te Grevervorst, Pruyssen.
En beloofde de comparant, dat wanneer het College, alhier, zijn vrouw zou re-
quireren of aan hem, comparant, namens dit gerecht zou worden aangezegd zijn 
vrouw hier te Asten of binnen het territoir van deze staat geplaatst moet wor-
den dat hij dan binnen drie maal 24 uur na die aanzegging daar aan zal voldoen.
Ook dat hij, comparant, bij verandering van plaats of van tijd tot tijd aan de
magistraat, alhier, kennis zal geven van de toestand van zijn vrouw - teneinde
U Eerw. op de continuatie van deze verzekering zou kunnen resolveren of doen 
zoals "te raaden".
En compareerde mede: Anthony Loomans en Adrianus van Duuren, die mede, ter vol-
doening vn het bovenstaande, zich stellen als borgen, om ten allen tijde aan 
het opgedragene door het gerecht, alhier, op eerste aanzegging van hun Eerw. -
dat Anthonetta Fransen - g.m. Theodorus Sengers - binnen driemaal 24 uur, na 
die aanzegging, hier te Asten of wel binnen het territoir van deze staat moet
worden overgebracht te zullen voldoen.
Zij verbinden hieraan hun persoon en goederen.

R 102 fol. 113vo 30-08-1792

Andries Bertens - g.m. Catharina Janse Slaats, - dewelke vermits haar hooge 
jaaren bijna niet meer in staat sijde om voor sig selven de kost te kunnen 
winnen en mitsdien op haare eventueele alimentatie agt neemende - verkopen aan 
hun dochter, Helena - g.m. Christiaan Michernich:
- huis en hof - aan het Marktvelt

 1-3. Leendert van Riet
2. Peter van Bussel



De kopers zullen de verkopers gedurende hun verdere leven onderhouden enz. enz.
Andries Bertens krijgt wekelijks - een seekere stuyver voor drinkgelt uytge-
reykt.

R 151 01-09-1792

Arnoldus Hendrik Zeegers verkoopt "eenige gereede goederen" o.a.:
- het paard ƒ 75,-
- vier koeien ƒ 95,-
- twee kalveren ƒ 17,-
- twee karren ƒ 28,-
- eevenstro ƒ  7,-
- roggestro ƒ 28,-
- hooi ƒ 22,-
- eeven ƒ 20,-
- rogge ƒ 42,-
- boekweit ƒ  8,-

Opbrengst: ƒ 374,-.

R 102 fol. 115vo 04-09-1792 1/2

Johannis Martens is schuldig aan Antony Timmermans - ƒ 100,- α 4%.

R 127 fol. 111 01-10-1792 2/2
Johannis Martens - weduwnaar Maria Slaats, ziek, testeert.
- Alle voorgaande contracten vervallen. 
- Zijn enige erfgenamen worden, zijn zoon, Goort en zijn dochter, Maria - g.m. 
  Joost Waarenburg.
  Er moet echter de legitieme portie gaan naar het kind van Anna Maria van Jan
  van de Cruys - en Antonetta Johannes Martens.
  Indien echter het voorn. kind komt te overlijden, zonder wettige geboorten na
  te laten - dat dan dat deel komt aan zijn zoon en dochter voornoemd.

R 127 fol. 110 23-09-1792

Het College van Asten, certificeert ter requisitie van Hendrik en Jan Niever-
vaart, thans hier present, doch wonend te Dordrecht, aan ons bekend - dat zij 
zijn lieden ter goeder naam en faam - en voornemens zijn van hier naar Duits-
land te reizen.
Zij hebben ons om dit certificaat verzocht.

R 102 fol. 129vo 24-09-1792 provisioneel
08-10-1792 definitief

- Jan Theeuwen - g.m. Maria Neervens, te Budel,
- Francis en Hendrien Neervens, te Deurne,
- Helena Neervens, te Budel - geass. met Jelis van Hugten, te Vlierden,
- Jan Neervens, te Vlierden - mede voor: 
- Antony Neervens, zijn broeder, grenadier in het eerste battaillon van het 
  Regiment van de Collonel de Petit, in garnizoen, te Leeuwarden.
Allen kinderen van Marcelis Neerven - en Maria van den Broek, beiden overleden.
Zij verkopen aan Anthony Ramaar, secretaris, te Vlierden - mede t.b.v. Hendrik
Elberse Wildeman, schoolmeester, te Asten:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - te Ommelschen Bosch 2 l.

1. Huybert van der Laak
2. Jacobus van der Linden

- land agter het huys 7 l.
1. het voorgaande perceel



- land de Kamp 1╜ l.
1. Jacobus van der Linden c.s. 
2. Wilbert Meulendijk c.s.

- land den Horsick 1 l.
1. Jacobus van der Linden c.s.

- land den Voorakker 5 l.
1. Jacobus van der Linden c.s. 
2. Wilbert Meulendijks c.s.

- land Jacobsakker 2 l.
1. de pad
2. Jan van Dijk 

- land de Vlinkert 2 l. 20 r.
1. Johannis van den Eynden
2. een weg

- land de Meerakker 3 l.
1. Rijnder Muyen

- groes Jacobs velt 2 l. 34 r.
1. Johannis van den Eynden
2. de goederen in deze

- groes den Blokkert - zijnde hooi- en weiland
met de Del 10 l.

1. Rijnder Muyen
- groes de Donk 4 l.

1. Peter van de Laak
- groes de kleyn Mortel 2╜ l.

1. weduwe Francis van de Vorst
2. het volgend perceel

- groes de groote Mortel 3 l.
1. Rijnder Muyen
2. vorig perceel

- groes den Hoogendries 4 l.
1. weduwe Jacobus Sauve

- groes een Weyvelt 6 l. 36 r.
1. Willem Swinkels      

2. Huybert van der Laak
3. de Aa

Belast met: ƒ 0-7-8/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-2-0/jr. aan de Heer van Helmond
- ƒ 0-8-0/jr. aan het Huis van Asten. 

Koopsom: ƒ 1700-00-00
Lasten:  ƒ     21-17-00  

           ƒ 1721-17-08

R 102 fol. 116vo 06-10-1792

- Jan van Dijk, 
- Jan Slaats - g.g.m. Catharina van Dijk,
- Jan Brunas - g.g.m. Maria van Dijk - en 
- Willem van Dijk. meerderj. zoon van Wijlen Willem van Dijk - voor zich en 
  zijn moeder, Maria Slaats - weduwe Willem van Dijk.
Zij verkopen aan Arnoldus van Geffen:
- land de Nagtegaal 3╜ l.

1. Simon van de Loverbosch
2. weduwe Dielis Verhoysen

- land een perceel - gelegen als voor ╜ l.
          1-2-3-4. de gemeente.

Koopsom: ƒ 150,-.



R 102 fol. 124vo 17-10-1792 1/

Pieter Verberne, te Asten en Johanna Verberne, te Geldrop, verkopen aan Jaco-
bus Hoefnagels:
- een deel van een stuk land - de Kleyman ╜ l.

1. een weg
2. Marcelis Koppens

Koopsom: ƒ 25,-.

R 102 fol. 125vo 17-10-1792

Gerrit brunas verkoopt aan Pieter en Johanna Verberne voorn.:
- land den Bankakker 1╜ l.

1. Marcelis Koppens
2. Antonie Sluyters

Koopsom: ƒ 30,-.

R 127 fol. 109vo 24-10-1792 1/2

Antonie Willem Loomans - en Helena, zijn dochter, verklaren een accoord te
hebben gemaakt over de, op heden, door de eerste comparant aan de tweede com-
parante overgedragen vaste goederen.
Zij, tweede comparante, zal in plaats van een som van - ƒ ..... te ontvangen
gehouden zijn om aan haar vader, Antoni Loomans, de eerste comparant, gedurende
zijn verdere leven te alimenteren en te onderhouden in kost, drank, kleding en
"reeding", zowel in ziekte en gezondheid en na zijn dood een begrafenis, naar 
zijn staat, te bezorgen.
De eerste comparant zal het echter vrijstaan, om, indien het hem niet meer be-
valt bij zijn dochter, Helena, een nieuwe woning en kosthuis te zoeken.
De tweede comparante zal dan gehouden zijn om jaarlijks - ƒ 50,-, i.p.v. ali-
mentatie, uit te keren.
De tweede comparante is ook gehouden om bij deling, eerstdaags tussen haar en
de weduwe Francis Loomans een acte te laten passeren om aan deze uit de, op he-
den, getransporteerde goederen - 1/7e deel - boven en behalve hetgene waartoe 
deze gerechtigd is, te laten toekomen.              

R 102 fol. 126vo 24-10-1792 2/2
Antonie Willem Loomans - weduwnaar Catharina Homble transporteert aan Helena,
hun dochter, haar aandeel in:
- huis, hof en aangelag 2  l.  
- land de Snijerskamp 2╜ l.
- een huisplaats       3 cops.
- land de Smaalisberg       3 cops.
- land den Driehoek 1  l. 3 cops.
- land Jan Tijs Caatjesakker 1╝ l.
- land Maria Coolenakker       3 cops.
- land den Eyndenpoel 1     3 cops.
- land den Pasakker 2  l.
- land Smaalisberg       3 cops.
- groes agter het Slootje 2  l.
- groes Jan Kampesveltje 2  l.
- groes het Roodsveltje 3  l.   
- groes Vrouwkesveltje 2  l.
- een huisplaats agter de Kosterye 1╝ l.
Alles tussen den bekende "reengenoten".



R 127 fol. 113vo 29-10-1792

Pieter Slaats en Jan van den Heuvel, lieden van goeder naam en faam, verklaren 
ter requisitie van Jacobus van de Goor dat zij, comparanten, op zondag, 9 sept.
l.l. des voormiddags, om half twaalf, zijn geweest t.h.v. Jan Verberne, aan de
Roomsche Kerk - en dat daar o.a. ook present waren, Jelis van Hugten - alias
Jan Jelis Jelis, wonende aan Diesdonk, en de requirant in deze.
Dat zij, comparanten, toen "distinct en duydelijk" hebben gehoord en verstaan
dat Jacobus van de Goor van Jelis van Hugten heeft gekocht twintig schapen voor
ƒ 5,-/stuk behalve het "ordinaire scheepersgelt" en wel onder conditie dat hij,
Jelis, als verkoper, ook verplicht zou zijn de schapen in percelen of geheel af
te leveren - zoals Jacobus van de Goor, als koper, zou ordonneren - en dat de 
koopprijs aan hem, verkoper, niet eerder betaald hoefde te worden dan op 1 nov.
a.s. - in specie van Zeeuwse rijksdaalders.
Zij hebben verder gehoord dat Jelis van Hugten de vellen der schapen, welke ge-
slacht werden, van Jacobus van de Goor weer terug heeft gekocht - voor drie 
schillingen/vel.
Zij bevestigen hun verklaring onder eede.

R 102 fol. 128vo 12-11-1792

Willem, meerderj. zoon van Arnoldus Meulendijk, te Deurne, namens zijn moeder,
Cornelia Nooyen - weduwe Arnoldus Meulendijk - en mede voor zijn broeders en 
zuster, verkoopt aan Jan Brunas:
- groes in de Oostappense beemden 2 l.

1. Goort Kuypers
Belast met: ƒ 0-2-14/jr. aan het Huis van Asten - (ƒ 3-11-14).

Koopsom: ??.

R 127 fol. 114 24-11-1792

Johannis Pieter Feith, commies collecteur van convoyen en licenten, geeft pro-
curatie aan E. B. ten Dall, procureur voor de Hove van Justitie etc. etc., te
's Hage, om namens hem, als procureur, te "occupeeren" in het proces, als hij,
comparant, als verweerder, genoodzaakt is te voeren en te defenderen voor de 
Raad van Brabant, te 's Hage, tegen Cornelia Clessens, te Eersel.

R 127 fol. 114vo 10-12-1792

Alzo, op 3 mei 1783, aan Jan en Laurens, kinderen van Arnoldus van Geemert, 
alhier, o.a. uit de boedel en nalatenschap van Laurens Antonis - en Petenel
Benders van Hoof, op Voordeldonk, beiden overleden, hebben verkregen:
- enige percelen land en groes - schepenacte - d.d. boven.
Omdat Jan Arnoldus van Geemert, wonende te Nederweert, het niet langer uit-
komt om de goederen onverdeeld te laten - maken zij een deling.

1e lot: Laurens, wonende in Brabant
- de helft van een akker - land int Aangelag - aan Voordeldonk

geheel 1 l. 48 r.
1. Jan van Geemert

2. den Dijk          
- de helft van een groesveld - het Broekvelt geheel 1 l. 46 r.
                          1. Jan van Geemert

2. het Broek
- land den Eyndenroest        1 l.

1. Rijnder Verlijsdonk
2. kn Jan Tijs Hasen



- groes den Brand 1 l.
1. Antony Berkers
2. Wilbert Verheyen

Belast met: ƒ 0-13-5duiten/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere rente.
- ƒ 0-01-11/jr. aan het Huis van Asten.
- 1/6e deel van ƒ 5-0-8/jr. aan het Huis van Asten.

2e lot: Jan
- de helft van een akker - land int aangelag - op Voordeldonk

geheel 1 l. 48 r.
1. Laurens van Geemert   
2. Rijnder Verlijsdonk

- de helft van een groesveld - het Broekvelt geheel 1 l. 46 r.
1. Laurens van Geemert
2. Peeter Roymans

- land oude Nieuwe Erve 1 l.
1. Peeter van Bussel
2. kn Tijs Haasen

- groes den Roetert of Beek 1 l.
1. weduwe Peter Berkers
2. kn Mattijs Haasen

Belast met: ƒ 0-13-5duiten/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere rente.
- ƒ 0-01-11/jr. aan het Huis van Asten.
- 1/6e deel van ƒ 0-5-8/jr. aan het Huis van Asten.

R 102 fol. 134 11-12-1792

- Johannes Loomans, te Westweesel,
- Cornelis Purmaals - weduwnaar Cornelia Loomans, te Baal,
- Antoni Goort Loomans - mede als voogd over Wilhelmus, zoon van Jan Clevas -
  en Maria Loomans,
- Jan Loomans voorn. namens Helena Loomans - weduwe Jan van den Boer, te Woen-
  sel.
Allen erven van Joost Loomans, overleden alhier.

Zij verkopen aan Abraham van Nouhuys:
- groes het Braaselsvelt   3 l. 26 r.

1. Jan van den Boomen
2. weduwe Dielis Verhoysen

Koopsom: ƒ 225,-.

Zij verkopen aan Andries Timmermans:
- land de Pasakker 1 l. 24 r.

1. weduwe Wilhelmus Bruynen
2. Andries Timmermans

Belast met: 1/6e deel van 2 vat rogge/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.
Koopsom: ƒ 44,-.

R 127 fol. 117vo 11-12-1792

Johannis Knaapen - en Johanna Joost Voermans, zij ziek, testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden om daarmee te handelen naar vrije
  keuze.
  De kinderen blijven echter recht behouden op hun legitieme portie.
- Als de eerste comparant, na overlijden van de tweede comparante, echter her-
  trouwd - en zullen de goederen, gekomen van de zijde der tweede comparante 



  verkocht mogen worden - dan zullen de opbrengsten komen aan de kinderen uit
  dit huwelijk.
  Met dien verstande dat de eerste comparant, als vader, met deze opbrengst 
  zijn voordeel mag doen zonder dat daarvan intrest aan de voorn. kinderen be-
  taald hoeft te worden.
  "En sulx reciprocelijk bijaldien de tweede comparante als langstlevende komt
  te hertrouwen".

R 127 fol. 119 13-12-1792

Gerrit Brunas - en Geertruyda Aarts, in het Dorp, beiden ziek, testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden - en dat na overlijden van deze
  alle vaste en andere goederen zullen komen aan de naaste vrienden van de 
  testateuren - met dien verstande dat de langstlevende de gehele nalatenschap
  "in togte" zal bezitten en alzo zal handelen naar "togtregt".
  Testateuren verklaren te legateren aan de broeders en zusters van de testa-
  trice - ƒ 600,- te betalen door de erfgenamen van de langstlevende.

R 127 fol. 121 24-12-1792

- Dirk Antony Verlijsdonk,
- Mattijs Heerings - g.m. Willemina Verlijsdonk - en
- Jacobus Hoefnagels - g.m. Hendrina Verlijsdonk.
Kinderen van Antony Verlijsdonk - en Jenneke Verhindert.
Zij maken een schikking, scheiding en deling van de inboedel en nalatenschap 
door hun ouders bij tijd en wijlen na te laten.
Deze deling zal niet eerder zijn effect krijgen dan na overlijden van hun 
ouders. 

1e lot: Dirk Verlijsdonk
- huis en aangelag, land en groes - aan het Laarbroek 7 l.

1. de gemeente
- land den Breemakker 3 l.

1. Aalbert van der Weerden     
- land den Meulenakker 1 l.

1. Arnoldus Timmermans
- land den Stootboom 1 l.

1. kn Willem van [        ]
- alle roerende goederen.

2e lot: Mattijs Heerings
- ƒ 110,- uit te keren door het 1e lot.

3e lot: Jacobus Hoefnagels
- ƒ 110,- uit te keren door het 1e lot.

De ontvanger van het 1e lot is gehouden om voor het aanvaarden der goederen
zijn ouders gedurende hun verdere leven te verzorgen en te onderhouden in 
kost, drank, kleding en "reeding" zowel in ziekte als gezondheid.
Doch bij nalatigheid vandien of onverhoopt verschil over hetgeen voors. staat
zal het aan de comparanten ouders vrijstaan om de goederen zelf te bebouwen of 
te verhuren.



R 102 fol. 137 29-12-1792

Antonetta Verhees verkoopt aan Jan van Dijk:
- huisje en hof - te Ommel 1 cops.

1. de koper
2. Arnoldus Slaats     

Koopsom: ƒ 75,-.

Zij verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- land de Looakker 1 l.

1. kn Wilbert Jan Wilbers
2. Arnoldus Slaats

Koopsom: ƒ 16,-.

Zij verkoopt aan Hendrik Vinken:
- land de Venakker 1 l. 35 r.

1. een weg
2. Arnoldus Zeegers

Koopsom: ƒ 39,-.

Zij verkoopt aan Maria Muyen - weduwe Pieter Paulus:
- land Nieuw Erve 4 l.

1. de koper
2. kn Willem Roefs

Koopsom: ƒ 73,-.

R 102 fol. 140 29-12-1792 1/2

Maria Muyen - weduwe Pieter Paulus is schuldig aan Antonie Timmermans:
- ƒ 300,- α 3%.
   
R 102 fol. 140 20-12-1792 2/2
Maria Muyen - weduwe Pieter Paulus is schuldig aan Catharina, minderj. dr.
van wijlen Mattijs Laurens Bruystens - ƒ 300,-  α 3,75%.
13-12-1805 - gecasseert. 

R 127 fol. 122vo 29-12-1792

Staat en inventaris - opgemaakt door Laurens van Oosterhout - weduwnaar Helena
Verrijt - t.b.v. zijn twee minderj. kinderen m.n. Willemina en Anna Maria.
Hij wil hertrouwen met Helena Lambert Verheyen.

Onroerende goederen
- land de Pasakker 1╜ l.

Roerende goederen o.a.
- een paard en getuig,  
- een hoge kar, een aardkar, een ploeg, een eg, een kruiwagen,
- divers klein landbouwgereedschap,
- twee koeien, 
- melkgerei,
- een kast, een kist, een trog, een tafel, een klein kastje, vijf stoelen,
- een spinnewiel,
- acht tinnen schotels, twaalf tinnen borden, een tinnen trekpot, een zoutvat,
  mosterdpot, lepels,
- diverse ketels, potten, pannen,
- vuurgerei,
- divers aardewerk,
- een bed met "veere" gevuld en met toebehoren, een linnen bed,



- een gouden kruis en knop, een gouden ring, gouden oorbellen, 
- een boek met zilveren sloten,
- diverse kleren.

Schulden
- aan zijn broeder, Jan van Oosterhout ƒ 100,-.
- aan de kn Jan Coolen ƒ  50,-

R 32 fol. 106 31-12-1792

Jan Francis Timmermans en Francis Fransen worden aangesteld tot borgemeesters
over 1793.
Tot setters worden aangesteld: Andries Timmermans en Antonie Berkers.



R 102 fol. 141vo 02-01-1793

Jan Jansen van den Eynden, te Heusden, is schuldig aan Jan Daandel Coolen:
- ƒ 200,- α 3╜%.

R 102 fol. 142vo 02-01-1793

- Jan van Dijk,
- Jan Slaats - weduwnaar Catharina van Dijk,
- Jan Brunas - weduwnaar Maria van Dijk,
- Willem, meerderj. zoon van wijlen Willem van Dijk - voor zich en zijn moeder,
  Maria Slaats.
Zij verkopen aan Jenneke Jelisse:
- land den akker in de Kievitshorst 1 l.

1. Jan Antony Driessen en 
      weduwe Peter van Dijk

Belast met: ƒ 0-18-0/jr. aan den Armen van Lierop.
Koopsom: ƒ 65,-.

R 102 fol. 143vo 05-01-1793 1/2

Pieter Verberne, te Eyndhoven, verkoopt aan Jacobus Hoefnagels:
- huis en hof ╜ l.

        van voren. de straat
       van achter. Wilbert Cornelis

1. weduwe Antony Kemps
2. Jan van Hoek

Met recht op het aanhorende peel- of turfveld.
Koopsom: ƒ 370,-.

Waarvan ƒ 200,- α 3╜%.
7-1-1803 gecasseert.

R 103 fol. 12vo 09-11-1793 2/2
Pieter Verberne, te Eyndhoven, verkoopt aan Willem Ceelen of Daniels, in de 
Wolfsberg:
- land tusschen de Weegen 1 l. 17 r.

1. de koper  
Koopsom: ƒ 41-5-0.

R 102 fol. 146 17-01-1793

Jan van Geemert, te Nederweert, verkoopt aan Rijnder Verlijsdonk:
- land land in 't aangelag 1 l.

1. Laurens van Geemert
2. de koper

- groes het Broekvelt 48 r.
1. Laurens van Geemert en Peter Roymans

Belast met: ƒ 0-13-5/jr. aan den Armen van Asten - in een meerdere rente
Koopsom: ƒ 88,-

Hij verkoopt aan Philip Lintermans:
- land oude Nieuwe Erve 1 l.

1. Piet van Bussel
2. kn Tijs Haasen

Belast met: 1/6e deel van ƒ 0-5-8/jr. aan de heer van Asten.
- ƒ 0-1-11/jr. aan de Heer van Asten.

Koopsom: ƒ 34,-.



Hij verkoopt aan Jan van den Heuvel:
- groes de Roetert 1 l.

1. weduwe Peter Berkers
2. kn Tijs Hasen

Koopsom: ƒ 28,-.

R 33 - 52 14-01-1793

Gratieverlening
Wij, Willem, Prins van Orange enz.enz. 
verlenen gratie aan Hendrik Gragtmans, geboren te Tongelre - door de drossard 
van Asten gedetineerd in de Gevangenepoort, te 's Bosch - wegens medeplichtig-
heid aan twee verschiilende "paardendieverijen".
Hem worden al deze daden kwijtgescholden.
Suppliant wordt voor de tijd van twee jaar geplaatst in een verbeterhuis - op
kosten van de familie, welke om deze gratie heeft verzocht.
Hij zal daar zijn kost moeten verdienen met handarbeid.
Na deze twee jaar, wordt hij voor altijd verbannen uit Asten en het hele dis-
trict van de Generaliteit.
De gegratieerde wordt veroordeeld tot het betalen van alle kosten.

Copie - 2-2-1793.
H. van Adrichem - notaris - 's Bosch.

Specificatie van kosten, gemaakt door A. van Nouhuys, in de zaak tegen H. 
Gragtmans ƒ 53-5-8.

R 127 fol. 125vo 26-01-1793

Paspoort voor: Francis Fransen, geboren en wonende te Asten, ter goeder naam en 
faam. "tot het verrigten van affairen en coophandel moet hij 

     zich telkens in vreemde landen begeven.

R 127 fol. 126vo 26-01-1793

Paspoort voor: Jan Martyn Leenen, wonende bij Francis Fransen - een man van 
     goede naam en faam - ter contrarie hebben wij nooit iets anders

               gehoord en verstaan.
     "Tot het verrigten van affairen en coophandel moet hij zich tel-

               kens in vreemde landen begeven".

R 127 fol. 127 01-02-1793 1/8

Staat en inventaris - opgemaakt door Antonie Sluiters - weduwnaar Maria van 
Geffen - weduwe Jan Bonaventura Loomans - t.b.v. zijn twee kinderen m.n. Johan-
na en Pieter.
Hij wil hertrouwen.
Verwezen wordt naar de inventaris - d.d. 3-10-1762 - door, nu wijlen, zijn 
vrouw, Maria van Geffen - weduwe Jan Bonaventura Loomans, opgemaakt.

De geconquesteerde goederen staande dit
huwelijk van den inventarisant en

aangekocht of anders   
- huis en grond - hetgeen op de hiervoor vermelde inventaris is gebracht.
- groes het Voorsteveltje
- land den Bankakker - van Joseph Sauve
- land het Neutje

Roerende goederen o.a.:
- een paard en getuig, haam etc.



- een hoogkar met beslag, een "blekkar", een slagkar, een ploeg, een eg,
- een koe, een vaars, een kalf,
- een klein glaskastje, waarin een beeldje,
- een bedje met kaf,
- twee boterpotten,
- diverse pannen, potten, ketels,
- vuurgerei,
- divers koper huishoudgerei, divers tinnen huishoudgerei, divers aardewerk,
- een grote kast,
- drie koperen lampen,
- een "loysie",
- klein landbouwgereedschap.
- 9 l. land bezaaid,
- vrouwenkleren, waaronder 24 witte mutsen, 
- een gouden kruis.

Schulden
- aan Wilhelmus Bruynen ƒ 50,-
- aan mulder Loomans ƒ 30,-
- aan Arnoldus van der Steen ƒ 24,-
- aan Godefridus Sauve, wegens ziekte van de 
  overleden vrouw - een "merkelijke som" doch 
  de rekening is nog niet binnen.
- Dr. van Moorsel, idem ƒ 22,-.  

R 102 fol. 153vo 19-03-1793 2/8
- Anthony Sluyters - weduwnaar Maria van Geffen,
- Jan Smits - weduwnaar Anna Maria Loomans - en
- Willem Loomans, allen te Asten.
- Antony Loomans, te Heeze,
- Bonaventura Loomans, te Bergeyk,
- Hendrik van den Eynde - weduwnaar Maria Loomans,
- Hendrikus Loomans, Rooms Pastor, te Beek,
- Wouter van Gerwen - g.m. Johanna Loomans, te Heeze.
Zij verkopen aan Hendrik van Exel - g.m. Willemina Loomans:
- een huisplaats - in de Wolfsberg ╜ l.

        van voren. de straat
1. weduwe Francis Kerkers  
2. weduwe [     ] van Helmond

Koopsom: ƒ 25,-.

R 102 fol. 155 18-05-1793 3/8
- Antonie Sluyters - weduwnaar Maria van Geffen,
- Jan Smits - weduwnaar Anna Maria Loomans,
- Willem Loomans,
- Hendrik van den Eynden - weduwnaar Maria Loomans,
- Hendrik van Exel - g.m. Willemina Loomans,
- Hendrikus Loomans, pastor, te Beek,
- Bonaventura Loomans, te Bergeyk,
- Antonie Loomans,
- Wouter van Gerwen - g.m. Johanna Loomans, te Heeze.
Allen kinderen en erven van Jan Bonaventura Loomans - en Willemina Verhoysen -

     in eerste huwelijk - en:  
     Jan Bonaventura Loomans - en Maria van Geffen - in  

tweede huwelijk.
En voorn. Antonie Sluyters - weduwnaar Maria van Geffen - voor zich en zijn 
twee kinderen uit dit huwelijk m.n. Johanna en Peter.



Zij verkopen aan Jacobus Losecaat:
- schuur en brouwerij met al hetgene daar aan en bij hoort met ketel, kuip en
  al het vaatwerk, niets uitgezonderd.
  Met de pad zoals die daaraan achter uit is, samen met Hendrikus Loomans c.s.

1. de straat
2. Hendrikus Loomans c.s.     

  en blijft de goot tussen het huis en de brouwerij "int gemeen" en evenals het
  onderhoud.
  Pomp en put moeten voor reparatie en onderhoud ten alle tijde bereikbaar 
  blijven.

Koopsom: ƒ 440,-.

Zij verkopen aan Godefridus Sauve:
- land den Heesakker 2 l. 4 r.

1. Andries Timmermans en
   Hendrikus Loomans c.s.

Koopsom: ƒ 130,-.

Zij verkopen aan Martinus van Hoek:
- land land tussen de Wegen 1 l. 8 r.

1. Pieter Verberne
2. Jan Coolen

Koopsom: ƒ 35,-.

Zij verkopen aan Jan Smits:
- groes in 't Rood 42 roeden

1. Hendrikus Loomans  
Koopsom: ƒ 78,-.

Zij verkopen aan Willem Loomans:
- land het Nootje 2 l. 1 r.

1. Jan Antonie Driessen
Koopsom: ƒ 47,-.

Zij verkopen aan Antonie Sluyters:
- huis en hof ╜ l.

        van voren. de straat
       van achter. Francis Vriends

2. Goort Loomans 
Koopsom: ƒ 410,-.

R 102 fol. 161 18-05-1793 4/8
Antonie Sluyters is schuldig aan Willem Jan Loomans - ƒ 200,- α 3╜%.
10-11-1797 gecasseert.

R 32 fol. 106.1 07-10-1793 5/8
Jan Sauve en Arnoldus van Geffen worden aangesteld tot voogden over Pieter,
onm. zoon van wijlen Antony Sluyters - en Maria van Geffen.

R 165 fol. 108 14-10-1793 6/8
Taxatie van de onroerende goederen van Anthony Sluyters - overleden en begra-
ven op 29-8-1793.

Waarde
- de helft van huis en hof - aan de Toorenstraat ╜ l. ƒ 400-00-00

 1-4 de straat
2. Hendrien Verberne
3. Francis Vriends



- groes het voorste Veltje 3 l. ƒ 200-00-00
1. weduwe Jan Thijssen
2. Marcelis van Bussel

- land den Bankakker 1╜ l. ƒ  20-00-00
1. Francis Thielen            

ƒ 620-00-00
De goederen zijn belast met een schepenobligatie           ƒ   200-00-00  

ƒ 420-00-00
In de eerste post competeerde de overledene 
de helft ƒ 100,-
In de tweede en derde post ╝e deel ƒ    55,-   

ƒ 155,-
20e penning is ƒ 7-15-0.

R 103 fol. 10vo 26-10-1793 7/8 Ook: R 152 - 26-10-1793.

Peternel van de Moosdijk - weduwe Antony Sluyters verkoopt aan Johanna en Pie-
ter kinderen van Anthony Sluyters - en Maria van Geffen, beiden overleden, haar
aandeel in: 
- huis en hof - in de Toorenstaat  ╜ l.
- land den Bankakker  ╜ l.

1. kn Arnoldus Thielen
- land het Voorsteveltje 3  l.

1. weduwe Jan Jansen
Voor dit deel belast met de helft van een "scabinale gelofte" van ƒ 200,-
dus ƒ 100,-.

Koopsom: ƒ 202,-
Enz. enz. - o.m. nog: Jan Sauve en Arnoldus van Geffen voogden over Pieter 
                      Sluyters. 

R 155 28-10-1793 8/8
- Jan Sauve en Arnoldus van Geffen als voogden over de minderj. Pieter, zoon 
  van wijlen Antony Sluyters - en Maria van Geffen - alsmede 
- Johanna, meerderj. dr. Antony Sluyters - geass. met Willem Loomans.
Zij verkopen "eenige gereede goederen" o.a.:
- twee koeien ƒ 55,-
- een varken ƒ 20,-
- een hoge kar ƒ  9,-
- aardewerk
- huishoudgerei
- hooi - stro
Enz,. enz. Opbrengst ƒ 451,-.     

R 102 fol. 148vo 07-02-1793 1/5

Johannis Francis Slaats is schuldig aan Jacobus van Hugten - ƒ 116,- α 4% 
voortkomende uit een onderhandse gelofte van ƒ 100,-, ca. 8 jaar geleden, waar-
van de intrest is verachterd - enz. enz.

R 146 17-02-1793  2/5
AAan het College,

Johannis Francis Slaats - en zijn vrouw, Francyn Hendrik Martens, hebben van 
Antonetta Verhees gekocht:
- twee percelen land - bij het Ommelsche Broek gelegen.
Totale kosten hebben bedragen - ƒ 159,-.
Deze penningen zijn bij hen niet voorhanden.
Zij bezitten wel:



- een stuk groes in de Steegen - beneffens - de Brandwagt
- een stuk land Nieuwe Erve
Zij willen deze verkopen en daarmee de nieuwe aankoop bekostigen en verdere 
schulden afbetalen.
Zij  kunnen  dit  echter  niet  doen  zonder  Uw  toestemming  -  omdat  van  de  te 
verkopen percelen 1/3e deel toekomt aan de twee v≤≤r-kinderen van Johannes, uit 
zijn 
eerste huwelijk, met wijlen Francyn Rooymans.
Zij vragen om Uw toestemming.

R 102 fol. 149vo 18-02-1793 3/5 Ook: R 149 - 12-02-1793.
Johannes Francis Slaats verkoopt aan Adriaan Reyskey:
- groes in de Steegen 1 l. 11 r.

1. weduwe Francis van de Vorst 
     Koopsom: ƒ 66,-.

Hij verkoopt aan Abraham van Nouhuys:
- Nieuwe Erve 5╜ l.

1. Johannis van den Eynden
   en de hei

Koopsom: ƒ 36,-.

R 102 fol. 151vo 18-02-1793 4/5
Johannis Francis Slaats is schuldig aan zijn twee v≤≤r-kinderen m.n. Maria en 
Francis - ƒ 34,-.
Betreft: 1/3e deel van de koopgelden uit voors. acte.

R 102 fol. 152 20-02-1793 5/5
Antonetta Verhees verkoopt aan Johannis Francis Slaats:
- land land in de Horst 1 l. 15 r.

1. Dirk Loverbosch
Koopsom: ƒ 78,-.

- land Nieuwe Erve 1 l.
1. Dirk van der Weerden en 
   het Ommelsche broek

Koopsom: ƒ 48,-.

R 127 fol. 131vo 08-02-1793

Paspoort voor: Dirk Anthony Leenen, geboren en wonende te Asten, j.m. - van
     goeder naam en faam - tot verrichting van zijn "affairen en 
     coophandel" moet hij zich telkens naar andere landen verplaat-

               sen.

R 127 fol. 132vo 09-04-1793 1/4

- Francis Wilbert Peeter van Bussel,
- Joost Wilbers Peeter van Bussel, te Lierop,
- Wilbert Wilbers Peeter van Bussel, (te Deurne),
- Jan Wilbers Peeter van Bussel,
- Pieter Wilbers Peeter van Bussel,
- Martinus Wilbers Peeter van Bussel - g.m. Peternel Wilbers Peeter van Bussel, 
- Lambert Lamberts Verheyen - g.m. Catharina Wilbers Peeter van Bussel - en
- Francis van den Eerenbeemt - g.m. Jennemie Wilbers Peeter van Bussel.
Allen kinderen en erven van Wilbert Peeter van Bussel - en Jenneke Joosten, 
beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.



1e lot: Francis 
- 3 l. van een akker - het Kattegat - te Bussel geheel 13 l. 35 r.
  perceelnrs. 434, 435, 436.

1. Joost Peeters
- 1 l. van een groesveld - de Horst geheel  9 l. 11 r.
  perceelnrs. 480 en 481.
- 4 l. van een stuk land - de Saathof geheel  6 l. 20 r. 
  perceelnrs. 485 en 486.

1. kn Goort Kanters en de straat
- de helft van een akker - het Heytvelt geheel 2 l. 24 r.
  perceelnr. 491

3. de straat
- groes de Rietbeemt 2 l. 19 r.
  perceelnr. 2962

1. Joost Koppens en 
      Huybert van der Laak

- 9 l. van een weiveld - de Rietbeemt  geheel 12 l. 3 r.
  perceelnr. 2966
- 1 l. van een groesveld - den Ovendries geheel  7 l. 5 r.
  perceelnrs. 2977 en 2978

1. weduwe Pieter Paulus van Dijk
Belast met: ƒ 3,-/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch - in een meerdere rente.
Te ontvangen van het 5e lot - ƒ 34,-, dit ter egalisatie. (betaald.) 

2e lot: Joost Wilbert Peeter van Bussel  
- ƒ 184,- te betalen door het 5e lot.

3e lot: Wilbert Wilbers Peeter van Bussel, te Deurne
- ƒ 184,- te betalen door Francis en Pieter van Bussel, ontvangers van het 
          1e en 5e lot. (betaald).

4e lot: Jan Wilbers Peeter van Bussel
- groes het Vierhoeksvelt geheel 1 l. 35 r.
  perceelnr. 2975

1. Joost Peters
2. weduwe Jan Willem Slaats

- ƒ 100,- te ontvangen van de ontvanger van het 5e lot.

5e lot: Pieter Wilbers Peeter van Bussel
- 3 l. van het Kattegat - op Bussel geheel 13 l. 35 r.
  perceelnr. 434, 435 en 436

1. het 1e lot
- de buitenste 3 l. van - het Cattegat

1. kn Goort Kanters
- 7 l. 11 r. van een stuk land/groes - de Horst geheel  9 l. 11 r.
  perceelnrs. 480 en 481

1. Joost Peeters
2. Francis van den Eerenbeemt

- groes het Aangelag - met huis en schuur  2 l. 13 r.
  perceelnr. 483

1. kn Goort Kanters
- 3 l. 20 r. land van - de Saathof geheel  6 l. 20 r.
  perceelnrs. 485 en 486

1. het 1e lot en het straatje
- land  het Heytvelt geheel  2 l. 25 r.
  perceelnr. 491 waarin 25 r. hei. 

1. kn Goort Kanters



- 1 l. 12 r. van een stuk land - het Heytvelt geheel  2 l. 24 r.
  perceelnr. 491

1. het 1e lot
2. Hendrik Verlijsdonk

- groes het Heytvelt 1 l. 13 r.
  perceelnr. 492

1. Goort Peeters
- hooiveld de Rietbeemt 6 l. 29 r.
  perceelnr. 2964

1. Huybert van der Laak
- 3 l. van een weiland - de Rietbeemt geheel 12 l. 3 r.
  perceelnr. 2966
- 2 l. 38 r. van een groesveld - het Paardsvelt geheel  7 l. 5 r.
  perceelnrs. 2977 en 2978

1. Joost Peeters
Belast met: ƒ 8-00-0/jr. in een meerdere pacht van ƒ 12-10-0/jr aan de Kempe-

naar, te 's Bosch.
- ƒ 0-11-5 duiten/jr. aan het Huis van Asten.

En moet de ontvanger van dit lot betalen:
- aan het 1e lot - ƒ  34,-.
-         2e     - ƒ 184,-.
-         3e     - ƒ  34,-.
-         4e     - ƒ 100,-
-         6e     - ƒ  34,-
-         7e     - ƒ 184,-
  
6e lot: Martinus Mattijs Driessen
- land de Logtenakker - aan 't Dorp 2 l. 12 r.
  perceeelnr. 2496
 1. de Steegenseweg
- te ontvangen van het 5e lot - ƒ 34,-.

7e lot: Lambert Lamberts Verheyen
- ƒ 174,- te ontvangen van het 5e lot.

8e lot: Francis van den Eerenbeemt  
- 3╜ l. van het Kattegat - op Bussel geheel 13 l. 35 r.
  perceelnrs. 434, 435 en 436

 1-2. het 5e lot
- 2╜ l. van het Paartsvelt geheel  7 l.  5 r.
  perceelsnrs. 2977 en 2978 
- te ontvvangen van het 1e en 5e lot - ƒ 34,- (betaald)
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan ???  

R 103 fol. 21 05-12-1793 2/4
Pieter Wilbert van Bussel is schuldig aan Maria Verhoysen - weduwe Jan Jansen:
- ƒ 250,- α 3╜%.

R 103 fol. 20 05-12-1793 3/4
Francis Willem van den Eerenbeemt - g.m. Jennemaria van Bussel verkoopt aan 
Goort Jan Willem Slaats:
- land het Cattegat - op Bussel 3╜ l.

1. Pieter Wilbers van Bussel
- land/groes de Horst 1  l.
- groes het Paardsveld 2╜ l.

1. Pieter Wilbers van Bussel
Verkoper aangekomen bij deling - d.d. 9-4-1793.



Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.
Koopsom: ƒ 250,-

R 103 fol. 22vo 05-12-1793 4/4
Ook: R 103 - fol. 20 - 5-12-1793.

Pieter Wilbers van Bussel geeft te kennen dat Francis van den Eerenbeemt g.m. 
Jennemaria Wilbert van Bussel aan Goort Jan Willem Slaats had verkocht:
- drie percelen groes en akkerland - te Bussel - hij is "nader in den bloede"   
  aan de verkoper en zijn vrouw dan Goort Jan Willem Slaats - enz. enz.  
Hij wordt nu koper van:
- land het Kattegat 3╜ l.

1. de koper
- land/groes de Horst 1  l.
- groes het Paartsvelt 2╜ l.

1. de koper
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.

Koopsom: ƒ 250,-.  

R 127 fol. 138 03-04-1793

Abraham van Nouhuys en Leendert Bots stellen zich borg voor Johannis Pieter 
Feith, Ontvanger te Asten van de Convoyen en Licenten - t.b.v. het gollege ter 
Admiraliteit op de Maase, te Rotterdam - ter somme van - ƒ 600,-.

R 127 fol. 139 16-04-1793

Paspoort voor: Leendert van Riet, president schepen, een man van eer, staande 
     ter goeder naam en faam.
     Hij wil zich "ter verrigting van affairen en coophandel" begeven
     op een andere territoir.

R 127 fol. 140 19-04-1793 1/3

Maria Andries Droesen - weduwe Hendrik Verrijt, onpasselijk, testeert.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Zij "praelegateerd" aan Pieter en Hendrien, haar zoon en dochter:
  - de helft in huis en hof - in de Steegen
    met een deel van het Weyvelt geheel 3  l.
  - de helft van een akker - Maria Kerkhofsakker  geheel  ╜ l.
  - de helft van een akker - de Clampenborg geheel 1  l.
  - de helft van een stuk land/groes - de Papendonk geheel  ╜ l. 
  - de helft van een groesveld - het Aangelag geheel 4  l.
  - de helft van een groesveld - de Bleek geheel  ╜ l.
  - de helft van een groesveld - de Beemt geheel  ╜ l.
  De voorstaande goederen zijn de testatrice aangekomen bij transport, van haar
  zwager, Francis Verrijt - d.d. 30-6-1790 - "Gereserveerd egter sodanig aan-
  deel als haar, comparantes, zoon, Hendrik, na scherpheid van regten in dese
  bovenstaande parceelen soude konnen competeeren".
- Nog legateert zij aan Pieter, haar zoon - het paard met de kar.
  En aan haar dochter, het bed door haar in huis gebracht - onder reserve als
  voor.
- Haar erfgenamen worden - haar drie kinderen m.n. Hendrik, Pieter en Hendrina 
  - dit nadat het hiervoor gelegateerde voldaan zal zijn.    

R 103 fol. 1 17-08-1793 2/3
Hendrik Hendrik Verrijt en Hendrina Verrijt verkopen aan Pieter Hendrik Ver-
rijt, hun broeder, de goederen van wijlen hun ouders, Hendrik Verrijt - en 



Maria Andries Droesen.
- huis, hof en aangelag - in de Steegen -

met een deel van het Weyvelt 3  l.
- land Maria Kerkhofakker  ╜ l.
- land de Clampenberg 1  l.
- groes/land den Papendonk  ╜ l.
- groes het Aangelag 4  l.
- groes de Bleek  ╜ l.
- groes de Beemt  ╜ l.
- het nieuw Heytvelt 2  l.
- groes de Beek 2  l.
- land  ╜ cops.
- land de Boetscholt 2╜ l.
- groes Steegensveltje 1╜ l.
- Nieuwe Erve  ╜ l.
Belast met: een "scabinale gelofte" van ƒ 120,-.

- ƒ 0-14-12/jr. in een meerdere rente aan de Kempenaar, te 's Bosch.
Koopsom: ƒ 350,-. 

 
R 103 fol. 2vo 17-08-1793 3/3
Pieter Hendrik Verrijt is schuldig aan Hendrik Hendrik Verrijt - ƒ 150,- α 3%
en aan Hendrien Verrijt - ƒ 200,- α 3%.

R 127 fol. 142vo 03-05-1793

Johannis Pieter Feith - en Jacoba Deliana Ruysch, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande contracten vervallen.
- Alles aan de langstlevende van hen beiden met het recht daarmee naar eigen 
  keuze te handelen.
- Aan hun zoon, Jan Willem Feith, voor zijn getrouwe dienst - ƒ 100,-.  
- Na het overlijden van de langstelevende van hen beiden zal het aan hun zoon,
  Jan Willem Feith, thans bij hen inwonende, vrijstaan om te mogen behouden,
  eeuwiglijk en erfelijk te blijven bezitten, in eigendom: 
  - het huis en de stal - met alle ap- en depedentiδn van dien.
  - hof en aangelag met percelen land - tranport - d.d. 24-7-1789.
  Mits Jan Willem Feith daarvoor zal uitkeren aan zijn zuster, of haar kinderen
  - ƒ 400,- zijnde de helft van de koopgelden van de voors. goederen.
- Nog zal het aan Jan, hun zoon, vrijstaan om uit de verdere nalatenschap van 
  de langstlevende, zo van meubilaire als anders, te kiezen en te nemen de 
  stukken als hij nodig zal vinden - mits daarvoor betalende aan zijn zuster of 
  haar kinderen:
  - de helft der somme, waarop die goederen door twee onpartijdige inwoners 
    zullen worden "geschat".
  Deze keuze zal wel, binnen zes weken na het overlijden van de langstlevende, 
  gemaakt moeten worden.
- Na overlijden van de langstlevende van beiden zal de nalatenschap in twee
  gelijke porties geδrft worden - dit nadat, Jan, heeft gekozen.
  Doch zal Jan Willem Feith de administratie blijven voeren over hun, compa-
  rantes, tienden gelegen te Osch.
Marge: 31-12-1800 - copie gemaakt voor A. de Bie.

R 127 fol. 145 07-05-1793

- Jan Thomas Coolen,
- Marcelis Thomas Coolen,
- Francis Thomas Coolen,  
- Hendrikus Thomas Coolen, 



- Dirk van Bijstervelt - g.m. Anna Maria Coolen.
Kinderen en erven van Thomas Coolen - en Sophia Hoefnagels, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Jan Thomas Coolen
- ƒ 550,- uit te betalen door het 4e lot.
- enige roerende goederen.

2e lot: Marcelis Thomas Coolen
- ƒ 650,- uit te betalen door het 3e lot.
Marge: 13- 1-1816 - voldaan. 

3e lot: Francis Thomas Coolen
- huis, schuur, schop, hof en aangelag - het Slootje - nr. 378

3 l. 28 r.
1. weduwe Laurens Jelisse

- land de Wegakker - nr. 65 1 l. 38 r.
1. Antony Timmermans

- land/groes den Duytsencamp - nr. 88 en 89 6 l. 15 r.
1. weduwe Laurens Jelisse

- land de Somerkamp - nr. 103 3 l. 27 r.
- land de Gartskamp - nr. 104 3 l. 18 r.
  waarvan 18 r. groes

1. weduwe Peeter Berkers
- land den Hopkamp - nr. 112 1 l. 35 r.

1. weduwe Peeter Berkers
- land de Bekkers - nr. 1069 1 l. 14 r.

1. Jan Aart Zeegers
- land tussen de Weegen - nr. 2392 1 l.

1. Jan van Gog
- land Logtenakker - nr. 2498 1 l. 44 r.

1. Jan van Bussel
- groes het Pastoryeveltje - nr. 2698 2 l. 24 r.

1. Antony Verberne
- groes het Kleynveltje - nr. 2700      44 r.

1. Antony Verberne
- groes het Wijvelt - nr. 2746 6 l. 15 r.

1. Jenneke Jelisse
- groes Slootjensveltje - nr. 2776 2 l. 39 r.

1. Jan Willem Coolen
- groes Slootjensveltje - nr. 2781 1 l. 46 r.

1. weduwe Laurens Jelisse
- groes de Horst - nr. 4355 2 l. 24 r.

1. Mattijs Pieter Slaats
Belast met: ƒ 2-14-0/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.

- 1/6e deel van 2 vat rogge/jr. aan de Kempenaar, te 's Bosch.



- ƒ 0-2-08/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-3-10/jr. aan het Huis van Asten.

     - ƒ 0-4-08/jr. aan het Huis van Asten.
En zal de ontvanger van dit lot - ƒ 650,- moeten uitkeren aan de ontvanger 
van het 2e lot.

4e lot: Hendrik Thomas Coolen
- de kamer van het huis - te Ommel - met de schop en grote hof

1. Dirk van der Weerden
- land de Looakker - nr. 768 1 l.  3 r.

1. Arnoldus Zeegers
- 2/3e deel in een akker - de Mettenakker - nr. 806 3 l. 38 r.

1. kn Wilbert Jan Wilbers
- 2/3e deel van de Stokakker - nr. 850 1 l. 27 r.

1. Dirk Loverbos
- land den Bergakker - nr. 873 1 l. 31 r.

1. kn Joost van Wetten
- 2/3e deel van de Grootenakker - nrs. 876 en 877 7 l.  2 r.

1. weduwe Laurens Verlijsdonk
- land de Wittert - nr. 912 2 l. 29 r.

1. weduwe Pieter Paulus
- groes het Weyvelt - nrs. 3558 en 3559     11 l. 25 r.

1. weduwe Antony van Bussel
- 2/3e deel van het Aangelag - nr. 3577 3 l. 34 r.

1. Arnoldus Zeegers
- 2/3e deel van het Eeusel - nr. 3578 en 3579 6 l. 40 r.

1. Dirk van der Weerden  
Belast met: ƒ 0-10-0/jr. in een meerdere rente van ƒ 01-5-0/jr. aan den 

  Armen van Asten.
- 2/3e deel in een cijns van ƒ 0-2-8/jr. aan het Huis van Helmond.

En zal de ontvanger van dit lot - ƒ 650,- moeten uitkeren aan het 2e lot.

4e lot: Dirk van Bijstervelt
- een huis, behalve de kamer - met de schuur, keuken en kleine hof aan
  het einde van de schuur - te Ommel

1. de straat
- 1/3e deel van de Mettenakker - nr. 806 3 l. 38 r.

1. Pieter Paulus
- 1/3e deel van de Stokakker - nr. 850 1 l. 27 r.

1. Arnoldus Zeegers
- 1/3e deel van de Grootenakker - nrs. 876 en 877 7 l.  2 r.

1. kn Arnoldus Zeegers
- land de Wittert - nr. 933 1 l. 24 r.

1. Willem Hoebergen
- 1/3e deel van de Bogt - nrs. 3558 en 3559         11 l. 25 r.

1. Goort Lomans
- 1/3e deel van het Aangelag - nr. 3577 3 l. 34 r.

1. Dirk van der Weerden
- 1/3e deel van het Eeusel - nrs. 3578 en 3579 6 l. 41 r.

1. Jan van Dijk en den Dijk
Belast met: ƒ 0-5-0/jr. in een meerdere rente van ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen 

van Asten.
- 1/3e deel van ƒ 0-2-8/jr. aan het Huis van Helmond.



R 102 fol. 154vo 18-05-1793 (dag fictief)

Mattijs Dirk Wilbers is schuldig aan Gerrit Kanters, te Vlierden - ƒ 100,-.   

R 102 fol. 162 18-05-1793
Jan Smits verkoopt aan Pieter Klomp:
- groes in 't Rood 42 roeden

1. Hendrikus Loomans
 met recht van terugkoop binnen twee jaar.
   
R 127 fol. 150vo 06-09-1793

- Hendrik Neervens - g.m. Maria Janse Timmermans - weduwe Francis Loomans - en
- Helena Antony Loomans - geass. met haar vader, Antony Loomans.
Zij verdelen de goederen welke hen, deels bij transport van hun vader, Antony
Loomans - en deels met het overlijden van hun moeder, Catharina Homble, zijn 
aangekomen.  

1e lot: Hendrik
- de keuken met de stal en het achterste van het huis met het aangelag - "regt
  van de schoorsteen op den hof van de Costerij" met de halve put -
  en ca. 1 l. van het Aangelag - nr. 2686 met het klein hofke.
- land de Pasakker - nr. 2499 2 l.  4 r.
- land Rootsakker - nr. 3 1 l.  4 r.
- 70 roeden van den Driehoek - nr. 40 2 l.  8 r.

1. Francis van Hout
- de helft van den Berg - bij Goort Lomans - 

nr. 2640      42 r.
1. kn Goort Verbernen

- groes Vrouwkesveltje - nr. 2713 1 l. 46 r.
- groes Slootjesvelt - nr. 2783 1 l. 46 r.
Belast met: ƒ 1-2-8/jr. aan den Armen van Asten.
De ontvanger van dit zal uitkeren aan het 2e lot - ƒ 300,- α 3%.

2e lot: Helena Antony Loomans
- de kamer van het huis, langs de brandmuur met het kamertje - en het recht van 
  turf te leggen en te halen - met de helft van de put en het aangelag recht-
  door van de schoorsteen op de heg van de Costerij, met de huisplaats bij de 
moeshof.
- met 40 r. van het aangelag - naast G. Sauve.
- groes int Rood - nr. 4364 2 l. 42 r.
- 38 roeden van den Driehoek - nr. 40 2 l.  8 r.

1. Antonie Losecaat
- land land in de Snijerskamp - nr. 2358    1 l. 15 r.
- land Logtakker of Eyndepoel - nr. 2548 1 l. 47 r.
- de helft van         den Berg - bij Goort Lomans    

nr. 2640      42 r.
1. kn Francis Verbernen

- groes Ostadensveld - nr. 2702 2 l.  2 r.
Belast met: ƒ 0-1-10/jr. aan het Huis van Asten.
Te ontvangen van het 1e lot - ƒ 300,- α 3%.



R 127 fol. 153 15-06-1793 1/2

Staat en inventaris - opgemaakt door Dirk Wilbers van Helmond - weduwnaar Eli-
sabeth Jan van Asten - t.b.v. zijn minderj. kinderen m.n. Anna Maria, Joost en 
Francis.
Hij wil hertrouwen met Anna Huybers van Bussel.

Onroerende goederen
Voor de helft aangekomen van wijlen zijn vader, Wilbert van Helmond, in 1792.
De andere helft is van Bendert van Helmond, zijn broeder.
- een huis, stal, hof en aangelag - in de Wolfsberg 1╜ l.
- land de Kamp 2  l.
- land den Heesakker 1  l. 38 r.
- land den Appert 1  l. 12 r.
- land de Waterlaat 2  l.
- hooiveld Cantersvelt 5╜ l.
- weiveld Fransevelt 2  l.
- een klein hooiveldje 3╜ l.
- een huis en aangelag 1╜ l.
- land de Wolf       3 copse.
- land den Dungen       42 r.
- land de Looverbosch 1╜ l.
- groes aant Aangelag 1╜ l.

Roerende goederen
- een os, twee koeien, een kalf
- een hoogkar, een aardkar, beiden zonder beslag, een ploeg, een eg,
- diverse potten, ketels, pannen,
- een bed, twee dekens, vier paar slaaplakens, een linnen bed,
- enig aardewerk, 
- enig bestek, 
- een tafel, vier stoelen, een kast, een kist,
- een spinnewiel,
- vuurgerei.

R 127 fol. 156 15-06-1793 2/2
- Dirk van Helmond - weduwnaar Elisabeth van Asten - bruidegom - ter eenre - en
- Anna Huybert van Bussel, meerderj. j.d. - bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden.
- Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten en die zij, staande dit
  huwelijk, zullen verkrijgen. 
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) worden geboren zullen deze ΘΘn zijn met de
  v≤≤r-kinderen - en tot staat gekomen ieder een uitzet, naar vermogen, ontvan-
  gen - alsof het kinderen van ΘΘn bedde waren.
  Na overlijden van de langstlevende der comparanten zullen de goederen gelij-
  kelijk over de v≤≤r- en nß-kinderen verdeeld worden.
- Indien de bruidegom v≤≤r de bruid, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te
  laten, komt te overlijden zal zij met de twee v≤≤r-kinderen (voor een kinds-
  deel) even diep erven en delen.
  Indien de v≤≤r-kinderen daarmee niet tevreden zijn - zullen zij, namens hen
  (de v≤≤r-kinderen) aan de bruid, als langstlevende - ƒ 300,- moeten uitkeren.
- Als de bruid v≤≤r de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit
  huwelijk na te laten - zal hij voor ╝e deel in de nalatenschap van de bruid 
  delen.



R 127 fol. 157vo 22-06-1793     

Staat  en  inventaris  -  opgemaakt  door  Willem  Sleegers  -  weduwnaar  Theodora 
Claassen Verheyden - t.b.v. zijn minderj. kind m.n. Nicolaas.
Hij wil hertrouwen met Jennemaria Mattijs Slaats.

Roerende goederen
- een paard, drie koeien, een kalf,
- een hoogkar met beslag, een aardkar, een ploeg, een eg, een kruiwagen,
- enige ketels, potten, pannen, emmers,
- een kastje, twee kisten, vier stoelen,
- vuurgerei,
- een bed, peluw, drie kussens met veren gevuld, een linnen bed, een wollen 
  deken, zes lakens,
- enig klein landbouwgerei,
- ƒ 25,- ontvangen van de verkochte goederen van zijn overleden vrouw.
- 12 l. bezaaid met rogge en boekweit.

R 127 fol. 159vo 04-07-1793 1/2

- Johannis Loomans, te Westweesel, Oostenrijks Braband,
- Cornelis Purenmaals - weduwnaar Cornelia Loomans - mede als testamentair 
  voogd over de nagelaten minderj. kinderen van Cornelia Loomnas, te Baarle
  Hertog,
- Jan Janse Timmermans - namens Helena Loomans - weduwe Jan van den Boer, te
  Woensel, zijn aangetrouwde moeder,
- Anthony Goort Loomans - voor zichzelf "alsmede en met en beneffens hem" 
  Antony Willem Loomans - als voogden over het onm. kind van Jan Clevas - en 
  wijlen Maria Loomans.     
Zij verdelen de nagelaten goederen van de Eerw. Heer Petrus Loomans, pastoir,
te Hoogerheyde en bij Joost Loomans gewoond hebbende en overleden, alhier.
Op 22 nov. 1792 zijn reeds enige percelen publiek verkocht.

1e lot: Johannes Loomans
- ƒ 120,- uit te keren door Antony Goort Loomans - alsmede wegens een "pretens"
  op de boedel ƒ 75-6-0.

2e lot: Cornelis Purnaals
- ƒ 120,- te voldoen door Antony Goort Loomans - alsmede nog ƒ 18-4-0 als "pre-
  tens. 

3e lot: Helena Loomans - weduwe Jan van den Boer
- land de Leenakker 1 l. 13 r.

1. Goort Loomans
- groes het Leenveltje 1 l. 35 r.

1. Francis van Houds
  zijnde leenroerig aan het Huis van Asten.
- groes in de Swartbroeken 2 l. 48 r.

1. weduwe Jan van Dijk
De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het laatste lot - ƒ 4-19-0.

4e lot: Antony Goort Loomans
- land/groes de Horst - te Vlierden 2 l.
Dan zal de ontvanger van dit lot tot lossing van ƒ 1000,-, welke hij aan de 
boedel schuldig is uitkeren:
- aan het 1e lot - ƒ 195-6-0
-         2e     - ƒ 138-4-0
-         3e     - ƒ 115-1-0



- en aan Godefridus Sauve - ƒ 200,-.
Waarna hij, condivident, voor zijn aandeel zal ontvangen uit de - ƒ 1000,-
ƒ 120,- en nog wegens zijn "pretens" ƒ 230-5-0.  
 
5e lot: het onm. kind van Jan Clevas
- ƒ 115-1-0 te ontvangen van Antony Goort Loomans - alsmede ƒ 4-19-0 te voldoen
  door Helena Loomans - weduwe Jan van den Boer.

Verder beloven de comparanten de eerste comparant en mede-deler in deze te de-
chargeren van het doen van enige rekening, bewijs en reliqua, als executeur
van deze nalatenschap.
Eventueel nog te ontvangen sommen gelds moeten echter wel ingebracht worden. 
R 127 fol. 163 04-07-1793 2/2
Jan Janse Timmermans heeft voor zijn zuster, Catharina - weduwe Jan van den 
Boer, ontvangen - ƒ 200,- en voor Wilhelmus van den Boer - ƒ 50,-.
En Antony Goort Loomans - ƒ 50,-, beneffens Cornelis Purnaals - ƒ 100,- 
de eerste t.b.v. Catharina, dr. Godefridus Sauve en de ander voor zijn zoon,
Hendrikus Bruynseels - verwekt bij Cornelia Loomans.
En dit alles uit handen van Johannes Loomans - als executeur testamentair van 
de Heer Petrus Loomans, in leven pastor, te Hoogerheyde - d.d. 21-2-1785.  

R 155 10-07-1793 1/2

Marcelis van Bussel, alhier en Anthony van Bussel, te Eyndhoven, zullen verko-
pen:
- "staande horologie met speelwerk, taafelhorologiewerken welke agt dagen loo-
  pen, cabinet, tafels, stoelen, raamhout, vellingtafelen, eyke- en lindeboo-
  men, planken, swaare gekapte en nog wassende eykeboomen, brandhout, vaatwerk
  enz." - o.a.:
- kabinet ƒ 42,-
- horloge met speelwerk opgehouden - ƒ 205,-
- tafelhorloge      "       ƒ  37,-
- schaven, draaibeitels, vijlen,
  zagen, effers
- orgeltje ƒ  7,-
- planken
- brandhout

Opbrengst: ƒ 285,-.

R 128 fol. 2 14-11-1793 2/2
- Anthony van Bussel, te Eyndhoven,
- Marcelis van Bussel,
- Martinus van Bussel,
- Pieter van Bussel,
- Jan Peters van Maris - g.m. Helena van Bussel,
- Jennemaria van Bussel.
Kinderen en erven van Pieter van Bussel - en Maria Berkers, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Antony
- ƒ 466-13-6 - zijnde 1/3e deel van ƒ 1400,-.

2e lot: Marcelis
- ƒ 466-13-6.

3e lot: Martinus



- de helft van huis en hof - in het Dorp ╜ l.
3. de straat

 1-4. Jan Janse Timmermans
2. weduwe Wilhelmus Bruynen

- ╝e deel in een huis, werkhuis, schop en hof - op Voordeldonk
1. weduwe Francis Berkers       

2. de Koeystraat
- ╝e deel in een akker - over de Straat - nr. 1491 geheel  1 l.  3 r.

1. weduwe Peter van Maris
- ╝e deel in het Nieuwvelt - nr. 1500 geheel  2 l. 44 r.

1. kn Arnoldus van Geemert
- ╝e deel in het Nieuwvelt - nr. 1505 met de hei  geheel  2 l. 44 r.

1. weduwe Peter Berkers
- ╝e deel in het Boonveld - nr. 1510 geheel       25 r.

1. weduwe Francis Berkers
- ╝e deel in den Braakwinkel - nrs. 1514 en 1515 geheel 10 l.  8 r.

1. Gerrit van Hugten
- ╝e deel in land aan de Koeystraat - nr. 1517 geheel  3 l. 35 r.

1. weduwe Peter Berkers
- ╝e deel in den Eekelhof - nr. 1519 geheel  3 l. 43 r.

1. weduwe Peter Berkers
- ╝e deel in de Roetert - nr. 1537 geheel  4 l.  8 r.

1. weduwe Francis Berkers
- ╝e deel in den Hansmansakker - en den Dries

met het Eeusel - nrs. 1545, 1546 en
1547 geheel 15 l.  9 r.

1. weduwe Peter Berkers
- ╝e deel in land nevens de Straat - nr. 1557 geheel       27 r.

1. weduwe Peter Berkers
- ╝e deel in land in de Loverbosch - nr. 1664 geheel  2 l.  1 r.

1. kn (Jan) Tijs Haasen
- ╝e deel in de Warandakker - nr. 1681 geheel       40 r.

1. weduwe Peter Berkers
- de helft van het Wortelveltje op de Logten 

nr. 2511 geheel        4 r.
1. weduwe Jan Jansen

- ╝e deel in de Koeystraat - zijnde hooiveld
nr. 3711 geheel  2 l. 38 r.

1. weduwe Francis Berkers
- ╝e deel in de Ossekop - nr. 3766 geheel  3 l. 10 r.

1. weduwe Peter Berkers
- ╝e deel in de Papendonk - nr. 3822 geheel  2 l. 36 r.

1. weduwe Francis Berkers
- ╝e deel in de Plomp - nrs. 3832 en 3833 geheel  5 l. 17 r.

1. weduwe Francis Berkers
- ╝e deel in het Binenvelt - nr. 3839 geheel  1 l. 45 r.

1. kn Jan Tijs Haasen
- ╝e deel in de Schaapsdries - nr. 3843 geheel  1 l. 19 r.
"En sal den condivident van dit lot gehouden en verpligt wesen tot egalisatie 
uyt te keeren een somme van ƒ 425,-.

4e lot: Pieter
- ƒ 466-13-6.

5e lot: Jan Peters van Maris
- de helft in een huis, werkhuis, schop en hof - 

op Voordeldonk                   1 l.



1. weduwe Francis Berkers
2. de Koeystraat

- de helft in een akker over de Koeystraat - 1497 geheel  1 l.  3 r. 
   1. weduwe Peter van Maris

- de helft van het Nieuwvelt - 1500 geheel  2 l. 40 r.
1. Arnoldus van Geemert

- de helft van het Nieuwvelt - met de hei - 1505 geheel  2 l. 44 r.
1. weduwe Peter Berkers

- de helft van het Boonvelt - 1510 geheel       25 r.
1. weduwe Francis Berkers

- de helft van den Braakwinkel - 1514 - 1515 geheel 10 l.  8 r.
1. Gerrit van Hugten c.s.

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

- de helft van den Eekelhof - 1519 geheel  3 l  43 r.
1. weduwe Peter Berkers

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

- de helft van den Hansmansakker - den Dries met
het Eeusel - 1545 - 1546 - 1547 geheel 15 l.  9 r.

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

1. weduwe Peter Berkers
- de helft van land in de Loverbosch - 1664 geheel  2 l.  1 r.

1. kn Jan Tijs Haasen
- de helft van de Warandakker - 1681 geheel       40 r.

1. weduwe Peter Berkers
- de helft van de Koeystraat - zijnde hooivelt - 

3711 geheel  2 l. 38 r.
1. weduwe Francis Berkers

- de helft van den Ossekop - 3766 geheel  3 l. 14 r.
1. weduwe Peter Berkers

- de helft van Papendonk - 3822 geheel  2 l. 36 r.
1. weduwe Francis Berkers

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

- de helft van het Binnenvelt - 3839 geheel  1 l. 45 r.
1. kn Jan Thijs Haasen

- de helft van de Schaapsdries - 3843 geheel  1 l. 19 r.
De ontvanger van dit lot zal uitkeren - ƒ 450,-.

6e lot: Jennemaria van Bussel
- de helft van huis en hof - in het Dorp ╜ l.
- ╝e deel in huis, werkhuis, schop en hof - aan Voordeldonk 
- ╝e deel in een akker over de Straat - nr. 1491
- ╝e deel in het Nieuwvelt - 1500
- ╝e deel in het Nieuwvelt - met de hei - 1505  
- ╝e deel in het Boonvelt - 1510
- ╝e deel in de Braakwinkel - 1514 en 1515
- ╝e deel in land aan de Koeystraat - 1517
- ╝e deel in den Eekelhof - 1519
- ╝e deel in de Roetert - 1537
- ╝e deel in Hansmansakker en den Dries met het

Eeusel - 1545 - 1546 en 1547
- ╝e deel in land nevens de Straat - 1557
- ╝e deel in land in de Loverbosch - 1664
- ╝e deel in de Warandakker - 1681



- de helft van het Wortelvelt - 2511
- ╝e deel in de Koeystraat - een hooiveld - 3711
- ╝e deel in den Ossekop - 3766
- ╝e deel in de Papendonk - 3822
- ╝e deel in de Plomp - 3832 - 3833
- ╝e deel in het Binnevelt - 3839
- ╝e deel in de Schaapsdries - 3843
De ontvanger van dit lot zal uitkeren - ƒ 425,-.

"En sullen de condividenten in deesen namelijk, het derde loth, gehouden wee-
sen voor zijn aandeel te blijven vergelden en betaalen:
- ╝e deel van de lands- en gemeentenslasten, chijnsen en pagten 
welke jaarlijx sullen vervallen betaalt moeten worden van de goederen in Voor-
deldonk gelegen en van huysing en wortelvelt, gelegen alhier, in en aan het 
Dorp - voor de helft met de condivident van het sesde of laatste loth - mede
voor ╝e en de helft.
En ook den condivident van het vijfde loth sal gehouden sijn om voor sijn aan-
deel daar in te vergelden en betaalen namelijk van de goederen gelegen en ge-
hoorende bij de huysinge op Voordeldonk, de helft".

R 127 fol. 163vo 13-07-1793 1/2

Anthony Leenen - weduwnaar Isabella Vervoordeldonk, op Voordeldonk, ziek, 
stelt als voogden testamentair over zijn vier minderj. kinderen m.n. Hendrikus,
Jennemie, Pieter en Allegonda - zijn meerderj. zoon, Dirk en Antony Berkers.
Zij nemen dit op zich.      

RA107 fol. 167 27-09-1793 2/2
Staat en inventaris - opgemaakt door Dirk Anthony Leenen en Anthony Berkers - 
als voogden over de nog minderj. kinderen m.n. Hendrikus, Jennemie, Pieter en  
Allegonda - van Antony Leenen - en Isabella Vervoordeldonk, beiden overleden.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag, groes en land - op Voordeldonk 10  l. 
- land de Looverbosch        3 cops.
- land de Vorck  1╝ l.
- land het Drieske   ╜ l.
- land den Brand  4  l.
- land het Nieuwvelt  3  l.
- groes het Hooyveldt 13  l.
- groes het Drieske  3  l.
- groes de Vorck  1╜ l.
- groes den Brand  3  l.
- groes den Berkwal  1╜ l.
- groes de Weerdt  1╜ l.
- land den Houtakker        3 cops.

Roerende goederen o.a:
- vier bedden gevuld met veren - en hun toebehoren, vier paar slaaplakens,
- vier paar "oirfluwijnen" twee wollen dekens, twee "rappe" dekens,
- drie kasten, vijf tafels, zes stoelen, een kist, een baktrog,
- diverse ketels, zowel koer als ijzer,
- acht tinnen borden, drie tinnen schotels, tinnen lepels en "forchetten",
- enige koffiepotten, een trekpot, een koffiemolen,
- divers aardewerk, diverse bierkannen en pinten,
- een huishorloge, een spiegel,
- een grote waag, een kleine waag, ca. 100 pond gewichten,
- twaalf botertobben en twee biervaten,
- vuurgerei, een kachel,



- twee hoogkarren, twee slagkarren, twee ladders, klein landbouwgereedschap,
  een ploeg, een eg,
- voor ƒ 12,- provisie in de winkel
- twee spinnewielen,
- drie melkkoeien, een jong maal, twee jonge ossen, twee kalveren, 40 schapen,
  een varken, een paard.

Schulden
- ƒ 600,- α 3% aan Piet Peter Coolen,
- ƒ 145,- α 3% aan Eymert Mattijs Bollen,
- ƒ 200,- α 3% aan Pieter Jan Peerkens,
- ƒ 100,- α 3% aan Jan Bruystens.

Vorderingen
- ƒ 150,- van de kinderen Antony Lintermans.

R 102 fol. 163 15-07-1793

Jelis van Hugten, op de Diesdonk, is schuldig aan Jan Daandel Coolen:
- ƒ 150,- α 3╜%.
16-9-1796 - gecasseert.

R 103 fol. 4vo 26-08-1793 1/2

Jacobus Losecaat verkoopt aan Willem Janssen of Daniels:
- land land tussen de Weegen - 2395 2 l. 24 r. 

1. weduwe Antony Verrijt en 
   Pieter Verberne

Koopsom: ƒ 75,-.

R 103 fol. 6vo 07-09-1793 2/2
Jacobus Losecaat verkoopt aan Jan Vreynse, te Ostaden:
- land het Heyakkerke - 359 2 l.

Koopsom: ƒ 60,-.
16-10-1802 voldaan. 
  
R 127 fol. 164vo 29-08-1793

- Pieter Goossens, te Deurne - mede voor:
- Hendrik van den Broek - en 
- weduwe Arnoldus Verduyseldonk.
Zij zien af van:
- een perceel - gelegen boven de hut van de weduwe Meeus Smits, in de 

Beemden 5 l.
- 3967 1 l. 4 l.
latende deze aan de gemeente.

R 103 fol. 5 07-09-1793

Jan Brunas den ouden en zijn kinderen, Jan en Pieter, verkopen aan Jan Willem 
Colen:
- land land bij de Hoolstraat - 1745 2 l.  2 r.
- land den Heesakker - 2326 2 l. 13 r.
 Koopsom: ƒ 75,-.
Met recht van terugkoop binnen ΘΘn jaar.



R 127 fol. 165 07-09-1793

Staat en inventaris - opgemaakt door Hendrik Althausen - laatst weduwnaar Wil-
lemina Adriana Biertempel - t.b.v. zijn kind, Jan Hendrik.
Hij wil zich in derde huwelijk begeven met Wendelina Maria van Ommeren.
- Staat te weten dat de inventarisant met zijn overleden vrouw, op 5 mei 1792,
  een contract antenuptiaal hebben gemaakt en dat daarin o.m. bepaald is dat de
  kapitalen t.b.v. de tweede comparante als a.s. bruid, staande ten intresse, 
  zouden moeten blijven staan in statu quo - zonder dat de eerste comparant 
  enige vandien zou mogen "veralieneren, vertransporteren, belasten of opzeg-
  gen".
  Doch dat de langstlevende de "togt of vrugtgebruyk" daarvan zou hebben - in 
  cas ΘΘn van beiden der comparanten, nalatende kind(eren) in dit huwelijk kwam
  te overlijden.
  Zo worden hier gebracht:
- twee obligaties α 4╜% te samen groot -  ƒ 900,- t.l.v. Michiel Berkers en 
Nicolaas Jansen, beiden te Helmond - doch waarvan - ƒ 100,- bij het leven van 
de voors. vrouw gelost is.   

Roerende goederen
- vier hemden, vijf jakken, zes rokken, een japon, vier neteldoeken,
- een paar zilveren gespjes, een boek met zilver beslag, 
- twee dozijn borden, een dozijn kop en schotels,
- een latafel, zes stoelen, 
- een koperen vuurpan.

R 127 fol. 174 26-09-1793

Jacobus van Ravesteyn, vorster en deurwaarder, neemt, namens Jan Willem van 
Nouhuys, collecteur van de landsverponding en koningsbede 1790 en 91, in arrest:
- de vaste goederen van Peternel van Hugten - weduwe Meuwis Smits - tot
  verhaal van ƒ 8-4-0.

R 103 fol. 8 03-10-1793

Arnoldus van Gerwen verkoopt aan Pieter van Bussel:
- land den Hoekakker

1. de gemeente
2. Jan van Hoek

Koospom: ƒ 30,-.

R 32 fol. 106.1vo 14-10-1793 1/3

Hendrik  Dielisse  en  Willem  Lintermans  worden  aangesteld  als  voogden  over 
Geertruy en Jacobus, onm. kinderen van wijlen Antony Lintermans - en Elisabet
Dielisse.

R 127 fol. 174vo 23-10-1793 2/3
Staat en inventaris - opgemaakt door Willem Lintermans en Hendrik Dielisse, als
wettige voogden over de minderj. kinderen m.n. Geertruy en Jacobus van Antony 
Lintermans - en Elisabeth Dielisse, beiden overleden.

Onroerende goederen
- huis, hof en aangelag, waaronder 4 l. land - aan Voordeldonk

geheel 10 l.
- land/groes Jan van Astensveltje 4  l.
- land de Biehal 1╜ l.
Staat te weten dat Dirk van der Sanden - g.m. Geertruy Lintermans voor 1/5e
deel in deze goederen gerechtigd is en dat de minderj. kinderen voorn. elk voor 



1/7e deel in het overig 4/5e deel gerechtigd zijn.
Roerende goederen o.a.:

- een paard "met haam, saal en ligt",
- twee melkkoeien, eenjonge "veers", een varken,
- een hoogkar met beslag, een laagkar zonder beslag, een ploeg, een eg,
- enig klein landbouwgereedschap,
- diverse ketels, potten en pannen,
- een "schaap", een kastje, een kistje, drie stoelen, 
- een spinnewiel,
- drie "aarden" schotels,        
- twee linnen bedden, twee paar lakens,
- vuurgerei.

Schulden
- ƒ 150,- aan de kn Antony Leenen.
- ƒ  65,- aan Willem Verbaarschot.
- ƒ  20,- aan Willem Lintermans.
- ƒ  82,- aan landslasten en andere "handschulden".

R 33 - 52 13-12-1793 3/3
Aan het College,

Willem Lintermans en Hendrik Dielisse, als voogden over Geertruy en Jacobus, 
kinderen van Antony Lintermans - en Elisabet Dielisse, beiden overleden.
Op 23-10-l.l. hebben zij een staat en inventaris opgemaakt.
De vaste goederen bestaan uit:
- een slecht huisje - op Voordeldonk - en land en groes 12╜ l.
Hierin is Dirk van der Sande N.U., te Mierlo, voor 1/10 deel gerechtigd.
De schulden in de boedel bedragen, voor zover nagegaan kan worden - ƒ 310,-
Voorlopig is overeengekomen dat Philips Adriaan Lintermans het deel van ieder 
der erfgenamen zal kopen. Dat hij alle schulden op zich neemt en ieder der 
erfgenamen - ƒ 42-10-0 zal betalen.
Supplianten vragen Uw toestemming.
Marge: 13-12-1793 - "Fiat".   

R 165 fol. 109v0 14-10-1793

Taxatie van de onroerende goederen van Willemyn Jan de Groot - overleden en
begraven op 7-8-1793.

1/3e deel in 2/7e deel Waarde
- huis, schop en hof - te Heusden 1 cops. ƒ 300,-

1. kn Marten Dirks
- land den Heykamp 1 l. 28 r. ƒ  50,-

1. weduwe Pieter Slaats
2. Antony Aarts

- land Goortjesakker 3 l. 6 r. ƒ 130,-
1. Jan Bruystens
2. Hendrik Janse van Bussel

- land Behelpsenakker 1 l. 29 r. ƒ  30,-
1. Antony Jan Lomans
2. kn Marten Dirks

- land Varrenakker 1 l. 36 r. ƒ  30,-
1. kn Hendrik van Hugten
2. Antony Jan Lomans

- groes het Weyvelt 6 l. 48 r. ƒ 170,-
1. Jacobus van Hugten
2. kn Marten Dirks

- groes Slaatsevelt 6 l. ƒ 150,-
1. kn Marten Dirks                  



       ƒ 970-00-00
De goederen zijn belast met:
- 3╜ cop rogge/jr. aan den Armen van Helmond - in kapitaal         ƒ    19-10-11  

       ƒ 950-09-05
De overledene kwam toe - 1/3e deel van 2/7e deel - zijnde ƒ 90-10-6.
20e penning is ƒ 4-10-0.
 
R 103 fol. 9 24-10-1793

Dirk Verdonschot is schuldig aan Maria Verhoysen - weduwe Jan Jansen Timmer-
mans - ƒ 125,- α 3╜%.

R 127 fol. 177vo 26-10-1793

- Arnoldus Jan Meulendijk - en
- Jan van de Sanden - g.m. Catarina Jan Meulendijk.
Kinderen van Jan Meulendijk - en Elisabeth Jan Claus, beiden overleden.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Arnoldus
- land de Loverbosch - 1719        2 l.

1. Cornelis van Bussel
- de helft van een akker - 1730 geheel 2 l. 33 r.

1. Willem Ceelen
- de helft van de Roetert - 3915 geheel 3 l. 40 r.

1. Thomas Timmermans

2e lot: Jan van der Sanden
- een huis, schop,hof en aangelag, hetwelk deels land en groes is - 2532

       2 l. 39 r.
1. kn Joost Voermans

- de helft van land in de Loverbosch - geheel 2 l 33 r.
1730

1. Gerrit Brunas
- land land tusschen de Weegen - 2389    1 l. 15 r.

1. Jan Francis Timmermans
- de helft van de Roetert - 3915 geheel 3 l. 40 r.

1. Arnoldus Reynier van der Linden
Dit lot is belast met:
- ƒ 0-02-6/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 2-10-6/jr. aan de Kerk van Asten.

R 128 fol. 1 29-10-1793

Jan Francis Timmermans geeft procuratie aan Abraham van Nouhuys, procureur, om
namens hem van Peeter van Bree, te Vlierden, in te vorderen - ƒ 400,- plus in-
trest - schepengelofte - d.d. 18-10-1790 - Vlierden.

R 165 fol. 111vo 04-11-1790

Taxatie van de onorerende goederen die competeren aan de Roomse Kerk - dit in-
gevolge resolutie van de Raad van Staten - d.d. 24-6-1793.

Waarde
- de Kerkschuur 13 roeden ƒ 1400,-

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

- huis, stal en hof 2 l. ƒ 1000,-



1. de voetpad
2. Anthony Timmermans
3. de straat

4. Pieter Troeien         
ƒ 2400,-

R 107b. fol. 222vo 12-11-1793

- Jan Eysbouds - g.m. Jennemaria van de Ven, te Deurne - en
- Johanna van de Ven - weduwe Peter van de Ven, te Deurne - geass. met Antony
  van de Ven, haar broeder, te Vlierden.
Zij verkopen aan Gerrit Peeter Beyers, te Vlierden:
enige goederen te Helmond, Asten, Lierop en Bakel o.a.:
- hooibeemd den Buunder de helft daarvan
  hooiende met Jan de Groot.
- hooiland in de Spleeten 1 sille
  hooiende met de kn Lambert Verheyen.
- hooiland achter Oostappen de helft daarvan

Koopsom in massa: ƒ 750,-.
Schepenen Helmond.

R 128 fol. 128 30-11-1793

Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heer en Vrouwe van Asten, geeft in 
huur aan Jelis van Lierop, wonende op ΘΘn van de neerhuizinge van het kasteel,
de goederen die hij thans in bewoning en gebruik heeft t.w.:
- De woning en stallen, doch de oven en bakhuis blijft voor beide hoevenaars.
- De Bassecour blijft in gebruik bij beide hoevenaars. In het midden moet een 
vrije en ruime weg blijven t.b.v. die van het Casteel.
- De sloten tussen de gehuurde landerijen moeten gediept en onderhouden worden
  evenals de lanen, dijken of wegen.
- In gebruik heeft hij: 
  - den Oudenhof 6  l.
  - de Langenakker 8  l.
    neven de padt na de Polder en neven het velt bij Pieter Slaats 
    in gebruik
  - de Vondelakker 2╜ l.
    nevens de weg naar Heusden
  - de Ossenkampakker 5  l.
    neven voors. weg en de andere zijde het Wijvelt - den Heusdenseweg - 
    zijnde land  11 l. neven het volgende perceel.
  - een hooyvelt aan den Heusdensekamp          25  l.
    neven de laan en tot het Weyvelt van de andere neerhuizing
  - land/groes tegenover het voors hooyvelt          10  l.
  - hooi- en weiland - het velt agter de schuur - neven de lanen     36  l.
  - groes - het Aa-veltje aan de Steenenbrug
- De huurder zal genieten het schaarhout op de gehuurde gronden staande -
  alsook op de Laan van de Heusdenseweg naar de andere laan naar het Broek -
  tot aan de draaiboom aan den Heusdenseweg - de "passage" zal gesloten blij-
  ven.
  Het schaarhout zal 4 α 5 jaar oud moeten zijn en zal bij gelegenheid weer 
  aangepoot moeten worden.
- De huurder zal huis, schuur en stallen "wel en loffelijk suyver en schoon    
  moeten bewoonen en onderhouden en overal op de deuren en vensteren wel let-
  ten dat die door de windt niet beschaadigt worden, maar telkens vastsetten"
  en goed onderhouden.
  Hij zal jaarlijks leveren twee vijm goed dakstro.



- En zal de huurder gehouden zijn om jaarlijks drie dagen te werken met kar en 
paard - wanneer dit wordt opgedragen - en anders niet. Behalve de hofdiens-
  ten die de naburen komen te doen.
- De huurder zal in de jaren van de pachting geen beemden of groes mogen breken
  of bezaaien zonder toestemming van de Heer of Vrouwe van Asten of van de 
  rentmeester.
  enz. enz.
- De teul- of weilanden zullen vrij zijn van het geven van "tienden" m.u.v. de
  Vondelakker en den Ossenkamp - die tiendbaar zijn.
- Huurtermijn: 8 jaar.
- Huurprijs: ƒ 144,-/jr. incl. beden, lands- en dorpsverponding.

R 103 fol. 13vo 03-12-1793 1/2

- Johannis Joseph Aarts - g.m. Elisabeth Dirk Dirks, te Liessel,
- Dirk, meerderj. zoon Dirk Dirks,
- Dirk Jan Daandel Coolen - g.m. Elisabet Francis Smits,
- Pieter en Dirk, meerderj. zonen Francis Smits - en Jennemaria Dirk Dirks.
Kinderen en erven van wijlen Dirk Dirks.

Zij verkopen aan Jan Daandel Coolen:
- huis, schuur, stalling, schop en hof - te Heusden

1. Jan Jansen van den Eynden
   en weduwe Pieter Slaats

- land Middelweg - 1848 - 1849 5 l. 20 r.
1. Jan Jansen van den Eynden

- land/groes het Aangelag - 1872 2 l. 11 r.
1. Jan Jansen van den Eynden      

- groes het Behelpsvelt 8 l.
1. de Behelpseakker

2. Jan Jansen van den Eynden
Koopsom: ƒ 665,-.

- land den Varrenakker - 1936 2 l. 33 r.
1. Jan Steevens

Koopsom: ƒ 123,-.
- groes zijnde 2 veldekens nevens 

Antony Aart Vreynse en Antony Hoeben 
tot aan den dijk en het Weyvelt 6 l.

Koopsom: ƒ 142,-.
- groes een Weyvelt          10 l.

1. Jan Jansen van den Eynden
Koopsom: ƒ 183,-.

Zij verkopen aan Goort Slaats:
- land den Bergakker - 1875 3 l. 14 r.

1. Jan Jansen van den Eynden
Koopsom: ƒ 155,-

Zij verkopen aan Willem Leenders van Hugten:
- land den Marienakker - 1877 2 l. 27 r.

zijnde 2 sijlkens nevens Jan Bruystens
    met het Leegveltje

Koopsom: ƒ 174,-.

Zij verkopen aan Jan Mattijs van den Eynden:
- land de Straatakker - 1878 3 l. 25 r.

1. Jan de Groot



2. Jacobus van Hugten
Koopsom: ƒ 188,-.

Zij verkopen aan Antony Aart Vreynse en Antony Hoeben:
- groes de 2 voorste Veldekens van 't weyvelt

5 l.
1. Jan Jansen van den Eynden

Koopsom: ƒ 156,-.

Zij verkopen aan Jan en Hendrien Marten Dirks:
- hei het Tooreveltje - te Heusden 1 l.

1. de kopers
Koopsom: ƒ 30,-.

Opmerking: Deze laatste verkoop is ingeschreven op: fol. 19. 

R 128 fol. 15 03-12-1793 2/2
Antony Aart Vreynsen en Antony Hoeben zijn schuldig aan Abraham van Nouhuys:
- ƒ 190,- α ƒ 7,-/jr.
Marge: 3-??-1795 gelost.

R 32 fol. 107 31-12-1793

Johannis Pieter Feith stelt zich voor ƒ 1000,- borg t.b.v. zijn zoon, Jan Wil-
lem Feith - die op heden als borgemeester, over 1794, is aangesteld.
Zijn mede-borgemeester is Jan Laurens Jelisse.
Tot setters worden benoemd: Hendrik Mattijs Aarts en Goort Lomans.




