
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1708-1714
R 11 fol. 289 07-01-1708
-  Jan  Jansen  Verhindert  en  Frans  Laurens  zijn  beëdigd  als 
momboiren over de vier onm. kinderen van Tielen Verhindert - en 
Aleke Frans Joosten.
- En is beëdigd Paulus Hendrix, als momboir over de twee onm. 
kinderen van Bernart Hendrick Bernarts. Hij was geass. met Peeter 
Bernart Hendrix, zijnde minderjarig.   
- Antonis van Ruth heeft de eed gedaan als momboir over Jenneke 
Frans Joosten - en haar onm. kinderen - laatst weduwe Peeter 
Daniels.
R 90 fol. 26vo 10-01-1708
Antony Canters verkoopt aan Frans Huyberts:
- groes in de Steegen 7 l.
1. Thomas Jacobs e.a. 
2. kn Hans Walravens
3. de straat
4. kn Jan van Rut
Verponding: ƒ 3,-/jaar.
Mede compareerde: Matijs Antony Canters,- Godefridus Raymaeckers 
- g.m. Anna Maria Antony Canters. Koopsom: ƒ 365,-.
R 111 fol. 68 10-01-1708
- Antonis Lomans - als momboir over de vier onm. kinderen van 
wijlen Aelbert Loomans - en Goortie Jan Hendrick Ceelen - nu g.m. 
Matijs Willems,
- Peeter van Someren - g.m. wijlen Maria Jan Hendrick Ceelen,
-  Philips  van  den  Warenburgh  -  g.m.  Francyntie  Jan  Hendrick 
Ceelen,
- Jan Overhof - g.m. Josyntie, dr Dirck Mathijssen - "verweckt 
bij Anneke, oock
  dochtere van Jan Hendrick Ceelen - en Marie Fransen Voermans".
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Jan Hendrick Ceelen 
- en Maria 
Fransen Voermans.
1e lot: de onm. kinderen Aelbert Loomans
- het oude huis en hof, genaamd "den Heuvel" in het Dorp 4 r.

1. Jan Verbeeck
            2-3-4. de straten

De put samen te gebruiken - en zoveel plaats rond het huis om een 
"leer" ge-
voeglijk te kunnen zetten.

Waarde: ƒ 500,-.
Belast met: 1 vat rogge/jr., met meer andere, aan de Kerk van 
Asten.

- 4 penningen/jr. met meer andere, aan ?
- 2 st. 8 penn./jr., met meer andere, aan ?
- 3 gl. 8 penn./jr., met meer andere, - samen ƒ 1-5-7/jr.
- 2 hoender/jr., met meer andere, - ƒ 0-6-12/jr.
- ƒ 1-10-12/jr. aan den Armen.
- 1 vat en 2 kannen rogge/jr. aan Oldenzee - ƒ 1-3-6/jr.
- ƒ 5-05-0/jr aan het Clooster van Ommel.
- ƒ 1-19-0/jr aan rentmeester des Tombes.

Totaal:  ƒ 11-10-
5/jr.      
Welke som gekort moet worden op de ƒ 500,- α 4╜% "door de onm. te 
vergelden"
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beloopt ƒ 250-0-12 en welke som met de erfgenamen "geliquideert" 
moet worden.
- de helft van de Michielsdries geheel 3 l.
  de zijde naast Jan Lomans

1. Philips van den Waerenbergh
2. Antonis Peeters e.a. 

- land naast Michielsdries 3 l.
- het Voordeldoncxvelt en Jooste Kempke

2╜ l.
1. kn Antonis Laurensen
2. Aert van Melis

- de helft van het Roeterkempke geheel 30 r.
  de zijde van de Stegen

1. Philips van den Warenborgh
2. Hendrick Cornelis

- de helft van de groote Weert 2╜ l.
1. Antonis Fransen e.a. 
2. de groote Aa

- de helft van Sijkensacker 1╜ l.
  de zijde naast de Stegen

1. Philips Timmermans
2. Philips van den Warenborgh

- de helft van Joost Coolenacker geheel 4 l.
  de zijde van het Dorp

1. Peeter Andriesen 
2. Philips van den Warenborgh

- den hof - int Liender
  de zijde van Philips de Warenborgh en Peeter van Someren
- het Weyvelt 3 cops.

1. Jan Overhof
2. weduwe Aert Goorts

2e lot: Peeter van Someren
- land Monisacker, zijnde een timmerplaetse 3 
cops.
-  ƒ 300,- in geld t.w.  ƒ 200,- t.l.v. de kn Joost Jelis van 
Heughten en
  ƒ 120,- ingetrokken en genoten.
- het voorste Kempke en de groes 2 l.

1. het straetie
2. Nicolaes van der Linden

- den achtersten Bleeck 7 cops.
              1. Jan Overhof
 2. Philips Timmermans
- land in de Heesackers - naast de Wolfsberch 1l.

1. Peeter Jan Aerts
2. Jan Overhof

- de helft van de Haseldonck 7 cops.
1. Peeter Fransen
2. Jan Overhof

- de Biehalle - aen Vordeldonck 1 l.
1. kn Frans Joosten
2. Jan Andriessen

- de Camp - int Liender hieruit 
1 l.

1. Jan Overhof
2. Philips van de Warenborgh

- het Weyvelt - int Liender ╜ l.
1. Jan Overhof
2. Philips Timmermans

- land het Hofke - int Liender 2 r. 
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1. Jan Overhof
2. het 1e lot

- land op den Diesdonck 2 l.
 1-2. Peeter van Someren

3e lot: Philips van den Warenborgh
- het nieuw huiske, met het klein huiske en het aangelag -
  in den Hemel, in het Dorp 3 cops.

1. Antonis Peeters
2. het 1e lot

Waarde: ƒ 400,-.
- Wilbordtsacker en dries samen 2╜ l.

1. weduwe Hendrick Cornelis
2. het 1e lot

Belast met: 2 hoender/jr. cijns a.d. Vrouwe van Asten.
- de cleyne Weert

1. Antonis Lomans
2. Antonis Fransen  

- ƒ 15,- in geld.
- den dries voor de Biehalle 1╜ l.

1. Peeter van Someren 
2. Jan Overhof

- de helft van Roeterenkempke - naast Vordeldonck 15 r.
1. het 1e lot
2. Antonis Fransen

- de helft van Sijkensacker
1. het 1e lot
2. de straat

- de helft van de groote Weert
- land de Camp hieruit 1 l.

1. het 1e lot
2. Peeter van Someren

- de helft van Joost Coolenacker
  de zijde van Vordeldonck

1. weduwe Aert Goorts  
2. het 1e lot

- het Weyvelt - naast de straat
1. Matijs Cuypers
2. de straat

4e lot: Jan Overhof
- den Bergh achter het "seecker" huis met timmeringe ╜ l.
  met ƒ 320,- tot timmerplaats

1. Marcelis Antonis
2. de delers

- de helft van een land/groesveld 4 l.
1. Peeter van Someren
2. de straat

- groes de voorste Bleeck 7 cops.
1. Geerit Aerts
2. Peeter van Someren

-  de  helft  van  een  akker  -  in  de  Heesackers  -  naast  de 
Rootsestraet

1. Peeter Jan Aerts
2. Peeter van Someren

- de helft van de Haseldonck 7 cops.
  naast Jan Jansen

1. Peeter van Someren
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2. Jan Jansen
- de Willighacker hieruit  1  cops.

1. Nicolaes van der Linden
2. Thomas Andriessen

- de voorste acker - in de Loverbosch 2 l.
1. Philips Timmermans
2. Marcelis Vlasmans

- het Weyvelt - int Liender ╜ l.
1. het 1e lot
2. Peeter van Someren

R 147 11-01-1708
Meeus  Peters,  in  de  Behelp,  verkoopt  "bestialen,  meubelen, 
huysraet, hooy,
strooy" enz.
o.a.:
- een kalf, een os, drie koeien ƒ 50,-
- hooi, stro ƒ 22,-
- rest klein huisraad ƒ    8,-  

 
Opbrengst        ƒ 80,-

In arrest genomen wegens borgemeesters lasten     ƒ 51,-
Restant is kosten + uitbetaald.
R 33 - 52 16-01-1708 1/4
Rekening, bewijs en reliqua van:
- Antonis van Rut en Hend. Aert Tielen, borgemeesters 1704-'05,
-  Hendrick  Tho  poel  en  Peeter  Reynders,  verpondingbeurders 
1704-'05,
- Jan Fransen en Jan Peeters van Rest, borgemeesters 1706-'07,  
- Dirck Jansen, borgemeester 1707-'08,
wegens de gearresteerde en geabbandonneerde goederen, huis, land 
en groes van
de kinderen en erven van wijlen Willem Jan Michiels - gelegen in 
de Stegen.
o.a.:
- opbrengst van de verkochte goederen ƒ 695-
00-00
- uitgaven ƒ   161-  
05-10

Blijft t.b.v. de crediteuren ƒ 533-
14-06.
   
Voor condities en verkoop dezer goederen:
- R 90 - fol. 33vo - 7-2-1708.
Koper: Hendrick van Rut.

2/4
Copie   

Wij ondergeschreven hebben ontvangen van Jan Marten Coolen -  ƒ 
50,- α 5%.

d.d. 2-11-1667.
Jan Micghyelsen

Dit is het hantmerck van        Wyllem 
Jansen.

3/4
Ongedateerd
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Francis Coninghs exhibeert een scabinale obligatie van ƒ 400,- α 
5% - d.d. 26-1-1677 - t.l.v. Willem Janssen en t.b.v. Jan Goort 
Hoeffnagels, overleden, molenaar, te Asten.
Op de obligatie is - ƒ 100,- voldaan.
Bij erfenis is deze overgegaan op Gijsbert Jan G. Hoefnagels - 
g.g.m. Maria.
Maria is na het overlijden van Gijsbert hertrouwd met Francis 
Conincks.
Hij  verzoekt  om  betaling  van  de  obligatie  met  zes  jaar 
"verschenen" intrest. 

   4/4
Copie

Ik onderges. ben schuldig aan de kinderen en erven van Marcelis 
Peters -
ƒ 50,-.

heeft  gestelt  Willem  Janssen 
Michiels - in

de Steegen.
5 jaar intrest

Michiel Marcelis - tot Pelt.  
R 111 fol. 74 17-01-1708
Thomas  Idelet,  advocaat,  te  Someren,  "gearresteert"  door  de 
vorster, volgens 
akte daarvan zijnde, ter instantie van Peter en Isbout Wouter 
Isbouts , te 
Vlierden,  verklaart  dat  hij  "persisteert"  bij  zijn  verklaring 
gedaan t.o.v. 
notaris Pieter de Cort, te Helmond, op 3 maart 1707, te Vlierden 
gepasseert.
R 12 fol. 2 19-01-1708
- Hendrick van den Bleeck, aanlegger, voor deze van der Laak - 
contra - Jacob
            Dirck Fransen, als erfgenaam van Jan Dirck Fransen, 
gedaagde.       
R 12 fol 4 19-01-1708 1/4
- Joost Hendricx, te Someren en Jan Michiel Colen als erfgenamen 
van Antonis en Andries Colen, hun overleden zwager en broeder, 
aanleggers 
  - contra - Joost Dirck Coppens en Jan Janssen Coolen n.u., aan 
Vosselen, als
  erfgenamen van Dirck Coppens, gedaagden.
 
R 33 - 52 06-02-1708 2/4
Joost Hendricks, te Someren - en Jan Michiel Coolen, in het Dorp, 
alhier -
als  erfgenaam  van  Antoni  en  Andries  Coolen,  hun  overleden 
broeders, aanleggers.
- contra
Joost Dirck Coppens, als erfgenaam van Dirck Coppens, wijlen zijn 
vader en Jan
Janssen  Coolen  als  mede-erfgenaam  n.u.  van  Dick  Coppens, 
gedaagden. 
o.a.:
 2. Dirck Coppens heeft, 14 jaar geleden, een lening afgesloten 
van - ƒ 100,- α
    5%  bij Antonis en Andries Coolen en t.h.v. Jan Michiel 
Coolen.  
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 6. Dirck Coppens is nu overleden, de intrest is dertien jaar 
betaald geweest
    o.a. door Joost, zijn zoon.
    In 1707 voor het laatst.
11. De aanleggers willen nu hun geld terug hebben en hebben dit 
na verscheide-
    ne aanmaningen niet kunnen bekomen.
    Reden waarom zij vragen om dit "geding".

18-06-1708 3/4
 1. Gedaagden zeggen zich "niet genoch te connen verwonderen" om 
"gedaagt" te        worden -  ƒ 100,- + ΘΘn jaar intrest te 
betalen, zonder dat enig "bescheet"
    van deze obligatie is bijgevoegd.
 8. Zij hebben wel, enige jaren nß het overlijden van hun vader, 
aan den twee-
    den aanlegger op "sijn schoonseggen getelt eenige penningen".
    In de mening zijnde dat het waar was dat zij een "rente" op 
hun vaders 
    goederen hadden.
12. Nu echter de aanleggers geen rente eisen, maar alleen het 
restant kapitaal,
    zonder daarvan enig bewijs te overleggen, verklaren zij dit 
niet ontvanke-
    lijk.

03-0-1708 4/4
    Aanleggers  zijn  erg  bedroefd  dat  hun  deugdzame  en 
rechtzinnige eis door 
    onheus gedrag en kwaadaardige ontkentenis van de gedaagden 
niet ontvangen 
    wordt.
    Enz. enz. 
    Er komt echter geen obligatie te voorschijn !
    Volgen nog enige stukken in deze zaak.     
   
R 90 fol. 29 30-01-1708
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Antonis Engelen, te 
Leende: 
- ƒ 600,- α 3╝%.
Marge: Aan  Elisabeth  Coolen  -  ƒ 201-12-8  gelost  van  ƒ 540,-, 
zijnde geweest
       ƒ 600,-. Asten 9-3-1768.
R 90 fol. 29 30-01-1708
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Maria Jan Engelen - 
weduwe Jacob 
Maes, te Leende - ƒ 400,- α 3╝% - te gebruiken tot betaling van 
o.a. de Franse
Brandschat van 1-12-1706.
Marge: 22-7-1745 gelost aan Gerardus Kox -  ƒ 360,-, zijnde een 
bastard kapitaal
       van ƒ 400,-.
R 90 fol. 30vo 30-01-1708
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Jan Adriaen Maes, te 
Leende:
- ƒ 500,- α 3╝%.
Marge: 11-3-1766 gelost aan G. Box, te Maarheese.
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R 90 fol. 32 30-01-1708
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Heylken Verhaegen - 
weduwe Jacob de
Weerdt, te Leende - ƒ 500,- α 3╝%.
Marge: 13-3-1764 gelost aan Johanna Mansvelt -  ƒ 810,- van een 
kapitaal van 
                 ƒ 900,- dog bastard.

       Geregistreerd op het comptoir der beden - onder 
nr. 30.        
 
R 12 fol. 4 19-01-1708 1/2
- Peter Janssen Smits, aanlegger - contra - Willem Janssen van 
Heughten, ged.
  
R 33 - 52 12-03-1708 2/2
Peter Janssen Smits, aanlegger.
- contra 
Willem Janssen van Heughten, gedaagde.
o.a.:
 2. Gedaagde heeft in 1706 "houtwerck en timmer" van een huis van 
aanlegger
    gekocht. Het (huis) is voordien geweest van wijlen Willem 
Linders van
    Heughten en staat aan den Diesdonck.  
    De leverantie had een waarde van ƒ 36,- en hiervan resteert 
nog - ƒ 17,-.
    Dit bedrag is ondanks aanmaningen niet te bekomen geweest.
R 12 fol. 5 19-01-1708 
-  Hendrick  Frans  Hoefnagels,  aanlegger  -  contra  -  Frans  van 
Bussel, aan den 

Dijck, gedaagde.  
  Aanlegger heeft in 1708 geleverd 368 pond mout.
  Gedaagde is hierop nog schuldig gebleven - ƒ 11-19-4.
  Aanlegger vraagt hem deze betaling alsnog op te leggen.
R 111 fol. 75 21-01-1708
Hendrick Peeter Bollen - g.m. Maria Mathijssen verklaart dat zijn 
vrouw "naer-
der van bloede" is aan Joost Joosten, haar halve broeder, dan 
Aert Aerts Tie-
len, koper van:
- een schuur.
Hij "vernaerdert" deze schuur, gelegen "aen ende ontrent een van 
sijne huy-
singe" op Vordeldonck - voor ƒ 53,-.
R 111 fol. 75vo 21-01-1708
- Gevert van Deurne - g.m. Maria Antonissen van de Cruys,
- Hendrick Tho poel - g.m. Elske A. van de Cruys - weduwe Jan 
Claessen Spoo-
  renbergh - geass. met Goort Nicolaessen Spoorenbergh - als 
momboir van de 
  drie onm. kinderen van Jan Claesen Spoorenbergh - en Elske 
voors. m.n. 
  Maria, Ida en Joannes,
- Jan van Rooy - g.m. Goverdina Antonissen van de Cruys,
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- Heer Francis Antonissen van de Cruys,
- Christina Antonissen van der Cruys - geass. met Johan van de 
Cruys.
Allen kinderen van wijlen Antony van de Cruys - en Maria Verrijt.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Gevert van Deurne.
- de helft van de Laerbroeckse tiende.
-  ƒ 300, te betalen uit het lot van Christina "in de groote 
huysinge gestaen 
  en gelegen aen den Ommelsen Bosch".
2e lot: Hendrick Tho poel en Goort N. Spoorenbergh        
- het huiske, schop en de halve schuur (de andere helft van de 
schuur is van
  Antony Verdeuseldonck)  en aangelag - aan de Ommelsen Bosch

2 l.
1. Aelbert Peeters 
2. kn Antonis van der Linden 

 3-4. de straat
- de voorste helft van - de Meeracker geheel 
12 l.

1. Antony Verdeuseldonck
2. Christina van de Cruys

 3-4. de wegen
- land de crommen [s    ] 3 l.

1. Peeter Reynders
2. kn Jan Huyberts
3. de straat
4. Hendrick Canters

- land den Graef Jan 2 l.
1. Aelbert Peeters
2. erven Jan Huyberts
3. de straat
4. Hendrick Canters

- land het Venackerken 1╜ l.
 1-2. Hendrick Canters
 3-4. de weg

- land de Kneynsbergh 1 l.
1. de weg

 2. kn Marten Antonis
- land/groes Nieuwe Erve 2╜ l.

1. Aelbert Peeters
2. Antony Josephs

- groes den Bocht 3 l.
1. Frans Hoefnagels
2. den Bosscherdijck

- den Boschdries
1. Christina van de Cruys
2. de weg

- groes het Hooghvelt 2 l.
1. Antony Verdeuseldonck
2. weduwe Antony Jan Canters

- weiveld den Ossenkamp 3 l.
1. weduwe Gerit Eymers
2. Aelbert Peeters

- groes het Loopvelt 6 l.
1. kn Antony Frans Philipsen
2. Hendrick Canters

- hooiveld den Ossenkamp 2 l.
1. kn Peeter Reynders
2. kn Antonis van der Linden

- de achterste helft van - de middelste Donck - naast de Nieuwe 
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Erve
- het cleyn hofke - naast den dries van Antony Verdeuseldonck  

- de helft van groes/land - het Morteltie geheel 1╜ l.
  de andere helft is van Hendrick Canters - gebruiker Antony 
Verdeuseldonck.
- ƒ 200,- uit het groot huis, te betalen door Christina.
- ƒ 300,- uit te keren aan Jan van Rooy.
3e lot: Jan van Rooy
- de helft van de Laerbroeckse tiende.
- ƒ 300,- te betalen uit het 2e lot.
4e lot: Heer Francis van de Cruys
-  3/4e  deel  van  huis  en  aangelag,  land  en  groes  -  op  de 
Beersdonck,

te Vlierden.
  Het overig ╝e deel is van Elisabet - weduwe Hendrick Bogaerts, 
waarvan
  gebruiker is Antonis Jan Peters.
5e lot: Christina Antonissen van de Cruys
- huis, schuur, schop en aangelag - aan den Ommelsen Bosch 4 l.

1. weduwe Frans Verrijt
2. Antoni Verduiseldonck

- de achterste helft van - de Meeracker   geheel 12 l.
1. Hendrick Tho poel qq.
2. kn Peeter Reynders

- land den Hophof 2 l.
1. weduwe Frans Verrijt
2. kn Peeter Reynders

- land den Doorenbosch 2╜ l.
1. Aelbert Peeters
2. Jan Huyberts

- land/groes de Venacker 6╜ l.
1. Antony Verdeusel.!!
2. erven Jan Huyberts

- land de hoogh Eynde 2 l. 1 cops.
- hooiland Antoni van Rutvelt 9 l.

1. Antoni Verdeuseldonck
2. Jan van de Loverbosch e.a. 
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- het groot Weyvelt aan de Aa 13 l.
1. Antony Verdeuseldonck
2. de Loop

- het drieske met den hof - neffen den Bosserdijck
- de helft van het voorste deel van de Donck geheel 3 l.

1. de delers
2. Antony Verdeuseldonck

Belast met: 4 gl. 10 st./jr. aan de Armentafel van Helmont - met 
meer andere.

- 1 st. 3 ort/jr. aan den Armen van Asten - met meer 
andere.
- ƒ 300,- te betalen aan Hendrick Tho poel qq.
- ƒ 300,- te betalen aan Gevert van Deurne.
R 111 fol. 81vo 03-02-1708
Nicolaes van Ruth - en Maria Janssen Verrijt, zijn vrouw, in de 
Steegen, tes-
teren.
Nicolaes ziek, Maria "cloeck ende gesont".
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
-  Zij  "prelateren",  nß  overlijden  van  Nicolaes  van  Ruth,  aan 
Hendrick Tho poel,
  schepen, alhier - ƒ 300,- als een "verering".
- Nß hun beider overlijden - aan Francyntien, dr Philips Wouters 
de Groot:
  - ƒ 100,- wegens gedane diensten.
- Aan Marie Jan Fransen Verrijt - ƒ 100,- om daarmee haar vije wil 
te doen.
- De langstlevende van hen beide blijft in het bezit van alle 
goederen, huis 
  als anderszins, om daaruit jaarlijks een inkomen te genieten.
- Nß hun beider dood gaan alle goederen, huis, land, groes, hen 
toebehorende 
  en  van  zijn  ouders  aangekomen  of  staande  het  huwelijk 
aangekocht: 
  - naar de kinderen van Peeters van Ruth - voor de ene helft - en
  - voor de andere helft naar de kinderen van Catalijn Peeters 
van Ruth - g.m. 
    Reynier Tielens, te Nedersel, quartier van Kempenlandt.
  "de doode handt met de levende te deylen"
  Zij worden zijn universele erfgenamen.
-  Testatrice  verklaart  tot  haar  enige  erfgenamen  van  "haer 
gelden" van haar
  zijde gekomen: 
  - de kinderen van wijlen Jan Fransen Verrijt - en Maria Roefs, 
in eerste
    huwelijk m.n. Jenneke, Jan en Francyntie.          
R 12 fol. 8 06-02-1708
- Hendrick van den Bleeck, aanlegger, voor deze - van der Laack - 
contra -

Jan Peter Lomans, 
gedaagde.
  Betreft: Betaling van  ƒ 11-10-0 als rest van een "scabinale 
geloofte".
           Aanlegger heeft deze in "gemoede" niet kunnen bekomen.
- Gerit Gerit Nuyssen, te Someren, aanlegger, voor deze - Idelet 
- contra -

Dirck Mathijsen - alias Luyten, gedaagde.
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  Aanlegger heeft ca. 22 jaar geleden gedaagdes dochter Josyna in 
de "kost"
  gehad.
  Hiervan is nog steeds - ƒ 7,- onbetaald gebleven.
  Aanlegger en zijn vrouw willen e.e.a. onder eede bevestigen.
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R 90 fol. 33vo 07-02-1708
De borgemeesters en verpondingbeurders van Asten - St. Jan 1704 - 
'07 verkopen
de geabbandonneerde goederen van de kinderen Willem Jansen aan 
Hendrick Jansen 
van Rut:
- huis, hof en aangelag - in de Steegen - met de schop op de 
"gemeente" 
  staande. 1╜ l.

1. Frans Cornelis
2. de erven
3. de straat
4. Nicolaes van Ruth  

- land 3 l.
1. de hofstad
2. erven Hans Walravens
3. de straat
4. Nicolaes van Ruth

- land in den benedensten Vlaes 1╜ l.
1. Adriaen Willems
2. Goort Paulus Cornelis
3. de straat

- land de bovenste Vlaes 2 l.
 1-3. de gemeente

2. Frans Jan Keils
4. de verlaten goederen

- land de Clampenbergh 1 l.
1. Jan Laurenssen
2. Frans Jan Keils
3. de gemeente
4. de verlaten goederen

- land eerste Kreyenstart 1╜ l.
1. Frans Cornelis  
2. het Clooster van Ommel - nu de Vrouwe 

van Asten
3. Frans Jan Keils
4. Mevr. van Asten

- land in de voorste Kreyenstart 1 l.
 1-3. Frans Jan Keils

2. Hans Walravens
4. de straat

- groes/hei in de Papendonck 4╜ l.
1. kn Marcelis Nicolaessen
2. Nicolaes van Rut
3. Bernart van Hove
4. Frans Cornelis  

- hooiveld in de voorste Bleeck 2 l.
1. kn Goort Lomans
2. Freyns Martens, te Liessel
3. Philips Dircx
4. kn Jan Peeters van Rut

- weiveld het cleyn Eeusel 3 l.
1. Frans Cornelis
2. Adriaen Willems e.a. 
3. Nicolaes van Rut
4. Goort Paulus

- weiveld de Heeckelse Vlaes 2 l.
 1-3. Nicolaes van Ruth

2. Frans Lucas
4. de Koeystraet
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- hooiveld Jan van den Eyndenvelt ??
1. de Vrouwe van Asten

 2-3. erven Hans Walravens
3. Hendrick Dielis

- het Bimtien 2 l.
1. Nicolaes van Ruth

 2-3. Frans Jan Keils
4. kn Jan Peters van Rut

- hooiveld 1 l. 13 r.
 1-3. de straat

2. Frans Jan Keils
4. de verlaten goederen

- groes aan 't eynde van de hofstadt 3╜ l.
1. de Koeystraet
2. erven Hans Walravens
3. Nicolaes van Rut
4. de verlaten goederen

Belast (huis en aangelag) met: 
    - ƒ 0-10-04/jr. aan de Vrouwe van Asten.
          - ƒ 0-05-00/jr. aan de Kerk van Asten.   
          - ƒ 0-18-06/jr. aan rentmeester des Tombes
          - ƒ 0-10-00/jr. aan het Clooster van Ommel.

Koopsom:  ƒ 751,-.

R 111 fol. 84 11-02-1708
-  Cornelis  Manders,  *  te  Deurne,  wonende  te  Asten,  j.m.  en 
bruidegom  -  en  Catharina  Conincx  -  weduwe  Goort  Hoefnagels, 
gewezen  molenaar,  bruid  -  geass.  met  Frans  Hoefnagels,  oud 
borgemeester en Francis Conincx, haar broeder.
Zij maken "een contract ante nuptiael of huwelijksvoorwaarden".
o.a.:Zij brengen elk de goederen in die zij bezitten.
Bij scheiding en deling van de goederen, nß overlijden van ΘΘn of 
hen beiden, zullen de costuymen van Asten van toepassing zijn.
Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom en uit dit 
huwelijk geen kind(eren) geboren worden, zal de bruidegom -  ƒ 
300,- ontvangen "uyt de gemeene gereetste goederen" evenals de 
door  hem  ingebrachte  goederen  ende  goederen  welke  van 
zijnentwegen of van zijn zijde "bij successie, ab in-testato, vel 
testamento legato, vel donatronie" aangekomen zijn.
De  resterende  goederen  komen  dan  ter  vrije  dispositie  van  de 
kinderen of erfgenamen van de bruid.
Indien de bruidegom v≤≤r de bruid, zonder kind(eren) na te laten, 
komt  te  overlijden  -  dan  zullen  de  naaste  erfgenamen  van  de 
bruidegom ontvangen:ƒ 300,- "uyt de gemeene gereetste goederen" de 
goederen welke de bruidegom bij testamentaire dispositie, legatie 
of donatie aangekomen zullen zijn.
De verdere goederen uit de boedel blijven voor de bruid, haar 
v≤≤r-kinderen of haar erfgenamen.
R 12 fol. 10ev. 16-02-1708
-  Peeter  Canters  heeft  zijn  eed  afgelegd  als  armmeester  dit 
wegens het over-
  lijden van Antonis Fransen.  
- Jan van Riet, aanlegger - contra - Bruysten Franssen, gedaagde.
  Betaling van ƒ 5-9-0 wegens door gedaagde gehaalde wijn.
R 11 fol. 87 20-02-1708
- Bartolomeeus Peeters - g.g.m. Anneke Hendrick Jacobs - a.s. 
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bruidegom - ter
  eenre - en
- Jenneken Jansen - weduwe Aert Hendricx van Vlierden - a.s. 
bruid - ter an-
  dere zijde.
Zij  maken  huwelijksvoorwaarden  om  "alle  questien  ende 
verschillen" die kunnen
ontstaan tussen de kinderen van de bruidegom en het kind van de 
bruid te voor-
komen.
o.a.:
- Indien de bruidegom komt te overlijden v≤≤r de bruid zullen de 
v≤≤r-kinderen
  ƒ 100,- ontvangen "uit de gemeenen boedel".
- Indien de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom dan zal 
deze ontvangen
  een zodanige portie in huis en landerijen van de bruid - als de 
costuymen 
  van Asten dicteren. 
R 90 fol. 40 25-02-1708
De  regeerders  van  Asten  zijn  schuldig  aan  Anneke  Mathijssen 
Daems, te Leende:
- ƒ 200,- α 3╜%.
Marge: 24-3-1755  gelost  aan  Francis  Vermeulen,  armmeester,  te 
Leende - ƒ 200,-
       (dog bastard tot ƒ 180,-).
R 90 fol. 42 27-02-1708
Goort  Peeters  van  den  Waerenborgh,  te  Someren,  verkoopt  aan 
Philips Peeters 
van den Waerenborgh zijn 1/20e kindsdeel in:
- huis, land, groes - in den Bergh - in de Wolfsbergh  
Zoals achtergelaten door zijn ouders.
Belast met: 6 vat rogge/jr. aan ??

- ƒ 3-00-00/jr. aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 1-10-00/jr. aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 1-00-00/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-05-00/jr. aan de Vrouwe van Asten.  

Koopsom + lasten: ƒ 190,-
R 90 fol. 38vo 28-02-1708 ongedateerd
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Jacob Pompen, Hendrick 
Peter Baten
en Hendrick Leenen, armmeesters, te Leende -  ƒ 400,- α 3╝% om 
hiermee een 
ander kapitaal tegen hogere rente staande te lossen.
Marge: 20-3-1760  gelost  aan  Francis  Vermeulen,  armmeester,  te 
Leende.
R 12 fol. 18 12-03-1708
- Hendrick Antony Canters, aanlegger - contra - Hendrick van den 
Bleeck, ged.
  Aanlegger vraagt om betaling van ƒ 11-0-15, zijnde een restant 
van een in
  1705 gedane afrekening. 
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R 12 fol. 18 12-03-1708 1/3
- Joost Roefs, aanlegger - contra - Joost Joost Roefs de jonge, 
gedaagde.
  Betreft scheiding en deling der goederen.
R 33 - 52 23-04-1708 2/3
Joost Roefs "daagt" Joost Joost Roefs terzake van twee verlopen 
pachten 
1707 en '08 - samen ƒ 25,-.

24-09-1708 3/3
Op 27 maart 1706, bij scheiding en deling van de goederen van 
Joost Roefs, 
aanlegger - en zijn vrouw Maria Willem Dirckx - is aan Joost 
Joost Roefs, ged.
toegevallen:
- huis, hof, schuur en aangelag - in het Dorp
met o.m. als last dat de ontvanger, gedurende het leven van zijn 
vader aan 
deze vijf rijksdaalders per jaar zal uitkeren.
Zie contract.
De twee tot nu toe vervallen pachten zijn nog niet betaald - 
zijnde - ƒ 25,-.
Aanlegger is voor zijn levensonderhoud hiermede op aangewezen.
Gedaagde  is  bij  minnelijke  verzoeken  tot  nu  toe  weigerachtig 
gebleven te 
betalen.
R 12 fol. 18ev. 12-03-1708   
- Hendrick Peeter Bollen, aanlegger - contra - Jan Frans Coolen, 
gedaagde.
  Aanlegger vraagt om betaling van ƒ 8,-, zijnde een jaarrente, 
vervallende
  Pasen 1706.
- Joris Allons, aanlegger - contra - Jan Gijsberts Hoefnagels, 
gedaagde.
  "Alsoo die aanlegger in 1707 tot Mechelen, in Brabandt, aan 
gedaagde heeft
  gelevert sijne karre omme denselven in sijnen noot daermede te 
gerieven
  nochtans met gelofte bij den gedaagde gedaen dat hij de carre 
op sijne 
  costen wederom van Mechelen tot Asten soude wederom brengen".
  Tot nog toe is hij in gebreke gebleven.
- Francis Connicx heeft ontvangen uit de verkochte goederen der 
kinderen wijlen
  Willem Jan Michiels - ƒ .....  in voldoening van - ƒ 300,- met 
drie jaar 
  achterstallig intrest - zijnde - ƒ 16-10-0.
  E.e.a. ten name van Jan Hoefnagels, molenaar - vonnis 12-3-
1708.     
R 111 fol. 88vo 16-03-1708
- Hendrick Canters, oud president, nu wonende te 's Bosch - en
- Gijsbert Hendricx, oud schepen.
Zij verklaren ter instantie van schepenen - dat zij nog zeer wel 
weten dat
Jan  Frans  Coolen  en  Hendrick  Andriessen,  borgemeesters  zijn 
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geweest van 
St. Jan 1677 - '78 dat deze ook "de vijantlijcke contributie" 
hebben betaald
en dat tussen hen en de voorgaande borgemeesters "questie" is 
geweest over 
de betaling van "de vijantlijcke contributie" van mei tot juni 
1677.
E.e.a. is zo hoog opgelopen dat Jan Frans Coolen c.s. de vorige 
borgemeesters
t.w. Jan Dirck Franssen c.s. "in recht hebben betrocken voor de 
Raad van Bra-
bant, te 's Hage.
Tijden deze procedure is Jan Frans Colen en wegens overlijden van 
Hendrick 
Andriessen  "eenen"  Gevert  Paulus  met  de  tegenpartij 
"geaccordeert" en moest 
door  de  tegenpartij  "eene  merckelijcke  somme  van  penningen" 
worden voldaan.
Enz. enz. 
Het gaat over bedragen van ƒ 500,- en ƒ 1000,-.
Aan  Gevert  Paulus  is  nog  door  de  gemeente  toegezegd  voor  de 
eerstvolgende
20 jaar van "doenmaels" vrijstelling van het borgemeestersambt.
R 90 fol. 42vo 19-03-1708
Hendrick Gijsbertse van den Bleeck verkoopt aan Jan Paulus:
- land in 't Berghslant - in 't Dorp         3 l.

1. de gemeente
2. de verkoper
3. Antonis Verhaegen e.a. 
4. de weg

Verponding: ƒ 0-15-0/jr. Koopsom: ƒ 100,-.
R 90 fol. 36 25-03-1708
De  regeerders  van  Asten  zijn  schuldig  aan  Jacob  Royaerts,  te 
Leenderstrijp:
- ƒ 500,- α 3╝% 
Marge: 13-3-1764 - laatste lossing gedaan aan Arnoldus Hoeben, te 
Leende.
R 111 fol. 91 27-03-1708
- Lambert Willems - g.m. Anneke Jan Baltus - weduwe Dirck Antony 
Cuypers,
- Jan Paulus Cremers - g.m. Heylke, dr Dirck Antony Cuypers,
- Antony Antonissen Cuypers en Peeter Jan Baltus  - als momboiren 
over 
  Jenneke, dr Dirck Antony Cuypers.
Zij  delen  de  nagelaten  goederen  van  wijlen  Dirck  Antonissen 
Cuypers - en 
Anneke voors.
1e lot: Lambert Willems
- huis, hof, aangelag en schop - te Ostaden 5 cops.
  Waar hij nu woont.
  1. de gemeente

 2-3. de wegen
4. de delers

- land den Hennencras 3 cops.
1. Goort Doensen
2. de delers
3. Jan Frans Coolen
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4. de weg
- de helft van de Cruysacker geheel 7 l.

1. Peeter Jan Baltus
2. de delers
3. de wegen

- land den Heyacker - aan de Heyde 2 l.
 1-3. Peeter Jan Baltus

2. Hendrick van den Bleeck
4. de gemeente

- het Leegveltie
1. Huybert Aerts
2. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
3. Peeter Michiels
4. Paulus Hendricx

- groes den hoogen Dries 2╜ l.
1. Joost Joosten e.a. 
2. Peeter Fransen 
3. Marten Marcellus 
4. Hendrick Canters

- groes het Heyterikxvelt 4 l.
1. Huybert Aerts
2. Marten Marcelis
3. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
4. de Aa

2e lot: Jan Paulus Cremers
- het oude huis, hof en aangelag met den dries tot de gracht 
  van weduwe Jr. Stockheyn toe - en een peelveld 2 l.

1. Huybert Aerts
2. de delers
3. de straat
4. weduwe Jr. Stockheyn

- de andere helft van de helft (╝e deel) met de groes aan het 
einde.

1. naast Marten Marcellus
2. de delers

 3-4. de gemeente
- land de Kievitshof 7 cops.

1. Paulus Hendricx
2. Antonis Peters
3. Hendrick Canters
4. de gemeente

- land ontrent de Kievitshof 5 cops.
1. Aleke - weduwe Jan H. Bernaerts
2. Paulus Hendricx
3. Hendrick Canters
4. de gemeente

3e lot: Jenneke, dr Dirck Antony Cuypers
- de helft van den Hennencras 3 cops.

 1-3. Jan Frans Coolen
2. de delers
4. de weg

- ╝e deel van de Cruysacker
  het middelste - tot de "elsehegge"

            1-2-3. de delers
4. de Keysersdijck

- land de Beckers 2╜ l.
          1-2-3-4. de gemeente

- groes de Cattestart 5 l.
1. Paulus Hendricx
2. de straat
3. Hendrick Canters
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4. Joost Hendricx 
- beemdje aen de Keysersdijck 7 cops.

1. de Keyserdijck
 2-3. Jan Everts 

4. de Aa
R 111 fol. 94vo 28-03-1708
Anneke,  dr  wijlen  Aert  Horckmans  -  en  Anneke  Jacobs  -  g.m. 
Antonis Thomas 
Jacobs geeft procuratie aan Antonis, haar man, om namens haar te 
ontvangen 
"metter  minne  ofte  bij  middel  van  recht"  van  Huybert  Aert 
Horckmans, te Vlier-
den een "legaet ende maecksel" van - ƒ 25,- als aan Catalijn, dr 
Aert Horck-
mans  is  "gemaeckt  ende  gelegateert"  en  dat  bij  "doodt  en 
aflijvigheydt" van
Catalijn voors. is vervallen op haar, constituante.
Tevens nog te ontvangen, mede na het overlijden van Mechtelt Aert 
Horckmans,
- ƒ 25,- welke voors. twee sommen de constituante toekomen uit de 
testamenten
van Mechtelt en Catalijn, drs Aert Horckmans - d.d. 20-11-1700 - 
notaris 
Joachim Kets.
De voorn. testatrices bezitten:
- huis, land en groes - op het Brouwhuys, te Vlierden.    
       
R 90 fol. 43 07-04-1708
Goortie  -  weduwe  Cornelis  van  Erp  verkoopt  aan  Goort  Marten 
Doensen:
- groes het Root 2 l.

1. Antony Canters
2. Hendrick van den Bleeck
3. de Rootsestraat
4. Antonis van Rut

Verponding: 16 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 55,-.
R 111 fol. 96 11-04-1708
- Lijsken Antonis Lomans,
- Engelken Frans Berckers - en
- ......... Driessen - allen geboren en wonende alhier.
Zij verklaren dat zij hebben gekend: 
- Anneken en Mayken, drs Geef Jan Heyligers - buiten huwelijk 
verwekt  door  Geef  voors.  -  en  "seecker"  Marie,  die  ettelijke 
jaren daarna is getrouwd met Jacob 
Gijsberts, toen wonende in Nederwetten. 
En  dat  de  voorn.  Anneken  en  Mayken  in  haar  leven  "gaende  en 
staende" als zijn-
de  kinderen  van  Geef  -  en  Marie  en  in  "de  wandelingh"  te 
Nederwetten, Someren 
en Asten altijd zijn aangezien voor twee gezusters.
Dat Anneken, na getrouwd te zijn met Dirck Joosten van Weert 
heeft achterge-
laten  drie wettige  kinderen  m.n.  Joost  Dircx,  Geef  Dircx  en 
Jenneke Dircx - nu
g.m. Joannes Lintermans.
E.e.a.  hebben  zij  ook  diverse  keren  door  hun  ouders  horen 
vertellen.   
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R 90 fol. 43vo 17-04-1708
-  Aelbert  Jansen,  te  Berchem,  -  g.m.  Eyke  Joost  Jelis  van 
Heughten,
- Leendert Jansen van Heughten - g.m. Frenske Joost Jelis van 
Heughten.
Zij verkopen aan Lammert Fransen:
- groes de Haseldonck 3╜ l.

1. Willem Lomans
2. Jan Antonis Vrients
3. de Aa
4. Thomas Andriessen 

Verponding: ƒ 2-2-0/jr. Koopsom: ƒ 240,-.
R 111 fol. 97vo 17-04-1708
Mr. Arnoldus Swinckels, advocaat, geeft in huur aan Wolphangus 
Idelet:
- huis, stal, schop, schuur - te Ommel

1. Jan Aerts den Coopman
2. het gemeen broek van Ommel
   of het Ommelsbroeck

Incluis alle meubelen en roerende goederen - en 
- ca. 6 l. land,
- twee driessen groes,
- hof en aangelag.
Huursom: ƒ 49,-/jr.
Huurtermijn: de twee e.k jaren.
R 90 fol. 44vo 01-05-1708
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck verkoopt aan Lambert Willems 
Verheyen:
- land de Beckers 2 l.

1. Gevert van Deurne
2. Marten Marcellus 

 3-4. de gemeente
- land de Hoyacker 1 l.

 1-3. de koper
2. Paulus Hendricx
4. Gevert van Deurne

Verponding: ƒ 1,-/jr.
R 90 fol. 45vo 03-05-1708
Goort Goortsen Verberne - g.m. Maria Martens verkoopt aan
- Elisabet Jan Martens,
- Goort Thomas Canters - g.m. Josyntie Jan Martens - en
- Marten Jan Martens.
Allen  kinderen  van  Jan  Martens  -  en  Maria  Martens,  voors. 
verkoopster.
- huis, hof en aangelag - aan den Dijck 4 l.
  zoals in bewoning bij de verkoper.

1. Frans van Bussel
2. Jan Smits   
3. Jan Joost Simons
4. de kopers

- land Goortsacker 3 l.
1. Gevert Paulus 
2. Frans van Bussel
3. Jan Wilborts
4. Marcelis Andriessen

- land/groes het Campke 11 l.
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1. Frans van Bussel
2. Marten Wilborts en Jan Smits
3. Jan Joost Simons
4. Frans van Bussel e.a. 

- groes Coelenbeempt 8 l.
1. Frans van Bussel
2. Jan Smits e.a. 
3. Marcelis Andriessen e.a. 
4. de Aa

- groes het Ven 1 l.
 1-3. Frans van Bussel

2. kn Marten Jan Teunis Hennis
4. weduwe Andries Martens

- hei/groes de Horst ╜ l.
 1-3. Marten Wilborts
 2-4. den Dijck

Belast met: ƒ 1-2-8/jr. aan den Armen van Deurne - in een meerdere 
rente -
            met Juffr. Lovens.

Koopsom: ƒ 800,-.
R 12 fol. 25 07-05-1708 1/
Thomas Hoefnagels, aanlegger, voor deze - van der Laeck 
- contra -
Frans Hoefnagels, gedaagde.
- Zeer veel (50) "zittingen".
  Het blijft, mij, onduidelijk waar het over gaat.
  Er is voortdurend discussie over de te volgen procedure.
  Laatste vermelding - fol. 194.   
R 33 - 52 15-04-1709 2/
Thomas Hoeffnagel, aanlegger.
- contra 
Frans Hoeffnagel, gedaagde.
Betreft: erfdeling.
Zeer groot dossier, ca 200 bladzijden, in zeer slechte staat.

12-05-1710 3/
    Deze zaak loopt al sinds 1708 en betreft mede de verkoop van 
de geδxecu
    teerde goederen van de kinderen en erven van Willem Jan 
Michiels.
11. In die boedel was ook een obligatie van  ƒ 250,- t.b.v. Jan 
Goort Hoefna-
    gels en t.l.v. Walraven Janssen  - g.m. Allegonda Jan Jan 
Michiels - weduwe 
    van Willem Janssen.
14. En zou in de preferentie "niet caducq" gevallen zijn. Zoals 
aanlegger aan-
    toond in zijn protest op 23 april 1708.
17. Zij hadden dan wel, 13 of 14 jaar geleden, bij de deling der 
goederen van 
    Jan G. Hoefnagels, acte van devoir aan moeten wenden en de 
obligatie op
    moeten zeggen.
18.  De  bewuste  goederen  zijn  het  laatst  bezeten  door  Aelke 
Metsers.
19. "Alsoo Francis Conincks immediate voor de voors. obligatie 
van - ƒ 250,-
    in  de  gemelte  vonnisse  gepasseert  sijnde,  volcommene 
voldoeninge soo van 
    sijne capitale obligatie als van toegewesene interessen heeft 
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becomen".
22. "Dat Francis Conincks met een obligatie van - ƒ 300,- en drie 
jaeren in-
    tressen - op 26 jan. 1677 gepasseert - in het vermelde vonnis 
preferent
    is geworden".
23.  V≤≤r  de  erfgenamen  van  Jan  Goort  Hoefnagels  -  met  de 
obligatie van 
    - ƒ 250,- en drie jaar intrest - gepasseert d.d. 7 april 1682.
27. "Dat de persoon van Thomas Hoeffnagels, aanleggere ten desen 
ende preten-
    dent der obligatie van -  ƒ 250,- niet en is persoonlijck 
gepraefereert      
    geworden in den vonnisse voornoemt nochte sijnen naem vermelt"
49.  Er  is  een  "schultboeck"  van  wijlen  Gijsbert  Hoeffnagels, 
wijlen de man 
    van  de  tegenwoordige  vrouw  van  Francis  Conincks  - 
geauthoriseerd door 
    notaris W. de Wit, te Eyndhoven - d.d. 18 juni 1709. 
57. Francis Conincks heeft op 14 maart 1708 van Hendrick Jansen 
Verreyt 
    (van Ruth) -  ƒ 38,75 en op 1 april 1709 nog -  ƒ 60,30 
ontvangen ter res-
    titutie van drie jaar rente en het kapitaal van - ƒ 300,-.

12-05-1710 4/
  Copie 26-01-1677.

Willem  Jansen  is  schuldig  aan  Jan  Goort  Hoefnagels,  molder, 
alhier,
- ƒ 400,- α 5╜%.
Te lossen over zes jaar.
Marge: 15-5-1677 - ƒ 100,- gelost.

12-05-1710 5/
Copie 07-04-1682.

Walraven Janssen - g.m. Alegonda Jan Jan Michiels is schuldig aan 
Jan Goort
Hoefnagels, molder, alhier - ƒ 250,- α 5%.
Marge: 25-2-1708 - Francis Conincx - g.m. Maria - weduwe Gijbert 
Jan Hoefnagels                    is ten volle voldaan door 
Hendrick van Ruth als koper van
                   de goederen van Walraven Janssen.
Opmerking: Copie is van notaris W. de Wit, te Eindoven - d.d. 12-
1-1710.

06-10-1710 6/
Reproches van gedaagde

 5. De erfgenamen van wijlen Jan Goort Hoeffnagels  condividenten.
    - Francis Hoeffnagels,
    - Cornelis Manders n.u.,
    - Jan Willem Pennincks n.u.,
    - Jan Hoeffnagels,
    - Wouter Hoeffnagels 
    - en aanlegger Thomas Hoeffnagels.
14. Dat aanlegger "uyt enen ingesogen haet ende aversie tegen 
desen, sijnen broeder, ten desen is agerende" Latende inmiddels 
al zijn andere broeders en zwagers vrij uit dit proces.
35. Aanlegger heeft Jan Hoefnagels als getuige opgevoerd en deze 
heeft een opmerking gemaakt over zijn goede geheugen.
Gedaagde zegt: Terwijl dit wel vijftien jaar geleden is.
36. Sedert welken tijd des deponents memorie en geheugen door het 
"teeren smeeren en gestadigh brandewijn drincken grootelijcks is 
verswaeckt".
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Dit is geen belediging, omdat het aan het gehele dorp bekend is.
44. De deling indertijd is slordig geweest en schriftelijk is het 
maar  een  "cartabelle  ende  verworpen  vodde"  niet  waardig  om 
gelezen te worden.
"Niet gepasseert, noghte geteeckent, nogh dagh, nog datum, nogh 
de  namen  van  de  pretense  overgestaene  schepenen,  nogh  van  de 
condividenten".
59.  Komende  tot  "de  schone  opgepronckte  ende  versierde 
attestatie" van Goort Hoefnagels, molenaar, te Someren - d.d. 21-
5-1709 - Asten.
Wezende  van  geen  beter  mar  wel  van  slimmer  "calibre"  als  de 
vorige.
62. Dat Goort Hoefnagels "is eenen quant met deselve debauches en 
emportement  tot  de  gedistilleerde  waters  ende  het  excessieff 
drincken belemmert"
Dat hij verscheidene malen met diverse "qualen ende corruptien is 
alreets innegecommodeert geworden"
65. "Soo dat hij daeromme verscheyde reysen het brandewijn ende 
jennevel drincken heeft moeten verlooren".
Doch telkens weer tot zijn oude gewoonte terugkerende.
67. Hij heeft "het bestier van sijn domestique affaires ende het 
bewint van sijn familie" aan zijn vrouw moeten overlaten.
68. Zij heeft onlangs nog verscheiden reizen naar 's Hage, s' 
Bosch als elders moeten maken "tot verrigtinge van solliciteren 
ende andere affaires".
Dit omdat haar man te zwak was van memorie en vernuft.  
75. Dat Goort Hoeffnagels, of een valse eed heeft gedaan, of dat 
hij zijn memorie of verstand "gepriveert" was.
78. Hij verklaart op 21 mei 1709 voor schepenen van Asten:
Dat aan Frans Hoeffnagels op 28 nov. 1694 is ten deel gevallen 
een  obligatie  van  -  ƒ 250,-  "ende  dat  anterieur  voor  sekere 
obligatie van  - ƒ 300,-".
84. Op deze, en nog enige andere verklaringen is hij verzocht ze 
onder eede te bevestigen.
85. Hij is toen gevlucht naar Nederweert, om alzo de dans te 
ontspringen.Hopende dat de gedaagde van de zaak zou afzien.
87.  Zijn  vrouw  heeft  steeds  verklaart  dat  hij  niet  meer  te 
Someren woonde.
Bij het lichten van "de Hooftliste tot Someren" bleek dat hij nog 
te Someren woonde en dus gedaagd kon worden.
Enz. enz. tot met artikel 306.                  
Uit de verdere stukken volgt nog dat Goort Hoeffnagels, 46 jaar, 
is - en g.m. Catalijn.
R 12 fol 26 07-05-1708

Antony Peeter Canters, te Liessel, heeft ontvangen - ƒ ....  uit 
de verkochte
goederen  van  de  kinderen  en  erven  van  wijlen  Willem  Jan 
Michielsen - dit ter
voldoening van - ƒ 140,- met drie jaar intrest.
R 90 fol. 47 08-05-1708
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Bartholomeus Vermeulen 
- g.m. Maria Bijnen, te Leende -  ƒ 1000,- α 3╝% om een andere 
lening - d.d. 22-3-1673 -
van - ƒ 1000,- aan Peter Verwers af te lossen.
Marge: 2-3-1767 - gelost aan Jacobus Vermeulen, te Leenderstrijp.
R 90 fol. 49 08-05-1708
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De regeerders van Asten zijn schuldig aan Agnees - weduwe Jan 
Jacob Bijnen,
te Leende - ƒ 1000,- α 3╝% om een andere lening aan Jan Martens - 
ƒ 1000,-
- d.d. 1-6-1646 - af te lossen.
Marge: 21-3-1767 - ƒ 900,- betaald aan Jacobus Vermeulen.
R 90 fol 50vo 18-05-1708
- Jan Frans Joosten,
- Frans Lucas - g.m. Aleke Tielen, dr Frans Joosten,
- Jenneke - weduwe Peeter Daniels, ook dochter Frans Joosten.
Kinderen van Frans Joosten - en Jenneke Leeuwen.
Zij verkopen aan Jan Stevens - g.m. Maria Dirck Leenders, hun 
neef, hun kinds-
deel in:
- huis, schuur, schop, hof, aangelag, land en groes - aan de 
Loverbosch

30 l.
  Bewoner: Jan Stevens.
Belast met: ƒ 2,-/jaar aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 600,-.
R 90 fol. 51 29-05-1708
Joost Dirck Coppens verkoopt aan Peeter Jan Baltis:
- groes in de Nachtegael - ontrent des

copers huys. 5 cops.
1. Gevert van Deurne
2. de weg
3. de koper
4. de straat

Verponding: ƒ 0-7-8/jr. Koopsom: ƒ 40,-.
R 90 fol. 52 02-06-1708
Jan Jansen Vrients - g.m. Elisabet Jansen verkoopt aan Antony 
Frans Voermans:  
- land de Groenenecker - in de Wolfsberg   

1 l. 12╜ r.
1. Jan Peter Andriessen 
2. Frans Marcelis
3. weduwe Antonis Frans Philipsen
4. de verkoper

Verponding: 12 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 30,-.
R 90 fol. 52vo 02-06-1708
Elisabet  -  weduwe  Willem  Hendrick  Dielis  -  geass.  met  Peeter 
Canters, haar 
broer, verkoopt aan Frans Huyberts:
- groes in de Steegen ╜ l.

1. de koper
2. Frans Lucas
3. Thomas Huyberts 
4. 't Geefhuys van den Bosch

Verponding: 4 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 34,-.
R 111 fol. 99 02-06-1708
- Sijke Huybert Jan Tielen - geass. met Aert, haar zoon,
- Jenneke Huybert Jan Tielen - geass. met Hendrick en Joannes, 
haar zonen,
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- Thomas Huybert Jan Tielen,
- Matijs Canters - g.m. Antoniske Huybert Jan Tielen,
- Philips van Heughten - g.m. Maria Huybert Jan Tielen,
- Jan Joris van Hove - g.m. Heylke Huybert Jan Tielen,
- Frans Huybert Jan Tielen,
Allen kinderen van Huybert Jan Tielen - en Maria Frans Hendricx.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Sijke
- land ontrent de Stegense pat - achter Dielis Aerts

7 cops.
1. Philips Timmermans
2. de Stegensepat
3. de straat
4. Frans Huyberts

- 1 l. 47 r.
1. Thomas Jacobs
2. Willem Loomans
3. de straat
4. Frans Lucas

- groes in de Steegen 4 l.
1. Philips van Heughten
2. Frans Huyberts
3. de Loop
4. Jan Timmermans e.a.

2e lot: Jenneken
- land in de Heesackers 3 l. 8 r.

1. Peeter Jan Aerts
2. Maria - weduwe Cornelis Hendricx
3. de straat

24



4. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
- groes in de Karis 2╜ l.

1. Matijs Cuypers
2. Matijs Canters
3. Cornelis Manders
4. Jan Dircx van Vlierden    

3e lot: Thomas
- land aan de Pas 2l. 38 r.

1. Frans Huyberts 
   2-3. de pad

4. Jacob Dircx
- groes in de Steegen 4 l.

1. Philips van Heughten
2. Jan Joris e.a. 
3. de Loop
4. Peeter Canters

4e lot: Matijs Canters
- land de Carisacker 3 l. 11 r.

1. den selven e.a. 
2. Jan Dircx van Vlierden        
3. Frans Lucas
4. den selven

- groes ter plaatse voors. 2╜ l.
1. Jeneke - weduwe Joost Doensen
2. weduwe Willem Hendricx
3. Agnes - weduwe Jacob van de Cruys
4. de selven

5e lot: Philips van Heughten
- land bij den achtersten Pas 2 l. 4 r.

1. Thomas Jacobs
2. Nicolaes van der Linden
3. de Steegensepat
4. de straat

- groes in de Steegen 4 l.
1. Thomas Huyberts
2. weduwe Willem Flipsen
3. de Loop
4. Jan Timmermans

6e lot: Jan Joris van Hove
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 2 l.

1. de straat
2. Joost Joosten Roefs
3. Jan Lomans
4. Nicolaes van der Linden

- land tusschen de Weegen 1 l. 28 r.
1. weduwe Hendrick Cornelis
2. kn Goort Lomans

   3-4. de wegen
- land aan de Pas 7 cops.

1. Antonis van Rut
2. Matijs Jansen Cuypers

 3-4. de wegen
- groes int Root 3 l.

1. kn Aert Jan Tielen
2. Peeter Roefs
3. Hendrick van Helmont
4. de Aa

7e lot: Frans
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- huis, schuur, brouwhuys en het brouwgetouw, hof en aangelag - 
in het Dorp

1 l.
1. Willem Lomans e.a. 
2. Hendrick Mathijssen e.a. 

 3-4. de wegen
- land de Pasacker 2 l. 38 r. 

1. Thomas Huyberts
2. de pad
3. weduwe Willem Philipsen
4. Frans Lucas e.a. 

- groes in de Steegen 3 l.
1. weduwe Willem Philipsen
2. Jan Joosten Voermans
3. de Loop
4. Thomas Jacobs e.a. 

Belast met: ƒ 3-17-8/jaar aan de Tafel van den Armen van Asten.
R 12 fol 29 08-06-1708
Goortie  -  weduwe  Cornelis  van  Erp  heeft  t.o.v.  schepenen 
"hantlichtinge"
gedaan  van  haar  huis  en  landerijen  -  dit  t.b.v.  de 
pandcrediteuren en borge-
meesters.
R 111 fol. 103vo 08-06-1708
Het Corpus van Asten geeft procuratie aan Mr. Hendrick Verbeeck, 
advocaat,
te Aerle bij Beeck - om met Philips van Heusden en Hendrick Tho 
poel, onze
mede-schepenen,  te  's  Bosch,  op  het  Comptoir  van  de  Heer 
Versterre, sub-
stituut rentmeester der Domeynen en op het Comptoir van Herman 
Cremers, sub-
stituut  ontvanger  der  Verpondingen  -  te  liquideren  de 
achterstallige verpon-
dingen van de gemeente Asten.  
R 12 fol 35 18-06-1708
De eed als borgemeesters van St. Jan 1708 - '09 hebben afgelegd:
- Jan Jan Teunis,
- Frans Jan Keils.
Tot borgemeesters over den Dijck:
- Mathijs Martens,
- Wilbort Jan Nicolaessen.
Tot setters:
- Simon Isbouts,
- Frans Martens,
Tot setters over Voordeldonck, Heusden en Dorp:
- Wouter Hoefnagels,
- Philips Warenburgh.
Als schepenen zijn bedankt:
- Jan van Helmondt - en
- Dirck Andriessen.
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Als schepenen zijn aangesteld:
- Simon Isbouts
- Frans van de Cruys.
R 90 fol 53 27-06-1708
Franciscus Joost Doensen, te Meyel, verkoopt aan Gerard Graedts, 
chirurgijn,
te Asten:
-  huis,  hof  en  aangelag  -  gelijck  afgepaelt  is  tegens  het 
opgaende elsseboomtie,   het groetse, het buytense staende den 
selven boom op de erffenisse van 
  Michiel Goossens Buckincx.
  Mitsgaders de gront waar de schuyre op staende is, bij de 
vercoper af te     breecken tegens Lichtmis 1709.
De goederen zijn in gebruik bij de koper en staan in het Dorp  
  1-3. de straten

4. erven Florentius Daniels
2. Peeter Canters

Belast met: ƒ 0-1-4/jr. (kopers deel) aan rentmeester des Tombes.
ƒ 375, - α 4% aan de verkoper.

Koopsom: ƒ 478,-.
R 111 fol. 104vo 03-07-1708
- Luytie Philips Goossens - weduwe Willem van Gerwen, 90 jaar,
- Handerske, Catalijn en de drie onm. kinderen van wijlen Goortie 
Aerts
  alle drie wettige kinderen van Aert Aertsen - en Margareta 
Peter Nicolaessen
"welcke voors. arme requiranten" betalen aan de kinderen en erven 
van de Heer 
van  Beugen,  in  leven  coopman  van  wijnen,  te  's  Bosch,  in  de 
Vischbanck:
- een rente van 18 vat rogge/jaar - welke vele jaren ten achteren 
is.
Nog zijn zij schuldig:
- een rente van 7 gl. 10 st./jr. aan den Armen van Asten - welke 
verscheidene
  jaren ten achteren is.  
Nog  zijn  zij  schuldig  uit  haar  "quade  bouwvallige  huysinge, 
landerijen en 
groes" aan des Tombes, rentmeester der Geestelijke Goederen:
- 7 gl. 10 st./jaar.
En verklaren wij schepenen - dat de voors. requiranten aan het 
cijnsboek van
de Vrouwe van Asten moeten betalen:
- 1 gl. 4 st./jaar - welke meer dan 12 α 3 jaar ten achteren zijn.
De  gezamelijke  "pachten"  zijn  hoger  dan  de  waarde  van  hun 
goederen.  
R 90 fol 53vo 04-07-1708
De  regeerders  van  Asten  zijn  schuldig  aan  Matteus  van  Hove, 
koopman, te 
Eyndhoven - ƒ 1700,- α 4%.
Marge: 28-3-1755  -  gelost  te  's  Bosch  aan  C.  L.  Ackersdijck 
nomine patris.
R 111 fol. 105vo 09-07-1708
Peeter Fransen, 67 jaar, inwoner en gezworen vierman, te Asten, 
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verklaart dat
hij "noyt ofte immermeer" enige "weyn" heeft gekocht van Henrick 
Eger, coopman,
te Ceulen.
Wel heeft hij "wijn in vracht" aangenomen om te "vervaeren" met 
paard en kar 
voor wijlen Jan Lamberts van der Heyden, in leven coopman, te 
Ceulen.
Wel  is  Hendrick  Eger  hem  nog  schuldig  twee  daalder  wegens 
afgekochte [abber-
daen].
R 111 fol. 107 16-07-1708
- Heylke - g.m. Peeter Canters - en
-  Marcelis  Frans  Berckers,  beiden  te  Asten,  verklaren  ter 
instantie van Jan Roefs - dat in september 1698 "de juyste dag 
vergeeten  sijnde"  uit  het  huis  van  de  eerste  attestante  is 
uitgegaan  Joost  Jan  Roefs  en  is  gevolgd  door  Peeter  Marten 
Doensen.
R 12 fol. 46 23-07-1708 1/2
Willem Lomans, aanlegger - contra - Geef Paulus - aan den Dijck, 
gedaagde.
R 33 - 52 23-07-1708 2/2 
Willem Loymans, aanlegger.
- contra 
Geeff Pouwels, aen den Deyck, gedaagde.
Betreft: Terugbetaling geleende gelden.
R 90 fol. 56 23-07-1708
Hendrick  Gijsbertsen van  den Bleeck  verkoopt aan  Goort Marten 
Doensen:
- land Berghslandt - in 't Dorp 1 l.

1. Jelis Fransen en Antonis Verscuyren
 2. Jan Paulus

3. de wegen
Verponding: 6 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 18,-.
R 147 25-07-1708
- Peeter Jan Smits en Frans Hoefnagels, borgemeesters St. Jan 
1705 - '06,
- Jan Fransen van de Loverbosch, te Ommel en Peeter van Rest, 
borgemeesters
  1706 - '07,
- Antonis Peeters en Dierck Jansse, borgemeesters 1707 - '08.
Zij verkopen "de schaere" achtergelaten door wijlen Willem Jansse 
van Meyl -
staande op de landerijen van Antonis Peeters - aan de Beeck
Zie register: fol. 55.

Opbrengst: ƒ 38,-.
R 111 fol. 108 26-07-1708
Jenneke  Frans  Martens  van  der  Warenborgh  -  weduwe  Jan  Aert 
Coppens, wonende
te Asten, verklaart, gezien haar hoge ouderdom, over te dragen 
aan Paulus 
Jansen Coppens, haar zoon:
-  al  haar  bestialen,  hooi,  stro,  rogge,  boekweit  enz.  enz. 

28



Alsmede al haar 
  meubilaire goederen.
De ontvanger zal alle lasten en schulden betalen en zijn moeder 
de verdere 
dagen haars leven verzorgen in kost, drank enz.  
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R 90 fol 56vo 25-08-1708
Zie ook: R 159 - 17-9-1708.
De  borgemeesters  en  verpondingsbeurders  St.  Jan  1705  -  '06 
verkopen op verzoek 
van Goortie - weduwe Cornelis van Erp:
Zij verkopen aan Jan Peeters Smits:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 3 cops.

1. de straat
2. erven Heer Daniels en Jan Frans Coolen 
3. Antonis Verscuyren
4. Jan Peeters

Belast met: ƒ 1-10-0/jr. of ƒ 37,50 aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 235,-.

Zij verkopen aan Goort Marten Doensen: 
- land tussen het Dorp en de Wintmolen 7 cops.

1. Hendrick van den Bleeck
 2. Jan Dircx van Vlierden

 3-4. de straten
Koopsom: ƒ 20,-

Zij verkopen aan Frans Huyberts:
- land tussen het Dorp en de Wintmolen 7 cops.

1. Hendrick van den Bleeck
2. kn Bernart Hendricks

 3-4. de straten
Koopsom: ƒ 18,-.

Zij verkopen aan Hendrick Gijsbert Hoefnagels:
- land in 't Root - naast Antony Canters

de helft van 3╜ l.
   

1. Antony Canters
2. de verkoper
3. de Loop
4. de Rootsendijck

Koopsom: ƒ 144,-.
Belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan rentmeester des Tombes.

- ƒ 0-6-4/jr. aan de Kerk van Asten.
Zij verkopen aan Johan Goort Lomans:
- land in 't Root - naast de kn Michiel Coolen

de helft van 3╜ l.
1. kn Michiel Coolen 
2. Hendrick Hoefnagel
3. de Rootsendijck
4. de Loop

Belast met: ƒ 0-1-8/jr. (of ƒ 1,87╜) aan de Vrouwe van Asten
Koopsom: ƒ 145,-.

R 33 - 52 27-08-1708 1/2
        Vorster,
Zult "dagen" ter instantie van: 
- W. H. Vermeer, predikant, 
-  Peter  Jan  Baltis  en  Jan  Peter  Smits,  kerkmeesters,  Geraert 
Aerts - ook ge-
noemd Geraerts - betreffende de betaling van een achterstaande 
rente t.b.v. 
de Kerk van Asten ter somme van ƒ 6,-/jr.
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R 12 fol 5 03-09-1708 2/2
- Predikant Vermeer en de kerkmeesters Peter Jan Baltus en Jan 
Peter Smits, 
  aanleggers - contra - Gerrit Aerts, gedaagde.
R 12 fol. 48 03-09-1708 1/2
Jan  Fransen  van  de  Loverbosch,  aanlegger  -  contra  -  Frans 
Franssen.
R 33 - 52 24-09-1708 2/2
Johan Fransen van de Loverbosch, aanlegger
- contra 
Frans Franssen, gedaagde - wonende bij Jan Stevens.
Betreft: Boedelverdeling o.a.
2.  Gedaagde  heeft  na  deling  van  het  "sterfhuys"  van  wijlen 
Jenneke Franssen,
   gedaagdes en aanleggers moeder, in de lente van 1708 gedaan, 
achtergehou-
   den en is nog verschuldigd:
4. Aan aanlegger ƒ 43,50.
6. Aanlegger heeft deze som niet in de "minne" kunnen bekomen. 
R 111 fol. 108vo 17-09-1708
Schepenen  van  Asten  verklaren  dat  in  het  protocol  staan 
geregistreerd:
- twee obligaties - elk van ƒ 250,- α 4% - d.d. 12-2-1698 - t.b.v. 
Anneke,
  dr. Abraham Jan Michiels, geboren en wonende te Asten en nu 
gaande, als
  dienstmaagd, naar Antwerpen.
Staande de ene obligatie t.l.v.:
- Marcelis Antonissen van Bussel - en de andere t.l.v.
- Matijs Jansen Cuypers, beiden wonende alhier.
De intrest is tot nu toe jaarlijks betaald - "tot onderhoud van 
de armen on-
mundigen  weesen  naergelaeten  kinderen  van  Willem  Vogels  -  en 
Jenneke, dr. 
Abraham Jan Michiels" toen zij leefden wonende alhier en zuster 
van Anneke.
E.e.a.  hebben  wij  door  moeten  geven  aan  de  Rentmeester  der 
Confiscatiδn van
's Bosch en alle andere die dit aangaan.
Wij zijn van mening dat deze intrest niet in confiscatie  mag 
worden getrokken.
Eensdeels - omdat die v.n. Jenneke is vertrokken naar Antwerpen 
"om een stuck 
broot te winnen" en wij hebben nooit gehoord dat zij buiten het 
huishouden is
geweest.
Andersdeels - dat deze onmondige wezen uit onze Arme Tafel zouden 
moeten wor-
den onderhouden.     
R 159 17-09-1708
Rekening, bewijs en reliqua van:
-  Hendrick  Tho  poel  en  Marcelis  Peeter  Reynders, 
verpondingbeurders St. Jan 
  1704 - '05,
- Jan Coelen en Frans van de Cruys, borgemeesters 1705 - '06
wegens de "gearresteerde en geabbandonneerde"
- huis, landerijen en groes in het Dorp en de Root van Goortie - 
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weduwe Cor-
nelis van Erp.
De arrestatie is mede gedaan met toestemming van de crediteuren 
te 's Bosch.

Ontvangsten o.a.:
Zie R 90 - fol. 56vo - 25-8-1708 Somma ƒ 562,-

Uitgaven o.a.
Deze hebben bedragen ƒ 
139,-
En het waren allen kosten die gemaakt zijn t.b.v. 
de afwikkeling.        

Voor de crediteuren blijft ƒ 423,-
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Bijlagen:
J. Keuchenius heeft ontvangen ƒ 172,50 van en rentebrief van
ƒ 150,- t.l.v. de weduwe Cornelis de Smet met 3 jaar intrest
- d.d. 17-11-1708.
De kinderen Cornelis Cornelis - zes vat rogge/jr. aan den Armen.
Rest 1699 - ƒ 1-10-0.
Antonis Verhagen heeft voor drie jaar in huur gegeven aan Cornelis
van Erp - voor ƒ 1-10-0/jr. 
Deze drie jaar, zijnde ƒ 4-10-0 zijn nog onbetaald.
Korting ƒ 0-15-0 voor "hagelslacht" - dico ƒ 3-15-0.
Extract uit de renteboeken van Heer Henrick van Berckel, in leven 
"Raedt"
van 's Bosch.
Hij heeft hierin met "desselfs eygen hant" geschreven op fol. 102 
recto en ver-
so en fol. 103 recto - d.d. 1-1-1687.
- Een rente van vier gulden jaars te Asten, zijnde ΘΘn mud rogge 
reductie,
  gaande uit een beemd, gelegen onder het Kasteel en verdere 
onderpanden.
  De "veste" is van 2 febr. 1449.
- Op 18 febr. 1687 ontvangen met de voerman van Asten -  ƒ 4,-, 
zijnde ΘΘn
  jaar  pacht  komende  van  Gijsbert  Jansen  Coolen  -  zijnde 
erfgenaam van Cor-
  nelis Pots enz. enz. 

1-8-1708 notaris Boons, te 's Bosch
De erfgenamen van wijlen Hendrick van Berckel, in leven "Raedt" 
van 's Bosch
leggen  een  rentebrief  over  -  d.d.  1449  en  t.l.v.  de  weduwe 
Cornelis Joosten.
De rente - ΘΘn mud rogge/jr. of ƒ 4,-/jr is zeven jaar ten achter. 
 
R 12 fol. 54 24-09-1708 1/2
Margriet Reyniers - weduwe Aert Jansen, aanlegger - contra Jan 
Jansen Schepers 

Verhindert, 
gedaagde.   
R 33 - 53 24-09-1708 2/2
Margriet Reynier - weduwe Aert Jansen, aanlegger.
- contra 
Jan Jansen Schepers, gedaagde.
o.a.:
-  Gedaagde  is  bij  de  deling,  herfst  1680,  van  wijlen  Jan 
Schepers, man van aan-
  legster en vader van gedaagde en de andere kinderen - aan, nu, 
wijlen Aert 
  Jansen  -  ƒ 50,- schuldig  gebleven  en  nog  -  ƒ 50,-  wegens 
overneming van 
  schare, meubelen en roerende goederen - zijnde samen - ƒ 100,-.
  De som α 5% zou, op verzoek, ten alle tijde afgelost worden.
-  Ca.  zeven  jaar  geleden  heeft  gedaagde  overgezonden  naar 
Hollant, aan Aert 
  Jansen, twintig pond boter α 2╜ stuiver/pond in korting op de 
intrest.
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- En alnog, ca. zestien jaar geleden, is door de vrouw van Jan 
Schepers, al-
  hier aan Margariet Reyniers - weduwe Aert Jansen, aanlegster, 
betaald 
  ƒ 1,50.
- Ook zijn "ettelicke" verteringen die wijlen Aert Janssen, enige 
malen 
  t.h.v. gedaagde te Asten heeft gedaan, in mindering gebracht. 
- Nu, na 28 jaar, staan nog 18 jaar intrest, zijnde - ƒ 90,- te 
betalen.
- Aanlegster zou graag weer beschikken over de voormelde som - 
dit om Frintie
  Aerts, dochter van Aert Jansen - en haar aanlegster op te 
voeden en te on-
  derhouden.
- Gedaagde is verscheidene malen gemaand om de - ƒ 190,-, totaal, 
terug te
  betalen.
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R 12 fol. 55 24-09-1708
-  Frans  van  de  Cruys,  aanlegger  -  contra  -  Hendrick  van  den 
Bleeck, gedaagde.
  Betreft: Betaling van  ƒ 10-9-8 wegens in 1696 t/m '99 door 
gedaagde gekochte
           en afgehaalde "laeckenen".
R 90 fol. 60 24-09-1708 
Frans Jansen van de Loverbosch verkoopt aan Frans Huyberts:
- land de Lochten 3 l.

 1-2. Antony Canters
3. weduwe Willem Philipsen
4. de Kerckpat

- groes het Liender 5 l.
1. weduwe Willem Philipsen 
2. weduwe Luytie van Gerwen
3. den hoypat
4. kn Aert Aertsen

Koopsom: ƒ 200,-.
R 111 fol. 110 25-09-1708
Matijs van de Cruys en Peeter Canters, armmeesters, stellen zich 
borg voor 
Maria  Thomas  Everts,  geboren  te  Asten,  welke  wil  trouwen  met 
Hendrick Jansen
Librecx,  te  Velthoven  -  en  de  helft  van  haar  uit  dit  a.s. 
huwelijk te ver-
wekken kinderen. Dit indien zij tot armoede kwamen te vervallen.
R 111 fol 111 26-09-1708
Het Corpus van Asten geeft procuratie aan Philips van Heusden, 
president,
en Hendrick Tho poel, schepen, om namens de gemeente naar 's Hage 
te gaan,
om op 2 october a.s. aldaar, voor de Raad van Brabant, samen met 
onze procu-
reur, Johan Boon - met assumptie van advocaat de Boye - in de 
zaak van onze
gemeente - contra - Jan Frans Coolen en de momboiren van de onm. 
kinderen van 
zijn zoons. 
Enz. enz.
R 0 fol. 60vo 15-10-1708
Jan Joosten Voermans verkoopt aan Frans Huyberts:
- land de Lochten 3 l.

1. Sijke Willem Philipsen
2. Aert Aertsen Tielen
3. de straat
4. Jan Lomans

Zijnde twee percelen aan elkaar gelegen Koopsom: ƒ 90,-.
R 90 fol. 61 20-10-1708

De regeerders van Asten zijn schuldig aan Willem Lomans - ƒ 760,- 
α 4%
Waarmee een rente van -  ƒ 760,-, staande tegen hogere intrest, 
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gelost wordt
aan Agnees - weduwe Jacob van de Cruys.
Marge: 28-3-1763  -  gelost  aan  Jan  Coolen  en  Willem  Joosten, 
kerkmeesters.
R 162 09-11-1708
Taxatie van de onroerende goederen van Nicolaes van Ruth - overl. 
13-10-1708.
Maria Janssen Verreyt is zijn weduwe.

Waarde
- huis, hof, en aangelag - in de Steegen 1 l. ƒ 150,-
- land de Kreyenstart 1╜ l. ƒ   8,- 

 1-2. kn Jan Ruth
- land/groes aen de Meulendijck 2 l. ƒ  25,-

1. kn Jan van Ruth
2. de hei

- land den Hoorickacker ╜ l. ƒ   6,-
1. kn Jan van Ruth
2. Frans Jacobs

- land den voorste Bernaert 3╜ l. ƒ  28,-
1. kn Jan van Ruth
2. Frans Jacobs

- land den achterste Bernaert 4 l. ƒ  20,-
1. kn Jan van Ruth
2. Frans Cornelis   

- land den Boescamp 3 l. ƒ  18,-
1. kn Jan van Ruth
2. Jan Walravens

- een huisje en aangelag - in de Stegen 2  l.
ƒ  75,-

1. Frans Huyberts
2. Jan Walravens

- land het Campken 5 cops. ƒ  15,-
1. Peter Canters
2. het straatje

- land de Creyenstart 1╜ l. ƒ   8,-
1. Frans Jansen
2. Frans Cornelis

- land de Vlaes 1╜ l. ƒ   8,-
1. Hendrick van Ruth
2. de gemeente

- land de Cruysecker 2 l. ƒ  10,-
1. kn Thomas Jacobs
2. Matijs Canters

- Henstje ╜ l. ƒ   2,50
1. kn Thomas Jacobs
2. weduwe Willem Hendrick Dielis

- groes de Vloet 2 l. ƒ   3,-
1. kn Antonis Leppers  
2. kn Jenneken van Ruth

- groes het Swartbroeck 1╜ l. ƒ   2,50
1. de Vrouwe van Asten
2. Frans Hoefnagel

- hei/wei de Engelbeemden 2  l.
ƒ  12,-

1. Frans Jacobs
2. Jan Hendricx

- heiveld 1  l.
ƒ   2,-

1. kn Jan van Ruth
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2. Adriaen Willems
- groes het Natvelt 1 l. ƒ   3,-

1. kn Jan van Ruth
2. Adriaen Willems

- groes Heeckelershoeck 6 l. ƒ  21,-
1. Goort Paulus
2. kn Jan van Rut

- groes het Weyvelt 3 l. ƒ  13,-
1. Goort Paulus
2. Peeter Canters

- land het Hooghvelt 2 l. ƒ  10,-
1. Adriaen Willems
2. Peeter Canters

- groes de Bleeck 1 l. ƒ   1,50
1. Willem Lomans
2. Frans Cornelis

- heiveld de Papendonck ╜ l. ƒ   1,-
1. Hendrick van Ruth
2. kn Marcelis Berckers 

ƒ 
442,50.
20e penning is ƒ 22,15.
R 90 fol 63vo 13-11-1708
Matijs Jansen Cuypers verkoopt aan Jan Jan Jansen Timmermans:
- land de Heesackers 5 cops.

1. Marcelis Antonis
2. Hendrick van den Bleeck
3. de wegen

Verponding: 8 stuiver/jr.
R 12 fol. 63 19-11-1708
Mr.  Isaac  Sauve,  chirurgijn,  aanlegger  -  contra  -  Aert  Aerts 
Tielen, gedaagde.
Aanlegger verklaart dat op 4 maart 1708 bij hem is gekomen - 
Anneke Tijssen
"hebbende de rechterhandt gedefloreert". Hij heeft deze verbonden 
en "gecu-
reert" en van dag tot dag nagezien, tot ca. half april, toen de 
wonde genezen
was.  
De kosten hebben bedragen - ƒ 7-10-0.
Op 28 april is Aert Aerts Tielen, schoonzoon van Anneke Tijssen, 
bij hem, aan-
legger, gekomen en heeft de toezegging gedaan dat er betaald zou 
worden.
Omdat hij samen met Jan Mathijssen de Groot, zoon van Anneke, op 
4 maart 1699,
de  goederen  van  Anneke  heeft  gedeeld  en  zij  beiden  Anneken 
alimenteren kan hij
dus ook voor aansprakelijk gehouden worden.
R 111 fol. 112 21-11-1708
- Elisabet - g.m. Antonis Lomans, 65 jaar - en
- Engelken - g.m. Frans Berckers, 64 jaar.
Zij  verklaren  onder  eede  -  dat  Anneke  en  Mayken  Geef  Jan 
Heyligers, gewezen zusters en  buiten huwelijk geboren uit Geef 
Jan Heyligers - Maria Dircx.
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In  de  wandeling  te  Nederwetten,  Someren  en  Asten  zijn  zij 
aangezien voor zusters enz.  zie R 111 - fol. 96 - 11-4-1708.
Mayken is van Helmont naar Asten gekomen "op eenen craem van Geef 
Dircx"
alwaar de voors. Anneke ook was.
Enz. enz. 
R 111 fol. 114vo 24-11-1708
Jenneke - weduwe Joost Doensen geeft procuratie aan haar zoon, 
Johan Joost
Doensen, om namens haar, te 's Hage, samen met advocaat de Rijp, 
de procedure 
te vervolgen als zij genoodzaakt is te "sustineren" voor de Raad 
van Brabant
tegen Anna Constantia Baronnesse de Boecop, Vrouwe van Asten.
R 111 fol. 115vo 24-11-1708
Catalijn - weduwe Dirck Gerarts, 84 jaar, "de welcke in qualiteyt 
genecessi-
teert sijnde geweest in guarant te citeren Jan Leenders, zaliger, 
tot Mierlo,
als  mits  desselfs  insolventie  op  desselfs  erfgoederen  te 
procederen".
Zij geeft procuratie aan Thomas Idelet, te Someren, om samen met 
Gerith Dircx,
deze procedure van evictie te Mierlo te voeren.
R 162 05-12-1708
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Joost Jan Tielen, 
overleden 
10-11-1708.
Joost Joost Jan Tielen is haar broeder.

Waarde: 
- 1/5e deel in een huis - te Ostaden 1 l. ƒ   6,- 

- 1/5e deel in de Duytsecampken ƒ   4,-
1. weduwe Jan Hendrick Bernaerts
2. de weg

- 1/5e deel - tot Ostaden 2 l. ƒ   2,50
1. de hei
2. Gevert van Deurne

- 1/5e deel in de Beckers 1 l. 25 r.ƒ   1,-
1. Jan Coolen
2. Cornelis Manders

- 1/5e deel - tot Ostaden 1 l. 25 r.ƒ   2,50
1. kn Aert Jan Tielen 

- 1/5e deel int Haverlandt          [ ]l. 25 r.ƒ  10,-
1. Gevert van Deurne
2. kn Aert Jan Tielen

- 1/5e deel - tot Ostaden 2 l.      ƒ   4,-
1. weduwe Jan Hendrick Bernaerts
2. de weg

- 1/5e deel - tot Ostaden 6 l. ƒ  30,-
1. Peeter Fransen   
2. kn Goort Lomans         

ƒ  60,-.
20 penning is ƒ 3,-.

38



R 90 fol. 64 14-12-1708

Johannes Overhof is schuldig aan Johan van Riet - ƒ 100,- α 4╜%.
Marge: gelost - 1-12-1724.
R 90 fol. 64vo 14-12-1708
De gemeente verkoopt aan Johan van Riet:
- een streepke hof - ontrent de Kerkcke 7  α  8 
cops.
  Gekomen van Michiel Willems

1. de koper
2. kn Gijsbert Goorts

 3-4. de straat
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R 90 fol. 65 18-12-1708
De verpondingbeurders Philips Dircx van Heusden - St. Jan 1703 - 
'04 - en
Hendrick Tho poel - St. Jan 1704 - '05 - verkopen op verzoek van 
de kinderen 
Faes Lambert Kerckels.
Zij verkopen aan Johan Smits: 
- huiske en hof - aan het Mercktvelt 1 l.

1. het Mercktvelt
2. Jan Joris van Hove
3. Jan Aerts
4. Jan Lomans

En de helft van de turfvelden.
Belast met: ƒ 0-1-8/jr. aan de Vrouwe van Asten.
Overeengekomen  is:  Dat  de  steen  van  de  smidse  mag  worden 
uitgebroken evenals
                   enige "houten" die vast zijn gemaakt tussen 
den "heerd"

Koopsom: ƒ 375,-.
Zij verkopen aan Jan Jan Paulussen:
- het huis of schuur waar Bartel Kerckels in woont, ontrent de 
woning van 
  de  schoolmeester  -  in  het  Dorp,  alsmede  de  helft  van  de 
turfvelden

4 l. 
1. Nicolaes van der Linden
2. Jan van Riet

 3-4. de straten
Gereserveerd:  De  schelft-  of  tashouteren  en  de  latten  welke 
nagelvast
              zijn, hetwelk Lammert Kerckels heeft afgemaakt voor 
het
              stallen van een koe.

Koopsom: ƒ 202,-. 

Zij verkopen aan Peeter Frans Philipsen:
- land op 't Neutie 5 cops.

 1-3. Willem Lomans
2. kn Aert Tielen
4. Frans Doensen

Koopsom: ƒ 30,-.
Zij verkopen aan Jenneke - weduwe Joost Doensen:
- land St. Jorisacker 1 l. 13 r.

1. de koper
2. Jan Aert Jacobs
3. Vester Michiels
4. Matijs Canters e.a. 

Belast met: ƒ 0-0-1/jr aan de Vrouwe van Asten.
Koopsom: ƒ 33,-.

Zij verkopen aan Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts:
- land ontrent de Wintmolen 2╜ l.

1. Cornelis Manders
2. Matijs Cuypers

 3-4. de wegen
Koopsom: ƒ 17,-.
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Zij verkopen aan Jan Jansen van den Wildenbergh:
- de achterste helft van een groesveld - int Root

geheel 4 l.
  het voorste deel is van Gevard Paulus en Wilbort 
  Verberne, te Lierop

1. kn Aert Tielen
2. Willem Lomans
3. kn Michiel Coolen
4. de Aa

Koopsom: ƒ 134,-. 
  

R 90 fol. 69vo 18-12-1708
Ook: R 147 - 15-12-1708.
Gevard Paulus en Wilbort Verberne, te Lierop, verkopen aan Jan 
Jansen van 
den Wildenbergh:
- de helft van een stuk groes - int Root geheel 3╜ l.
  de voorste helft is al van de koper.

1. Willem Lomans
2. kn Aert Tielen
3. de koper
4. kn Willem Lomans

Koopsom: ƒ 135,-.
R 90 fol. 70 19-12-1708
Cornelia Joosten - weduwe Joost Jansen van de Loverbosch en haar 
vijf kinderen
verkopen aan Antonis van Rut:
- land ontrent de Wintmolen 1 l.

1. Frans Huyberts
2. Peeter Canters

 3-4. de wegen
- groes het voorste veltie - int Root 2 l.

1. kn Michiel Coolen
2. Jan Lomans
3. Laurens van den Bleeck e.a. 

Verponding: ƒ 1-5-0/jr. Koopsom: ƒ 200,-.
R 90 fol. 71 21-12-1708
Ook: R 147 - 8-12-1708 
- Jacob Verberne,
- Goort Antonissen van Bussel - g.m. Elisabeth Mathijssen,
- Jan Peter Polders - g.m. Willemke Mathijssen - allen te Heusden.
Zij verkopen de onlangs bij Antonis Joosten de Smit in gebruik 
geweest zijnde
goederen. 
Zij verkopen aan Antonis Joosten de Smit:
- huis, schop, schuur en aangelag - in het Dorp 1 l.

1. Philips Timmermans
2. Matijs Cuypers
3. Antonis Peters
4. de straat

Verponding: ƒ 1,-/jaar
Belast met: ƒ 1-5-0/jr. aan de Heer van Deurne.

- ƒ 0-2-8/jr. aan rentmeester des Tombes
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Koopsom: ƒ 275,-.
Zij verkopen aan Matijs Cuypers:
- land het Langheckerke - in het dorp 5 cops.

1. Jan Jan Vrients
2. Dirck Coolen
3. de weg
4. Margareta Peters

Verponding: 5 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 20,-.

Zij verkopen aan Philips van den Warenborgh:
- land de Loverbosch 2 l. 25 r.

1. Aleke van Vordeldonck
2. weduwe Antonis Fransen
3. Antonis Peters
4. de weg

Verponding: 12 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 46,-.
Zij verkopen aan Philips Timmermans:
- land op de Lochten 2╜ l.

1. Jan Lomans
2. het gemene land
3. de pad
4. Sijke - weduwe Willem Philipsen

Verponding: 12 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 74,-.
- groes int Root 5 l.

1. Antony Canters
2. Aleke Jan Hendrick Bernaerts
3. de Rootsendijck
4. de Loop

Verponding: ƒ 1-10-0/jr. Koopsom: ƒ 252,-
R 90 fol. 74 31-12-1708

Peeter Roefs is schuldig aan Jan van Riet - ƒ 100,- α 4%.
Marge: gelost - 16-1-1716.
R 90 fol. 74vo 31-12-1708

Joost zn Joost Roefs is schuldig aan Jan van Riet - ƒ 100,- a 4%.
R 111 fol. 117 05-01-1709

Het  Corpus  van  Asten  heeft  toestemming  om  -  ƒ 3000,-  tegen 
behoorlijke in-
trest - op te nemen.
E.e.a. uit kracht van "wettigh octroy van de Ho. Mo. Heren Staten 
Generael
der Verenighde Nederlanden - sijnde - d.d. 8-10-1708 - teneynde 
tot voldoening 
van geleverde karren ende peerden ten dienste van de staet in 
1705 gelevert".  

R 111 fol. 119 05-01-1709
Tielen Jacobs, te Heusden, draagt, nß zijn dood, al zijn roerende goederen over
aan Willem Willemsen van den Eynde.  
Transportant wil verder dat Willem Willemsen van den Eynde zal ontvangen twee
van de beste eymen die hij heeft.
Verder wil hij dat de Armen Tafel, na zijn dood, zal ontvangen - ƒ 50,-.
Alsmede dat dan - ƒ 75,- wordt uitgekeerd aan IJsbout Peters.
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Marge: 12-10-1715 - Marcelis Antonis, armmeester, verklaart van Willem Willems
                    ontvangen te hebben - ƒ 50,-.
       21-11-1715 - Willem IJsbouts en Matijs Jansen Happen n.u. kinderen van
                    IJsbout Peters van Bussel zijn van deze  - ƒ 75,- voldaan.
R 111 fol. 120 18-01-1709
Joris Allons geeft in huur - "de keucken of den heert met de koeystalle" van 
het huis waar hij in de "camer" woont.
Verder - de helft van den hof - naast de zijde van Jan Antonis - en
       - het gehele aangelag.
Hij behoudt voor zich:
- de schuur en een stuk teulland - gelegen naast de [Ruen] van Frans van de
Cruys.
Alles gelegen in het Dorp - zoals bij de verhuurder in bewoning en bewerking.
Huurder: Lambert Faes Kerckels.
Huurtermijn: 10 jaar.
Hij zal ook huren - den akker gekomen van Cornelis van Erp.     
Huursom: ƒ 23,-/jaar.
Verponding: ƒ 3-3-0/jaar - excl. de akker van Cornelis van Erp.
R 90 fol 75 21-01-1709
Jan Jansen Hoefnagels - g.g.m. Jenneke Jan Paulussen verkoopt aan Hendrick 
Aert Tielen:
- een "quaat heytvelt en braembossche" - te Ostaden 5 l.

1. Cornelis Manders
2. Jan Everts
3. weduwe Jr. Stockheyn
4. de weg

Verponding: ƒ 1,-/jaar Koopsom: ƒ 95,-.
R 90 fol 76 21-01-1709
Tielen Jacobs verkoopt aan Jacob Goiaert Verberne:
- land te Heusden 1 l.

1. de koper
2. Willem Jacobs !!
3. weduwe Willem Lomans
4. de Waterlaet

- groes te Heusden 3 l.
1. de koper
2. Jan Antonis Tielen
3. weduwe Willem Jacobs !!
4. Joost van Heughten

Koopsom: ƒ 100,-.
R 111 fol. 121 23-01-1709
Gevart Paulus verklaart ter instantie van de regenten, alhier, - dat hij zeer
"zeer wel" weet dat Jan Frans Coolen en Hendrick Andriessen, borgemeesters zijn
geweest van St. Jan 1677 - '78 en dat deze borgemeesters ook de "vijantlijcke
contributie" betaalden.
Dat na haar gedane rekening - tussen hun rekening en de laatst voorgaande 
"questie" is gevallen over de betaling van "de Franse contributie" in de peri-
ode mei en juni 1677.
Dit is zo ver opgelopen dat de borgemeesters van 1677 - '78 de borgemeesters
van 1676 - '77 t.w. Jan Dircx Fransen c.s. in recht hebben betrokken. Enz. enz.
Zie ook: R 111 - fol. 88vo - 16-3-1708.
Gevert Paulus is stiefzoon en erfgenaam van Hendrick Andriessen.
R 111 fol 124 25-01-1709
Op 11 juni 1692 is een akkoord gemaakt t.h.v. Antony Canters, toen ingezetene

43



en herbergier, alhier - e.e.a. is gevolgd met "ses potten Rijnse wijn ende 
twee vaenen wit bier" uit de kelder van Antony Canters, ter voltrekking van
dit akkoord.
Attestant is hierbij van het begin tot het einde present geweest.
R 111 fol. 126vo 30-01-1709
- Vester Wilbordt Dors - en
- Hendrick Wilbordt Dors - zij mede voor:
- Willemke Wilbordt Dors, geestelijke dochter,
- Heylke Wilbordt Dors - allen te Doerne,
- Jan, zn Jan Jansen van Rut, te Ravesteyn, vorstendom Dusseldorp,
- Fyke, dr Jan Jansen van Rut,
- Jan Jansen van Rut - als vader - mede voor
- Evert Jansen van Rut, zijn zoon, nu absent, wonende alhier.
Zij geven procuratie aan Johan van Riet, om zich namens hen ten spoedigste te
begeven naar Antwerpen "ten residentieplaetse" van Hendrick Jaeghers, coopman,
aldaar, om als executeur van het testament van Elisabeth van Hoff, overleden
te Asten, december 1708 en aldaar begraven.
Om namens hen te ontvangen - een legaat, penningen, meubelen of alles wat hen
zou kunnen toebehoren uit het testament van wijlen Elisabet van Hoff - op
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10 nov. 1708 gemaakt voor Peeter Coppens, notaris, te Antwerpen.
R 90 fol. 76vo 02-02-1709
Jan van Riet verkoopt aan Jan Marten Doensen:
- huiske en hof - in het Dorp 1╜ cops. 

1. de straat
 2-3. Jacob Dirck Fransen

4. Lucas van der Loo
Verponding: 10 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 130,-.
R 90 fol. 77 04-02-1709
Jan van Riet verkoopt aan Andries Jansen van Bussel:
- groes de Bleecker 1╜ l.

1. Goort Paulus
2. Aleke - weduwe Antonis Lomans

 3-4. Jan Dircx van Vlierden
Koopsom: ƒ 40,-.

R 90 fol 77vo 08-02-1709
Joost Joost Jan Tielen verkoopt aan Hendrick Joost Jan Tielen, zijn broer,
zijn ╝e kindsdeel in:
- huis, hof, aangelag,land en groes - te Ostaden 19 l.
  Bewoner/gebruiker: de verkoper en zijn zuster
Belast met: ƒ 150,- aan Aert Keysers.

- ƒ 150,- aan Antonis van Ruth. 
    - ƒ 100,- aan Willem Lomans.

- ƒ 0-0-12/jaar aan Mevrouw van Asten.
- ƒ 2-5-00/jaar aan den Armen van Asten.

De verkoper is gehouden om ╝e deel in de lasten te betalen.
Conditie: Joost Joost Jan Tielen zal gedurende zijn verdere leven verzorgd 
          worden door Hendrick Joost Jan Tielen.

Koopsom: ƒ 138,-.
R 12 fol 76 13-02-1709
Gerrit Philipsen verklaart zich borg te stellen over en t.b.v. Jan Goort
Nicolaesen t.a.v. de goederen die deze bij scheiding en deling van wijlen
zijn eerste vrouw, Margriet Thomas Leenders, heeft verkregen.
E.e.a. ingevolge testament - d.d. 29-6-1699.
Hij zal er zorg voor dragen dat de goederen eerlijk gebruikt worden zonder
deze te vervreemden.
R 111 fol. 128vo 14-02-1709
Peter Michiels, te cleyn Tongeren, geboren te Asten, draagt over aan Vester 
Michiels, zijn broeder, zijn erfdeel uit het testament van wijlen Elisabeth
van Hoff - d.d. 10 nov. 1708 - notaris Peeter Coppens, te Antwerpen.
R 33 - 52 20-02-1709
Adriaen de Bever, koopman en brouwer, te Eyndhoven, aanlegger.
- contra 
Joost Dierck Coppens.
Betreft: Afgehaalde brieven.
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R 90 fol. 78vo 22-02-1709
Johannes Overhof verkoopt aan Jan Peters:
- land in de Heesackers 1 l.

1. Peeter Smits
2. Peter Jan Aerts
3. Antonis van Ruth
4. de straat

Verponding: 6 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 50,-.
R 33 - 52 23-02-1709 1/2
Mr. Peter Gans, aanlegger.
- contra 
Cornelis Manders - g.m. Catharina Jan Hoefnagels, 
Frans Jan Hoefnagels,
Thomas Jan Hoefnagels,
Wouter Jan Hoefnagels,
Francis Conincx - gedaagden.
Betreft: Verlopen intresten van een schepenobligatie - ƒ 600,- d.d. 1704.
R 12 fol. 82 25-02-1709
Peeter Geuns, aanlegger - contra - Cornelis Manders n.u.,

- Frans, Thomas en Wouter Hoefnagels - en
- Francis Conincx

Betreft: Aflossing van een schepenobligatie - d.d. 8-1-1704.  
R 111 fol. 129 23-02-1709
Maria en Anneken, geboren te Asten, kinderen van wijlen Gerard Vermeulen - en
Mayken Kievits - zijn van goede oprechte ouders en hebben zich ook altijd vroom
en eerlijk gedragen.
Zij kunnen, indien zij tot armoede komen te vervallen, een beroep doen op de 
behulpzame hand van deze gemeente.  
R 33 - 52 03-03-1709
Specificatie van kosten door secretaris Hendrick Waltherie t.l.v. Marcelis
Slaets gemaakt.
- tegen
Marie - weduwe Jan Anthonis van Dijck.
o.a.
28-9-1697 een missive ontvangen van advocaat Verster, die Marcelis Slaets 
"patronicerende was" dat ik op 6-10-1697 te Helmond zou komen.

Totaal: ƒ 15,-.
R 111 fol. 130vo 04-03-1709
Matijs van de Cruys en Peeter Canters, armmeesters, stellen zich borg voor 
Heylke, dr Marcelis Jan Jacob Slaets - en Anneke Huybert Smits.
Heylken is - g. m. Peeter Jansen van Helden, geboren en wonende te Lierop.
De borgstelling is ook geldig voor de helft van haar kinderen.
R 162 11-03-1709
Taxatie van de onroerende goederen van Heylke Peeter Leenderts, jongedochter,
overleden 11 febr. 1709.
Isbout Martens is zwager van de overledene.

Waarde
- ╝e deel in een akker - te Vordeldonck 1 l. 25 r. ƒ 2,-

1. weduwe Jan van Helmont
2. Joost Joosten

- groes te Vordeldonck 3 cops.  ƒ 1,-
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1. Jan Bosmans
2. Hendrick Peeter Bollen                

 ƒ 3,-.
R 111 fol. 131vo 12-03-1709
Het Corpus van Asten certificeert mits deze - dat op 8 dec. 1703 de parochiale
kerk van Asten is getroffen door "een algemeene orcaen of ruckwindt, gelijck
op meer andere plaetsen, is innegestort geworden, soodanigh dat bijnaer niets
goets van het dack is overigh gebleven"   
De kerk is, mede door haar inkomsten en revenuδn alsmede een geleend kapitaal
van - ƒ 1550,-, gedeeltelijk opgemaakt en gerestaureerd.
Wij, schepenen, verklaren "dat altans tot volcomen opbouw wel noodigh sal wesen 
naer onse gissinge ende staete daervan gemaeckt een somme van 3900 gulden ende
dat het geconsumeerde capitael ende ontrent 300 gulden intresse oft revenuese
die selver kercke te cort sijn om de begonsten opbouw te voltrecken.
R 111 fol. 132vo 21-03-1709
- Heylke - g.m. Peeter Canters - en
- Marcelis Frans Berckers - verklaren, onder eede, ter instantie van Joost Jan 
Roefs - dat het waar is dat in september 1698 "uyt de huysinge ende wooninge 
van de eerste attestante is uytgegaen Joost Jan Roefs nae welcke uytgaen der 
voors. huysinge is gevolght Peeter Marten Doensen". 
Verder heeft Heylke, voor ons schepenen verklaart, "dat sij alle neerstigheyt 
ende haere krachten heeft gedaen ende bethoont int vasthouden van soo veel 
haer doendelijcken was dat Peeter Marten Doensen en met hem Joost Jan Roefs 
voor de deure niet en soude volgen" - echter verklaart attestante - dat Peeter
Marten Doensen met "gramme stoorige sinnen ende gemoede haer met gewelt is ont-
lopen uyt de deure haerder wooninge, oock soodanigh dat sij ter aerde neder-
viel".
R 90 fol 79 03-04-1709
- Handerske en Catalijn, dochters Aert Aertsen,
- Willem van Breey, te Deurne - voor de drie onm. kinderen van Nicolaes van
  Breey - g.g.m. Goortie Aert Aertsen.
Zij verkopen aan Jan van Riet:
- groes in het Root 1 l. 1 cops.

1. Antony Canters
2. Luytie van Gerwen
3. de Aa
4. de Rootsendijck   

Verponding: 11 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 80,-.
R 90 fol. 80 03-04-1709
Luytie - weduwe Willem van Gerwen - geass. met Matijs Willems, haar zoon, en
Matijs Somers, haar zwager, verkopen aan Aert Aertsen Tielen:
- groes achter Ostaden 2 l.

1. de koper
2. Heylke Jan Baltus
3. de Aa
4. Jan Frans Coolen

Verponding: 18 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 100,-.
R 90 fol. 80vo 09-04-1709
Willem Lomans is nader in den bloede aan Aelbert Jansen dan Lammert Franssen
zodat de koop - R 90 - fol. 43vo - 17-4-1708 - door hem wordt overgenomen.

Koopsom: ƒ 240,-.
R 107b fol. 12 09-04-1709
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Johannes Overhof is schuldig aan Philips Peeters - ƒ 100,- α 5%.
Schepenen Helmont.
Geregistreerd - Asten - 6-4-1717.
Marge: 23-11-1742 gelost door Bernardus Brunas.
R 90 fol. 81vo 10-04-1709
Cathalijn Michiel Peeter Coolen verkoopt aan Jan Michiel Peeter Coolen, haar
broer, en Maria Michiel Peeter Coolen, haar zuster - g.m. Peeter Daendels -
haar 1/3e deel in:
- huis, land en groes - in het Dorp 36 l.
  Bewoner: Jan Michiel Peeter Coolen.
Conditie: Zij wordt gedurende haar verdere leven verzorgd.

Koopsom: ƒ 334,-.
R 90 fol. 82 14-04-1709
Jan Jansen van Helmont c.s. als gewezen borgemeesters hebben op 13 febr. 1703
bij executie voor de dorpslasten verkocht de goederen van wijlen Jan Mathijs-
sen de Groot aan Hendrick Bollen en deze is - ƒ 500,- schuldig gebleven.
De Tafel van de H. Geest, te Asten, neemt deze schuld over - α 4%.
Marge: 26-7-1725 - ƒ 250,- gelost.
R 111 fol. 133vo 06-05-1709
Anna Constantia Baronne de Boecop, vrouwe van Asten, geeft procuratie aan 
M. van Veer, procureur voor de Raad van Brabant, te 's Hage, om het proces 
tegen Graaf van Arbergh, Heer van Helmont, te vervolgen.
R 111 fol 134 15-05-1708
Johan van Riet, vorster, te Asten, verklaart, onder eede, ter instantie van 
Vrouwe Baronne de Boecop, Vrouwe van Asten, betreffende het jagen met "snap-
haen etc." door de Heer van Helmont.
Dat hij heeft gehoord dat Teunsvelt, tollenaer, te Helmont, zich kwalificeren-
de als "jaeghmeester" van de Heer van Helmont - geass. met Jan Packner van 
Helmont, op zijn "clompen gaende" en een zoon van den overledene Heer Winteroye
in 1707 met roers, honden, jagers en trompen hier zijn komen jagen en t.h.v. 
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hem, comparant, zijn komen eten en drinken en met groot geluid op de trompt
geblazen.
Hij, comparant, was niet thuis.
Nadat hij thuisgekomen was, de jagers vertrokken zijnde, is hem door de Vrouwe
opgedragen indien zij weer terug zouden komen, hen te "becalangeren".
Enige tijd later is hij weer "het velt" ingegaen, om deze of andere jagers op
te zoeken en hen te bekeuren. Maar hij heeft ze nooit meer teruggezien.
Hij verklaart verder dat hij, in de 19 jaar van zijn bediening, nooit enige 
jagers van de Heer van Helmont heeft "bevonden".
Wel heeft hij, twee α drie jaar geleden, in de Bergen ΘΘn persoon gezien met
honden en ΘΘn met het roer, hem "afwijkende" waardoor hij ze niet heeft kunnen 
bekeuren of het "roer" afnemen.
R 112 fol. 1 17-05-1709
Jan Hoefnagels, 43 jaar, verklaart onder eede, ter instantie van Thomas Hoef-
nagel, dat het waar is dat hem, requirant, op 28 nov. 1694, als zijn "loth"
ten deel was gevallen een obligatie  van - ƒ 250,- t.l.v. de goederen van 
Aelken Metsers - weduwe Walraven Jansen - dit als "anterieur" van een schuld
van - ƒ 300,-.
"Welcke - ƒ 300,-, hij comparant verklaert alleen maer aenbedeelt te sijn ge-
weest eenige tijt daernaer aen Gijsbert Hoefnagels voor simpele handtschult 
of boeckschult, dat meer is genoeghsaem voor half verloren schult, als sijnde 
dat capitael maer begroot tegens andere personele schulden op een somme van 
ontrent de veertigh gulden".
Tot op dat moment wist nog hij, deponent, nog iemand anders van de condividen-
ten, dat er een obligatie van - ƒ 300,- was gemaakt.
"Maer dat de selve in voege als voors. bij deylinge is aenbedeelt voor perso-
nele schult ende half verkregen als voors. ende dat alsoo het capitael van 
250 gulden den requirant in desen ten deel gevallen is ende aenbedeelt als
anterieur aen die 300 gulden als voors. Schoon ende alhoewel naermaels bij 
thouden van de preferentie ende alsoo ruym een jaer geleden eerst is onder-
vonden, buyten gedachten van den deponent dat van die aenbedeelde personele 
schult was gemaeckt een scabinale gelofte".
Deponent weet e.e.a. nog zo goed omdat hij mede-condivident is geweest en om-
dat hem heden nog is vertoond het origineel van de deling der gerealiseerde
schulden. Alhoewel deze niet was getekend of finaal gepasseert doch echter ter
secretarye berustende - waarin in het "loth" van Gijsbert Hoefnagel in "geenen-
deele" gevonden werd de - ƒ 300,-, meermaals vernoemd, "tot een evident ken-
teecken, dat alleen maer tegens personeelschulden is geδgaliseert" als voor.
Deponent heeft na "prelectie" gepersisteert bij zijn afgelegde verklaring.

Dit merck           heeft gestelt Jan Hoefnagel.
 Verklarende           niet te connen schrijven.

               
R 112 fol. 2 21-05-1709
Govert Joost Hoefnagel, molenaar, te Someren, verklaart ter instantie en requi-
sitie van Thomas Hoefnagels - dat aan hem, requirant, op 28 nov. 1694, als zijn
"loth" is ten deel gevallen o.a. een schepenobligatie van - ƒ 250,- t.l.v. 
Aleke Metsers - weduwe Walraven Janssen.
Zijnde de obligatie "anterieur" van een obligatie van -  ƒ 300,- welke hij, 
comparant, verklaart maar "geconsidereert" te zijn geweest voor "simpele handt-
of boeckschult".
"Jae, dat meer is, genoghsaem voor half verloren, welcke oock de redenen sijn 
geweest dat buyten deylinge der gerealiseerde obligatiδn ende erfgoederen is 
gehouden om tegens personele schulden te werden geδgaliseert, sonder dat hij,
attestant, of iemandt van de condividenten bij sijne weten oyt geweeten heb-
ben datter van de 300 gl. een schepenbrief van was gepasseert maer dat als 
voors. die is aengesien voor half verlooren personeele schult ende daerom buy-
ten de deylinge der gerealiseerde goederen ende effecten sijn geweest, schoon 
ende alhoewel naermaels buyten gedachten bij 't houden van concurentie ende 
preferentie eerst is ondervonden en alsoo eerst ontrent een jaar geleden dat 

49



van de 300 gl. eenen scabinalen brief was gepasseert"
Deponent weet e.e.a. zo goed omdat hij bij de deling eigenhandig de loten heeft 
geschreven, die hem heden zijn vertoond en ter secretarye worden bewaard.
"Ende daeruyt gelaeten 't voors. capitael van 300 gl. als een bloote handt-
schuldt ende half verlooren om tegens andere personeele schulden te werden ge-
δgaliseert".
Hij verklaart verder dat alle condividenten de aan hen ten deel gevallen loten 
hebben aangenomen, bezeten hebben of nog bezitten, alhoewel deze niet "geteec-
kent off finael gepasseert" zijn.
Deponent heeft na "prelecture" gepersisteert bij zijn afgelegde verklaring.     
 
R 90 fol. 83vo 30-05-1709
De kinderen Reynder Bernaerts van Hove zijn schuldig aan de Tafel van den Armen
- ƒ 150,- α 4% - herkomende van wijlen Marten Jansen, te Heusden.
Marge: 14-1-1782 - gelost door Jan Stevens aan Gerrit Brunas, armmeester.
R 112 fol. 3vo 30-05-1709
Tussen Jan Goort Nicolaessen - en Margriet Thomas Leonarts, wijlen zijn vrouw -
is op 29 juli 1699 (is juni) een testament gemaakt.
Hierbij is o.a. overeengekomen, dat:
- na hun beider overlijden - de ene helft der goederen zou gaan naar de naaste
  vrienden van hem, testateur.
"Soo ist, dat die testatrice overleden sijnde, Mayke - weduwe Jacob Thomas,
beset met drie onmundige kinderen bij den selven Jacob Thomas in wettige hou-
welijck geprocureert in dier qualiteyt, naeste vrienden ende erfgenamen van die 
voors. overledene Margriet Thomas Leonarts ende beneffens haer Jan Hendricx en
Jan Janssen Leonarts als wettige momboiren over de drie kinderen haer hebben 
opgegeven" en aan de v.n. Jan Goort Nicolaessen, nu hertrouwd, gevraagd om 
staat en inventaris te maken van de goederen en effecten, door Margriet voors.
na haar dood achtergelaten.
Dit om nß zijn dood hiervan verzekerd te zijn.
Doch terwijl hierover "questie en verschillen stonden te gerijsen" en de weduwe
Jacob Thomas en de momboiren niet oordelen met profijt te kunnen afwachten de
dood van Jan Goort Nicolaessen - dit wegens de dure tijd en het gebrek aan le-
vensmiddelen dat de weduwe en kinderen hebben.
Door "tusschenspreecken" van goede mannen over de nalatenschap van Margriet,
komen nu overeen:
- Mayke - weduwe Jacob Thomas en de momboiren - ter eenre - en
- Jan Goort Nicolaessen - ter andere zijde.
Dat Jan Goort Nicolaessen zal geven aan en t.b.v. de drie kinderen:
- ƒ 200,- in vier halfjaarlijkse termijnen, elk - ƒ 50,-,
  aanvangende 24-6-1709.
  De kosten die de weduwe gemaakt heeft, advocaat, schepenen en secretaris om 
  de voorn. som te verkrijgen moeten betaald worden door Jan Goort Nicolaesen.
  De overige kosten worden half/half betaald. 
- Den Armen blijft in haar geheel recht behouden op de - ƒ 100,-.
Met deze gaat de weduwe en momboiren, namens de drie kinderen, uit de goederen 
van Margriet Thomas Leonardts.

50



R 112 fol. 5vo 30-05-1709
Aan Officier en Schepenen,

Jan Jansen Leonarts en Jan Hendricx als wettige momboiren over de drie onm.
kinderen van Mayken - weduwe Jacob Thomas, in hun kwaliteit als voors. zijn 
akkoord gegaan met Jan Goort Nicolaessen, betreffende de nalatenschap van Mar-
griet Thomas Leonarts, zijn eerste vrouw.
De akte desaangaande is heden gemaakt.
Zij verzoeken om "Uw prealabel decreet of authorisatie" daarvan.
Marge: Gelet op het verzoek - en kennende de armoede der genoemde onm. kinderen
       akkorderen wij het "geproiecteerde" akkoord te mogen aangaan. 
       "Ende die daerbij gestipuleerde penningen aen Marie arme weduwe Jacob
       Thomas tot onderhout van haere drie onm. kinderen te mogen uytreycken.

w.g. officier en schepenen.
R 112 fol. 6vo 31-05-1709
Matijs van de Cruys en Peeter Canters, armmeesters, verklaren voor schepenen, 
dat zij zich borg stellen voor Margrieta, dr Antony Joosten Coopman - en Marie
Slaets, geboren te Asten, welke getrouwd is met Cornelis Driessen, wonende te
Turnout.
De borgstelling wordt gedaan voor Margrieta en de helft van haar kinderen uit
dit huwelijk geboren of nog geboren wordende.
R 162 08-06-1709
Taxatie van de onroerende goederen van Willem van Trigt, overleden 13-5-1709h
te Helmont.
Peeter van Trigt is de broeder van de overledene.

Waarde 
- 1/3e deel in een Eeuwsel 5 l. ƒ 25,-
  goed en kwaad heiveld - schietende recht op
  den A-kant
- nog op Vlierdense grond 3 l.
- 1/3e deel in een sille hooi - in de buiten-
  beemden 2 l. ƒ 10,-
  "Rijdende" met Jan Antonis Smit e.a.

1. Joost [Hoecken]
2. de Aa        

ƒ 35,-.
20e penning is ƒ 1-15-0.
R 12 fol. 91ev. 17-06-1709
- Hendrick Canters, aanlegger - contra - Jan Janssen Walraven.
- Jan Janssen Walraven, aanlegger - contra - Jan Martens, gedaagde.
  Betreft: Betaling van ƒ 10-15-0 aanlegger "goetcomende vanweege commersie 
           en coopmanschap te samen gedreven".
  O.a. nog: Op 1-7-1710 (fol. 139) was aanlegger in het leger en nog niet 
            thuisgekomen.
R 12 fol. 92 19-06-1709
De eed hebben afgelegd:
- tot borgemeester over de Dijck - Jan Smits, als geleerde,
         - Jan Hendrick Verdijseldonck, ongeleerde.
- tot setters over de Dijck - Jan Laurensse, geleerde,

     - Frans Huyberts, ongeleerde.
- tot borgemeesters over het Dorp: - Frans Cornelis van Weert, geleerde,

  - Frans Jacobs, ongeleerde.
- tot setters over het Dorp - Thomas Hoefnagels, geleerde,

  - Francis Canters, ongeleerde.
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R 90 fol 84 24-06-1709
Goort Mathijssen Verrijt verkoopt aan Johan Rauwers, predikant, te Deurne en
Vlierden:
- hooiland de Luttelhees 1 sille

1. kn Tonis Leppens
2. Nicolaes van Ruth
3. de gemeente Asten 
4. de Aa

Koopsom: ƒ 107,-.
Hij verkoopt aan Willem Reynder Manders:
- hooiland - gelegen neffen de Bunders 1 sille

1. de [Bienre]
2. de Marcelis Jan Jacob Slaets 
3. de Aa
4. het Dollandt

Koopsom: ƒ 4,50.
Hij verkoopt aan Jan Goort Raymaeckers:
- hooiland int Voortie 1 sille

1. erven Jan Jacob Slaets
2. Advocaat Coolen
3. de Aa
4. het Dollandt

Koopsom: ƒ 9,-.
R 112 fol. 7vo 29-06-1709
Johan van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters St. Jan 1701 - '02 ver-
klaren dat zij uit kracht van de resolutie van de Raad van Staten - d.d.
25-7-1679 - betreffende - de geabbandonneerde huizen en landerijen om daaraan
de lands- en dorpslasten alsmede de contributies te verhalen - hebben verkocht:
- huis en landerijen - zoals verlaten door Maria - weduwe Jan Mathijssen de
  Groodt.
Om daaraan de diverse lasten te verhalen en het restant uit te keren aan de 
naast gerechtigden.
Van e.e.a. is een rekening gepasseert.
Attestanten verklaren dat Maria voors. niet ΘΘn duyt uit de verkoopgelden 
heeft ontvangen.     
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R 12 fol. 95ev. 01-07-1709
- Johanna Pincksternaken - weduwe Laurens Simons, oud drost te Asten en oud
  procureur, te 's Bosch - contra - Hendrick van den Bleeck.
  Betreft: Terugbetaling van geleende gelden.
  Zeer veel (30) "zittingen" - laatste vermelding - fol. 198.  
- Antonis van Rut en Hendrick Aert Tielens, oud borgemeesters, aanleggers 
                                 - contra - Geerit Philipsen, gedaagde.  
- Jan Willems, aanlegger - contra - Jan Jansen van Rut, gedaagde.
  Aanlegger heeft in huur gegeven:
  - het achterste deel van een huis - in den Hemel.
  Termijn: Pasen 1708 - '09.
  Huursom: ƒ 8,-.
  Tot nu toe is niet betaald. 
R 112 fol. 8vo 01-07-1709
Alzo "eenige twist en onheyl" was ontstaan tussen Mathijs Willems van Gerwen -
g.m. Goortie Jan Hendrick Ceelen - weduwe Aelbert Jan Lomans - en daarbij
vier kinderen m.n. Jan, Hendrick, Maria en Margareta - deze kinderen zijn 
geass. met Antonis Lomans, hun momboir.
Zij maken een contract om alle twist en onheil in de toekomst te voorkomen en 
samen in vriendschap te kunnen leven.
E.e.a. met "tussenspreken" van Philips van Heusden en Hendrick Tho poel, sche-
penen.
- Indien Matijs - komt te overlijden v≤≤r Goortie - dan zullen n≤g Goortie 
  n≤g haar kinderen iets van zijn achter te laten goederen ontvangen.
  Deze zullen komen aan zijn naaste vrienden, waar de goederen van zijn  ge-
  komen.
- Indien Goortie komt te overlijden v≤≤r Mathijs - dan zal deze - ƒ 100,-
  ontvangen uit de goederen van Goortie en verder hetgene "tot sijne lijve
  is gehoorende" zonder verdere enige pretenties te mogen hebben.
- Indien echter Matijs "in sijne oude daegen onbequaem sijnde om sijnen cost
  ende dranck te connen winnen, tot armoe quaeme te geraecken" dan zal hij
  de - ƒ 100,- mogen aanvaarden tot zijn onderhoud.
- Indien hij deze echter niet nodig heeft dan zullen zij weer gaan naar de 
  kinderen van Goortie.     
R 90 fol 85vo 06-07-1709
Antonis Peters verkoopt aan Hendrick Canters, koopman, te 's Bosch:
- heiveld nu groes de Kievitshof - in de Nachtegael 5 cops.

 1-2. de koper
 3-4. Peter Jan Baltis

Verponding: 8 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 75,-
Belast met: 11 kannen rogge/jr. aan rentmeester des Tombe, van de Geestelijke 
            Goederen - komende van Jan Willem Pennincx uit een meerdere rente
            van 34 vat rogge/jr.
            Alsnog aan des Tombes - het 1/3e deel van 32 kannen rogge/jr. ko-
            mende vanwege Dielis Aerts van den Berge.
R 162 06-07-1709
Taxatie van de onroerende goederen van de Ho. Ed. Vrouwe Cecilia [      ]
Joseph van Wijnbergen, douariδre de Raveschot - overleden 3-6-1709, te Antwer-
pen.
De verklaring is afgegeven door Hendrick Jansen, te Zeelst.

De helft van:
- een clamptiende - den leegen Dijck,

        - den hoogen Dicjk,
        - de Beeck,
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        - de voorste Diesdonck,
        - de achterste Diesdonck,
        - Astappen
        - den Ommelschen Bosch

De wederhelft is van de erfgenamen Thomas Beresteyn.
De voorn. tiende zijn jaarlijks "rijdende" met de clamptiende:
- hoogh Ommel,
- leegh Ommel,
- de Steegen,
- den Boeschot,
- de Vork,
- de Lensdonck,
- den Achterbosch - allen toebehorende aan het Gemene Land.   
De goederen van Mevr. Wijnsbergen zijn belast met - ƒ 1000,- aan NN.
-  9 vat rogge/jr. aan het Convent van Ommel - nu het Gemene Land.

Waarde: ƒ 2960,-. 
         
R 112 fol. 10vo 07-09-1709
- Dirck Jansen - g.m. Joostie Dirx van Weert - en
- Jan Lintermans n.u. - zij mede voor:
- Joost Dirx van Weert.
Zij geven procuratie aan Paulus Loeff, procureur, om namens hen, waar te ne-
men en gade te slaan het proces voor de Raad van Brabant, te 's Hage, dat zij
genoodzaakt zijn te voeren tegen:
- Peeter van Milsbeeck, te Ravesteyn - g.m. Anna Maria Dirx - alsmede
- Joanna (Jansen) - en
- Andries Jansen - g.m. Maria Niclaessen c.s.
Als impetranten van mandement.
Constituanten ratificeren speciaal het verbaal van procureur Loef, op 
1 juli 1709, voor H.H. Scot en Cuneus, als commissarissen.
Enz. enz. 
R 112 fol. 11vo 16-09-1709
- Anthonis Thomas Jacobs,
- Ruth Thomas Jacobs,
- Jan Thomas Jacobs,
- Jacob Thomas Jacobs - en 
- Jan Hendrix - g.m. Willemke Thomas Jacobs.
Allen kinderen en erven van wijlen Thomas Jacobs - Jenneke Joachims.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Anthonis
- land den Henst 1╜ l.

1. Aertie Block   
2. Willem Fransen 
3. Aert Tielen
4. de weg

- land den Ommelsenwegh 2 l. 25 r.
1. weduwe Nicolaes van Rut
2. Jan Hendricx
3. weduwe Willem Hendricx Dielis
4. Jan van Hove

- land aen het Eynde 1 l.
1. de straat
2. Goort Paulus
3. de weg
4. weduwe Willem Hendrick Dielis

- groes het Eyntie 2 l.
1. Jan Hendricx
2. Antony Canters
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3. Jacob Thomas
4. de straat

- groes het Liender 1 l. 25 r.
1. Jan Hendricx
2. Jacob Goorts
3. de Loop
4. Jacob Thomas

- groes het Eyntie 25 r.
1. de straat
2. Antonis Jacobs
3. weduwe Willem Hendrick Dielis
4. de straat

2e lot: Ruth
- het oude woonhuis en het aangelag - in de Stegen 2 l.

1. weduwe Willem Hendrick Dielis
2. Jan van Hove

 3-4. de straat
- land de Steegen 3 cops.

1. Matijs Cuypers e.a. 
3. Matijs Canters e.a. 

- land de Pas 2 l. 12╜ r.
1. Philips Dielis   
2. weduwe Willem Philipsen
3. Frans Lucas
4. de weg

- land de Pas 1 l.
1. Goossen Elias
2. Antony Cuypers
3. Matijs Cuypers
4. Jan Dircx van Vlierden

- land den Brembergh 1 l.
1. Jacob Thomas 
2. Aert Block
3. Jacob de Zeeger
4. de gemeente

- groes het Swartbroeck 1 l. 12╜ r.
1. Willem Hendricx 
2. Cornelis Manders
3. Matijs Cuypers 
4. Thomas van de Graeff

Belast met: ƒ 5,-/jr aan de Kerk van Asten - te lossen met - ƒ 100,-.
3e lot: Jan
- de turfschop en de grond waarop deze staat - in de Steegen 10 r.

1. weduwe Willem Hendrick Dielis 
2. Rut Thomas
3. Jan van Hove
4. de straat

- land den Ommelsenwegh 2 l.
1. de weg

 2-4. Jan Hendricx
3. Jacob Thomas 

- land het Eyntie 7 cops.
1. Willem Hendricx
2. Matijs Canters
3. Frans Lucas
4. Rut Thomas

- land het Keske 3 cops.
1. weduwe Nicolaes van Rut
2. Leendertie Canters
3. Willem Fransen
4. weduwe Jan Hendrick Bernaerts
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- land de Pas 25 r.
1. Jan van Hove
2. de weg
3. Wouter Hoefnagel

- groes de Steegen 3 l.
1. Jan Hendricx
2. weduwe Willem Hendricx
3. Jan van Hove
4. de straat

- groes het Liender 3 cops.
1. Jan Schepers
2. Geerit Aerts e.a. 
3. Catalijn Goorts
4. Jacob Thomas

4e lot: Jacob
- de schuur en de plaats waarop deze staat - in de Steegen 10 r.

1. Frans Huyberts
2. Rut Thomas
3. Willem Hendricx
4. de straat

- land de Lochten 2 l. 25 r.
1. Frans Lucas
2. Matijs Canters

 3-4. Frans Huyberts
- land den Brembergh 1 l. 12╜ r.

1. Rut Thomas
2. Willem Fransen 
3. Jacob Aerts
4. de gemeente

- land den Ommelsenwegh 1 l. 12╜ r.
1. de weg
2. weduwe Joost Doensen
3. Jan Thomas 
4. Willem Fransen

- groes de Steegen 2 l.
1. Jan Hendricx
2. de Loop
3. Anthonis Thomas
4. kn Aert Aertsen

- groes het Liender 1 l. 25 r.
1. Nicolaes van der Linden
2. weduwe Willem Hendricx
3. Jan vn Hove
4. Philips Timmermans

Belast met: ƒ 5,-/jr aan den Armen van Asten.
5e lot: Jan Hendricx
- land den Ommelsenwegh 2 l.

1. Antonis Thomas
2. de straat
3. Jan Thomas
4. weduwe Willem Hendricx

- land den Ommelsenwegh 1 l. 25 r.
1. Jan van Hove
2. Jan Thomas
3. Antonis Thomas
4. Jacob Thomas

- land den Hoppencamp 3 cops.
1. Catalijn Goorts
2. Philips Dircx e.a. 
3. Antonis Thomas
4. Jan van Hove
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-groes het Liender 2 l.
1. Antonis Thomas
2. Philips Timmermans
3. Nicolaes van der Linden
4. de delers

- groes de Steegen 3 l.
1. Jan Thomas
2. Anthonis Thomas e.a. 
3. Nicolaes van der Linden
4. de straat

De eventueel nog te vinden renten en lasten zullen gezamelijk gedragen worden.
R 90 fol. 86vo 17-09-1709
Joort Jansen Buckincx - g.m. Anneke Bernaerts verklaart dat zijn vrouw nader
in den bloede is aan Frans Fransen, haar "peechtenoom" als Frans Huberts zodat
hij koopt:
- land de Lochtenacker 3 l.

 1-2. Antony Canters
3. weduwe Willem Philipsen

Zie ook akte:  R 90 - fol. 60 - 24-9-1708.
Buckincx verklaart nog: "dat hij dese vernaderinge is doende voor sijn eygen 
selven, sonder inductie ende persinge ende van imanden
                        ende met sijn eygen penningen" enz.     

Koopsom: ƒ 200,-.
R 0 fol. 88 30-09-1709
Marcelis Antonis verkoopt aan Jan Peter Lomans:
- land ontrent de Wintmolen 2 l.

1. Meeus Peters
2. Matijs Cuypers

 3-4. de wegen
Verponding: 12 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 16,-.
Belast met: ƒ 0-3-12/jr. aan de Kerk van Asten.
R 90 fol 88vo 08-10-1709
Jan Goorts verkoopt aan Bernaert Reynders:
- land de Roeter 3 cops.

1. kn Marcelis Claessen
2. kn Marten Teunis
3. Jan Andriessen
4. de koper

- land den Braeckwiecl 1 cops.
1. kn Marcelis Claessen
2. kn Dirck Leenders
3. Jan Schepers
4. kn Jan Antonis Martens

- groes de Roeter ╜ l.
 1-4. de koper

2. kn Antoni Laurensen
3. Jenneke Aerts

Verponding: 7 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 43,-.
R 112 fol. 17 16-10-1709
- Philips van Heusden, president,
- Hendrick Tho poel, president,
- Peeter van der Lith, secretaris - en
- Jan van Riet, vorster - allen "gedaegt" om ter instantie van Anna Constantia 
de Boecop, Vrouwe van Asten, te getuigen - verklaren - dat zij op 21 juni l.l.
rond 10 uur in de morgen geweest zijn t.h.v. Jan van Riet en dat daar ook
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aanwezig was "eenen" Jan Peeter Smits, wonende op de voorste Diesdonck - die
"geluck gewenst" werd dat zijn broer, Jan Smits, gekozen was tot borgemeester.
Deze heeft daarop "met opgesetten ende grammen gemoede" gezegd: "Dat den Heere
van Asten, duysent gulden hadde genooten van van Houtarts penningen welcke 
waeren staende tot laste deser gemeente van Asten, daar de gemeente de intrest 
van betaelt, ter oirsaecke dat hij geen gelt meer soude trecken. Dat den Heere
van Asten daerover tegenwoordigh in de helle leght en brande en dat de tegen-
woordige Mevrouwe van Asten van d'een ende d'ander alle wijn en gelt was trec-
kende off prouffiterende op datter eenige soude blijven te weeten van borge-
meesterschap ende dat de Vrouwe ende Freulingh van Asten oock in de helle
met hem Heere van Asten mede sullen branden ende haer den duyvel, als den 
Heere van Asten, halen".
Zeggende verder, dat zijn broeder hem dit gezegd had - "welcke enorme woorden"
door Jan van Riet in kennis zijn genomen.

58



R 112 fol. 18vo 01-11-1709
Antonis Antonissen Cuypers, ontrent het Marckvelt, ziek, testeert - o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Dat na zijn dood:
  - de kinderen van Jan Antonis Dircx - en Antonetta Paulus, zijn vrouw, m.n.
    - Antony, 
    - Joost,
    - Hendrien - g.m. Aert de Volder,      
    - Catalijn Jansen,
    - Jenneken Jansen - g.m. Marten Michiels van Deursen,
    - Maria Jansen - broeders en zusters
 - en de kinderen van Dirck Antoni Dircx - en Anneke Jan Baltus, zijn vrouw,
   m.n.:
    - Heylke - g.m. Jan Paulus Cremers,
    - Jenneke - g.m. Jan Jansen Paulussen
Alle acht samen zijn nagelaten goederen zullen delen t.w.:
- huis, land en groes,
- tin, koper, linnen, wol, "gereet ende ongereet" en verder alles wat hij,
  testateur, in eigendom heeft.
- Zij zullen wel gehouden zijn zijn lasten en schulden te betalen.
- Maria Jansen, zijn nicht, en "dienstmaeght" zal wegens haar getrouwe dienst
  haar "huurpenningen en haer toebaet" moeten ontvangen.
R 90 fol 89 14-11-1709

Peeter Andriessen is schuldig aan zijn dochter, Heylke Peeters, - ƒ 60,- zon-
der rente en terug te krijgen na de dood van haar ouders welke toebehorende is:
- huis en aangelag - achtergelaten door wijlen Wouter Geven - in de Wolfsbergh.
R 90 fol. 89vo 14-11-1709
Antony Canters verkoopt aan Peeter Fransen:
- land den Snijderscamp 3 cops.

1. den Dijck 
2. Jenneke Gijsberts
3. Jan Peter Lomans
4. Antony Cuypers

Verponding: 6 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 40,-.
R 90 fol. 90vo 16-11-1709
Jan Hoefnagels verkoopt aan Jan Joost Doensen:
- land de Snijderscamp 1 l.

1. Antony Cuypers
2. Marcelis Antonis
3. de verkoper
4. den Dijck

Verponding: 8 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 50,-.
R 12 fol. 108 25-11-1709 1/2
- Jan Paulus Cremers - en
  Hendrick Jansen Hoefnagels - g.m. Marie Paulus Cremers, aanleggers 
  - contra - 
- Jan Frans Colen - en
  Stijntie - weduwe Anthony Jan Frans Colen - gedaagden
  Betreft: het "executabel" maken van een schepenobligatie van - ƒ 100,-
           d.d. 8-11-1690.
 
R 33 - 52 25-11-1709 2/2
Jan Paulus Cremers - en 
Hendrick Janssen Hoefnagels - g.m. Mari Paulus Cremers, aanleggers.
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- contra
Jan Frans Colen - en
Stijntie - weduwe Anthonis Jan Frans Colen, gedaagden.
Gedaagden zijn sinds 8 nov. 1690 schuldig aan Lucas Huyberts van der Loo -
g.g.m. Willemken - weduwe Paulus Dircx, van wie aanleggers erfgenamen zijn -
ƒ 100,- α 5%.
De achterstand in intrest is "veele en verscheyde jaeren".
In 1698 is door de eerste gedaagde - ƒ 35,- afgelost. 
R 112 fol 20vo 29-11-1709
Mevrouw A. C. Baronne de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie aan Mr. 
J. Charles, advocaat, te Roermonde, om namens haar "te laeten realiseren":
- de heerlijkheid Neer - en
- "zekere" weide, te Buggenum, beiden gelegen in het Graafschap "Horn ofte 
  Heur" en verder alle vindbare goederen, aldaar, toebehorende aan Grave de
  Limbourch Stirum.
Hem wordt speciaal verzocht om tijdens en bij de "realisatie" rekening te hou-
den met de costuymen zoals ze daar gebruikelijk zijn.
R 112 fol. 22 29-11-1709
Mevrouw A. C. de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie aan Anna Wilhel-
mina de Doerne, haar dochter, om namens haar "alle voorvallende affairens ofte
saecke jegens" Grave Limborgh Stirum waar te nemen en daarin te handelen als
haar goeddunkt.
R 12 fol. 23 29-11-1709
Hendrick en Antony, kinderen en erven van wijlen Mr. Antony Canters verklaren
dat Daniel Marten Vermeulen, te Omel, aan Antony Canters heeft voldaan: 
- een obligatie van - ƒ 275,-.
De obligatie, welke in het ongerede is geraakt, was t.b.v. Mr. Antony Canters,
hun vader.
De comparanten stemmen toe in cassatie.
R 90 fol. 91 04-12-1709
Maria Jan Fransen Verrijt - weduwe Nicolaes van Ruth - testament 3-2-1708 -
is schuldig aan Hendrick Tho poel - ƒ 300,- (waarvan - ƒ 100,- gelost).
Rest - ƒ 200,- α 4%.
R 90 fol. 92 07-12-1709
Ruth Thomasse, te Liessel verkoopt aan Frans Huyberts:
- land de Pas 9 cops.     

1. weduwe Willem Philipsen
   2. Philips van Heughten

3. de weg
4. Frans Lucas

Verponding: 14 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 120,-.
Zij verkoopt aan Jan Peeter Canters, haar neef, haar deel in:
- huis, land, groes - in de Steegen (scheiding en deling - 4-9-1709)
Belast met: ƒ 5,-/jr. aan de Kerk van Asten.

Koopsom: ƒ 20,-.
R 112 fol. 23vo 14-12-1709
- Peeter Jansen van Ruth, te Budel,
- Hendrick Jansen van Ruth, 
- Hendrick Jansen Gruythuysen, te Tongeren - g.m. Alegonda Jansen,
- Joost Jansen, te Vlierden - g.m. Maria Jansen - en
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- Mart Jansen van Ruth.
Allen kinderen en erven van wijlen Jan Peters van Ruth - en Jenneke Cornelis-
sen.
Zij geven procuratie aan Lammert Mathijssen - weduwnaar van Anneke Jansen van 
Rut, hun zwager, om mede namens hen te vervolgen het proces tegen de Heer van
Helmont.
R 147 14-12-1709
Marie Jansen Verrijt - weduwe Nicolaes Peters van Ruth verkoopt: 
- "bestialen, hooy, strooy, huysraet en bouwgereetschap" 
o.a.:
- vee       ƒ  46,-
- overig       ƒ    58,-  
           ƒ 104,-
Na aftrek van alle kosten en lasten resteerde - ƒ 2,-.
R 112 fol. 24vo 20-12-1709
Huybert Abrahams - en Anna Maria van Boshuysen, zijn vrouw, in het Dorp, ter
plaatse het Berghslandt, testeren.
- hij "cloeck naer de lichaeme".
- zij ziek.
o.a.:
- alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- het huis dat zij bezitten en bewonen, inclusief al hun verdere roerende 
goederen en uitstaande gelden - komen aan de langstlevende van hen beide -
dit uit "pure liefde".
R 90 fol. 93 20-12-1709
- Jenneke - g.m. Meeus Peters - en 
- Elske, haar zuster.
Zij verkopen aan Elisabet - weduwe Willem Hendrick Dielis:
- land in de Sporck 1╜ l.

1. Antonis Dielis
2. Matijs Canters
3. Peeter Canters
4. de weg

Verponding: 12 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 30,-.
R 90 fol. 93vo 20-12-1709
Jenneke - g.m. Meeus Peters verkoopt aan Hendrick Canters:
- land in de Sporck  l.

1. het Convent van Ommel
2. Antonis Dielis      
3. de weg
4. Elske - weduwe Reynder Hendricx

Verponding: 8 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 25,-.
R 112 fol. 26 28-12-1709
Schepenen van Asten verklaren dat:
- Adriaen Bitters - en
- Peeter Antonissen van den Broeck - 
uit kracht van testament van Jan Gerits Verschuyren - en Maria, dr Faes Lambert
Kerckels, te Delft - d.d. 1-3-1703 - notaris de Bries - op heden ontvangen heb-
ben - uit de opbrengst van het verkochte huis, land en groes - achtergelaten
door Faes L. Kerckels, na betaling der schulden van het sterfhuis - de som van
- ƒ 42-3-4.
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R 90 fol. 94 31-12-1709
- Tielen Jacobs,
- Jan Antonis Tielens,
- Jacob Goorts - en
- Peeter Peeters - g.m. Handerske Willems.
Zij verkopen aan Jan Frans Colen:
- 2/3e deel in - huis, stallinge, schuur, schop, hof, dries en aangelag, land
  en groes - te Ostaden 25 l.
Waar Jan Frans Colen nu woont en 1/3e deel van bezit. 
  1. de erven of weduwe Stockheyn

2. de straat
Belast met: ƒ 11,-/jr. aan Jacob Frans Biese, te Maarheese (of ƒ 250,- gecon-
            stitueert t.b.v. Jan Antony Canters.

- ƒ 1-10-0/jr. aan het Gemene Land - wegens het O.L.V. altaar.
- ƒ 0-12-4/jr. aan het Huis van Asten.

R 162 11-01-1710
Taxatie van de onroerende goederen van Jenne Maria Huyberts, overleden
24-12-1709.
Huybert Abrahams is weduwnaar van de overledene.

Waarde
- de helft van en huiske en hof in het Berghslandt

3 cops.   ƒ 90,-.
  1-3. de wegen

2. Jan Martens
4. den Armen

20e penning is ƒ 4-10-0.
R 12 fol. 113 13-01-1710
- Jan Jansen Walraven, aanlegger - contra - Jan Marten Doensen, gedaagde.  
R 112 fol. 27 17-01-1710
Peeter Jan Smits welke ter instantie van Mevrouwe Baronnes de Boecop, Vrouwe
van Asten "bij mandement van daeghsele, gedagvaerdt" voor de Raad van Brabant,
te 's Hage, tegen de rol van 22 jan. 1710, om aldaar "te commen repareren en 
te beteren soodanige iniurieren" als hij, comparant, op 21 juni 1709 t.h.v.
Jan van Riet heeft gedaan.
- R 112 - fol. 17 - 16-10-1709.
Hij doet e.e.a. niet gestand maar wil dit revoceren en herroepen verklarende 
alles gelogen te hebben en dat het hem "leet" doet deze woorden gesproken te
hebben.
Hij vraagt om vergiffenis.
R 90 fol. 95vo 18-01-1710
Willem Willemssen van den Eynde is nader in den bloede aan Tielen Jacobs, zijn
oom, dan Jacob Goorts Verberne - hij vernadert  dus de koop gedaan op 
21-1-1709 - fol. 76.

Koopsom: ƒ 100,-.
R 90 fol. 96 23-01-1710
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Anneke Abraham Jan Michielsen, te
Antwerpen - ƒ 400,- α 4%.
Het geld wordt gebruikt in mindering van een lening van ƒ 1000,- tegen hogere
intrest aan de weduwe Juffr. Stockheyn - d.d. 20-4-1675.
Marge: 26-4-1755 - gelost aan Johannes van der Linden.
R 90 fol. 98vo 29-01-1710
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De regeerders van Asten zijn schuldig aan Johan van Enette, koopman, te Eynd-
hoven - ƒ 600,- α 4%.
Het geld wordt gebruikt om een lening van ƒ 1000,-, tegen hogere intrest aan de
de weduwe Juffr. Stockheyn - d.d. 20-4-1675 - af te lossen.
Marge: 28-3-1763 - gelost aan Jan Coolen en Willem Joosten, armmeesters, te
                   Asten.
R 112 fol. 27vo 01-02-1710 
Peeter Jansen - en Jenneke Peeters, zijn vrouw, in het Dorp, testeren.
Hij - ziek,
Zij - "cloeck ende gesont:.
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- De testateur is voor deze getrouwd geweest met Eyke Peeters - en daarbij 
  drie zonen m.n. Jan, Hendrick en Jan.
  Zij zullen ontvangen:
  - de helft van een huiske en hof - in het Dorp - waarin nu Maria - weduwe 
    Cornelis Hendricx woont.
  - de helft van de huisraad, die tijdens het leven van Eyke aanwezig was,
    o.a.: twee bedsteden, een trog, een kist, twee stoelen, een ketel enz.
- De andere helft van het huiske, hof en huisraad zal komen aan Jenneke, tes-
  tatrice.    
- Al het timmergereedschap zal ook komen aan zijn drie zonen.
- Alle overige goederen - beesten, hooi, stro, koren, erwten, bonen, stoelen,
  banken, tin, koper, linnen, wollen, al het hout enz. zullen komen aan de 
  langstlevende van hen beide.
R 112 fol. 29vo 14-02-1710
Jenneke - weduwe Joost Doensen geeft procuratie aan van Rijp, procureur,
om te vervolgen de procedure voor de Raad van Brabant - contra - de Gravin 
van Berlo en haar kinderen.
R 112 fol. 30co 14-02-1710
Schepenen van Asten verklaren - dat Jan sone Mathijs Jan Somers - en Cathalijn 
is geboren te Asten, uit vrome en oprechte ouders, staande ter goeder naam en 
faam.
Ook Jan Mathijs Jan Somers "is staende ter goeder naeme ende faeme".
Gedurende de tijd zijner "wooninge", alhier, heeft hij "sigh selven vroom en-
de eerlijck ende neerstigh" gedragen (voor zover ons bekend).
Wij hebben verstaan "in de gemeene wandelinge" dat Jan Matijs Jan Somers,
"buyten den echten houwelijcken staet eenige kinderen soude hebben verweckt
of geprocreert".
R 90 fol. 100vo 17-02-1710
Goort Verdonck - g.m. Jenneke Goort Willems verkoopt aan Jan Peeter Polders:
- de helft van - huis, land en groes - te Heusden 16 l.
  Zoals in gebruik bij de koper.
Belast met: de helft van - ƒ 350,-.

Koopsom: ƒ 340 + ƒ 175,- = ƒ 515,-.
R 112 fol. 31 17-02-1710
Schepenen van Asten verklaren - dat Olifier de Partizaen, uit Grave, met zijn 
bijhebbende militairen, verscheidene jaren herwaarts, hier te Asten, "ver-
scheyde reysen" is gekomen "ende vereeringe gevraeght ende afgevordert ende
verteeringhe tot lasten deser gemeente gedaen"
T.w. dat:
- Jan Coolen c.s. borgemeesters 1705 - '06 hem ƒ 9-9-0 gegeven hebben.
- Willem Lomans c.s. borgemeesters 1707 - '08 hem ƒ 6-2-0 hebben laten verteren.
- Matijs Martens c.s. borgemeesters 1708 - '09 hem ƒ 9-10-0 hebben gegeven.
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- Jan Antonis c.s. borgemeesters 1708 - '09 hem ƒ 9-10-0 hebben gegeven en 
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  aan verteringen ƒ 1-13-0.
- Frans Cornelis van Weerd c.s. borgemeesters 1709 - '10 hem ƒ 6-6-0 hebben 
  gegeven en op 30-1-1710 nog hebben betaald ƒ 16-7-0.
- Nog heeft Henrick Tho poel, ΘΘn onzer schepenen, enige jaren geleden aan
  hem betaald ƒ 7-10-0.
E.e.a. blijkt uit de publieke rekeningen, onderzoekingen en opnemingen "der
gelagen" daarvan gedaan.
R 162 17-02-1710  
     
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Huyberts, overleden 16-1-1710.
Huybert Aerts is weduwnaar van de overledene.

Waarde
- de helft van huis, hof en aangelag - in het 
  Berghslandt 1 l. 25 r. ƒ 40,-

1. de straat
2. Luytie van Gerwen

- de helft van een akker - aan de Wintmolen 3 l. ƒ  1,-
1. Luytie van Gerwen
2. Vester Wilbordts

- de helft van een akker - te Ostaden 1 l. ƒ  1,-
1. Marcelis Antonis
2. Peter Baltus

- de helft van een groesveld - achter Ostaden 2 l. 25 r. ƒ  8,-
1. Aert Tielen
2. weduwe Lammer Willems        

ƒ 50,-.
20e penning is ƒ 2-10-0.
R 90 fol. 101 25-02-1710
Hendrick van Helmondt - g.g.m. Jenneke Joost Roefs is schuldig aan Willem 
Lomans - ƒ 60,- α 5%.
Marge: 5-5-1739 - Antoni Willem Lomans heeft ontvangen van Pieter Lomans, als
                  koper van en stuk groes van Hendrick van Helmont - ƒ 60,-.
                  tpt. 5-5-1739.
R 9- fol. 102 26-02-1710
Antony Canters verkoopt aan Jan Fransen van de Loverbosch: 
- de helft van een klamptiende en smaltiende - de Laarbroeksche tiende.
De andere helft is van de kn en erven van wijlen Antonis Michiel Jacobs van 
de Cruys - die samen met Antony Canters, vader van de verkoper, deze tiende in 
belening hebben gekregen van Gevard van Deurne, Heer van Asten - schepenen 
's Bosch - d.d. 20-7-1655.
Zie ook: schepenen 's Bosch - d.d. 8-2-1659.

Koopsom: ƒ 3150,-   
R 90 fol. 103 26-02-1710
Hendrick Canters verkoopt aan Hendrick Aert Tielen:
- hofstad en aangelag, land en groes - te Ostaden 6 l.
  In gebruik bij Jan Martens.

1. Marten Marcellus en 
                             de kn Joost Jan Tielen 

2. Aert Tielen
 3-4. de straat

- land den Berckenbosch - te Ostaden 1╜ l.
1. Aert Tielen
2. kn Michiel Coolen
3. de straat
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4. de gemene Bergen
R 112 fol. 32 26-02-1710
Hendrick Canters, coopman, te 's Bosch, "gearresteert, alhier en gedagvaert"
ter requisitie van Juffr. Johanna Pinxternaken - weduwe Laurens Simonts - ver-
klaart - dat het waar is dat hij in 1700, omtrent 27 april, te Asten, t.h.v.
Hendrick van den Bleeck is geweest en daar o.v.v. van den Bleeck aan deze heeft
toegestaan op zijn, comparants, rekening en t.l.v. deze te ontvangen bij 
L. Simonts, te 's Bosch - ƒ 200,-.
"Oft dat hij, van den Bleeck, de selve somme van - ƒ 200,- op de gemeene mid-
delen der bieren, werdende doenmaels bij L. Simonts, als substituut ontfanger  
betaelt voor uytgaef en voldoeninge soude genieten. Waertoe den voors. compa-
rant oock missive, ter fine vermelt, aen van den Bleeck heeft behandigt om te
adresseren aen dito L. Simonts ende desselfs crediet te connen proffiteren".
Onder beding dat hij, van den Bleeck de - ƒ 200,- zou aflossen tegen 5%.
Zowel van den Bleeck als Simonts hebben tegen hem, comparant, verklaart dat zij
de - ƒ 200,- resp. ontvangen en verstrekt hadden.
"dogh dat den deponent, sullende reeckenen met Hend. van den Bleeck, op 
17 febr.1705 hij, van den Bleeck, die - ƒ 200,- niet heeft willen aannemen,
seggende - die noyt van de Heer Simonts genooten te hebben - ende alhoewel
te voorens verscheyde reyse contrarie aen den deponent heeft verclaert".
R 146 05-03-1710
Compareerde voor notaris Hendrick Buytens, te Antwerpen:
- Jan Adams, poorter te Antwerpen - g.m. Adriana Buckems - welke procuratie
geeft aan zijn vrouw om namens hem te aanvaarden "het sterffhuysse ende ach-
tergelatene goederen" van Michiel Buckums - en Jenneke van Gerwen, wijlen haar 
ouders - overleden te Asten.
Enz. enz.
Opmerking: Na afwikkeling der erfenis - is ieder "kindsdeel" vastgesteld op
           ƒ 37-3-0 en dit is ook uitbetaald.
R 112 fol. 33 06-03-1710
Jan Jansen geeft procuratie aan "thoonder deses" om namens hem te arresteren
de persoon Pierie de Senilh, of zijn goederen of traktement.
E.e.a. om te komen tot voldoening van - ƒ 70,- op een "hantobligatie" aan 
hem, Pierie de Senilh, op 15-9-1708, verstrekt.
De terugbetaling zou plaats vinden op 1-2-1709.
R 112 fol. 34 08-03-1710
- Marten Andriessen,
- Jan Andriessen,
- Eyke Andriessen,    
- Frans Cornelis - g.m. Jenneke Andriessen,
- Dirck Andriessen,
- Jan Willems - g.m. Goortie Andriessen,
- Peeter Andriessen - en
- Marcelis Andriessen.
Allen kinderen van Andries Martens - en Peerke Anthonissen.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Marten Andriessen
- de helft van een groesveld - te Bussel geheel 4 l.

            1-2-4. de Aa en de Beeck
 3. Willem Slaets
- ƒ 100,- t.l.v. Jan Willems.
- ƒ  50,- t.l.v. Marcelis Andriessen.
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2e lot: Jan Andriessen
- de helft van een groesveld - te Bussel geheel 4 l.
- ƒ 150,- t.l.v. Marcelis Andriessen.
3e lot: Eyke Andriessen
- ƒ 300,- α 4% t.l.v. Marcelis Andriessen
Marge: 10-8-1723 - Dirck Andriessen, Peeter Andriessen en Marten Martens, ver-
                   klaren mede voor de andere, t.o.v. schepenen, dat IJke An-
                   driessen in haar leven bij Marcelis Andriessen in de kost

         is geweest en de - ƒ 300,- daar heeft verteerd.
4e lot: Frans Cornelis
- ƒ 300,- α 4% t.l.v. Jan Willems, zijn zwager.
5e lot: Dirck Andriessen
- ƒ 300,- t.l.v. Marcelis Andriessen.
6e lot: Jan Willems
- hofstad, land en groes - de Geerteman - a.d. Dijck 7 l.

1. Marten Marcelis
2. Jan Willem Pennincx
3. de straat
4. Frans Antonis

- land de cleyne Heghacker      3╜ l.
1. Marten Wilbordts
2. Jan Willems

 3-4. de straat
- groes den Cranenbeempt - a.d. Dijck 3 l.

1. Matijs Martens
2. Frans van Bussel
3. de Aa
4. Marten Jansen

- groes Toornemansveltie - a.d. Dijck 4 l.
 1-4. Marten Jansen

2. Jan Willems
3. Frans van Bussel

- groes 1 l.
1. Peeter Martens
2. Frans van Bussel

 3-4. Marcelis Andriessen  
Belast met: ƒ 12,-/jr. aan Frans Cornelis, zijn zwager.
7e lot: Peeter Andriessen 
- ƒ 300,- t.l.v. Jan Willems, zijn zwager.
Marge: Voldaan.
8e lot: Marcelis Andriessen
- huis, schuur, hof en aangelag - a.d. Dijck 11 l.
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1. kn Marten Jan Teunis
2. Matijs Martens en Marten Marcelis
3. Wilbordt Verberne
4. de straat

- land den grooten Heghacker met den Wittenacker
daer teynden aengelegen

1. Matijs Martens
2. Marten Wilborts
3. de straat
4. Jan Everts e.a.

- land het 'd Ouwlandt 2 l.
1. Matijs Martens
2. kn Marten Jan Teunis
3. Simon IJsbouts
4. Marcelis Andriessen

- land den Hulsbosch - met de Camp
1. Gevert Paulus
2. Jan Wilbordts
3. Jan Andriessen
4. Marcelis Andriessen

- groes 8 r.
          1-2-3-4. kn Marten Jan Antonis

- groes het Bosvelt 9 l.
 1-2. Gevert Paulus

3. Gevert .....
4. den Dijck

- drie percelen groes naast elkaar - a.d. Dijck 6 l.
1. Mathijs Martens
2. Marten Seelen e.a. 
3. de Aa
4. Geef Paulus

- twee percelen groes - het Ven samen 2 l.
1. Jan Andriessen
2. kn Marten Antonis
3. Marten Jansen
4. Jan Willems

Belast met: 3 gl. 15 st/jr. aan rentmeester des Tombes.
- 2 gl./jr aan het Convent van Ommel - nu des Tombes.
- 1 gl. 10 st./jr. aan den Armen van Mierlo.
- 12╜ st./jr. aan den Armen van Asten.
- 5 gl./jr. aan den Armen van Asten (ƒ 100,-).
- 5 st./jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ  6,-/jr. aan Jan Andriessen.
- ƒ 12,-/jr. aan Eyke Andriessen 
- ƒ 12,-/jr. aan Dirck Andriessen. 
- ƒ  2,-/jr. aan Marten Andriessen - is voldaan 10 aug. 1723.

R 112 fol 38vo 09-03-1710
Jacob Dirck Fransen, in het Dorp, ziek, testeert.
- Jan, zn wijlen Paulus Dircx Fransen, zijn, testateurs, broeders zoon zal in
  eigendom ontvangen "de bijen met de korven die in de biehalle sijn staende,
  soo levende als doode, soo binne sijne huysinge als buyten de huysinge met
  alle de honingh ende tonnen daertoe behoorende. Alsmede de passe, biekarren,
  hoetiens, de plancken daer die bijen op staende sijn ende voorts allen tgene
  dat tot de bijen is gehoorende, niets vandien uytgesondert".
  Hij zal dit ontvangen uit "pure liefde" en vanwege de vele diensten die hij,
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  testateur heeft genoten en nog dagelijks geniet van Jan Paulus Dirck Fransen.
  Hij, testateur, staat er op dat e.e.a. door zijn erfgenamen "punctelijck"
  zal worden nagekomen.
  "Oversulcx den voors. Jan Paulus tgene voors. staet volcomentlijck constitu-
  erende ende instituerende sijns testateurs eenige ende universele erfgenamen.
- v (marge) verder wilt ende begeert hij, testatateur, dat de drie kinderen van 
wijlen Antonis Jan Frans Coolen - en Stijntie Antonis Marcelis - de selve 
  kinderen sullen comen te deylen in de plaetse van hun vader zaliger Antonis 
  Jan Frans Coolen de selve daertoe instituerende en authoriserende.
Opmerking: Zie R 112 - fol. 51 - 19-6-1710 - voor de overige erfgenamen. (G.S.) 
R 12 fol. 126 10-03-1710
- Willem Antonis, te Vlierden, is aangesteld als voogd over Willem en Maria,
  kinderen van Hendrick Willems - en  Cristina Diercx.
- Geerit Philips is aangesteld als momboir over het onm. kind, Jan - van 
Leendert Diercx - en Catalijn Hendricx.
  
R 112 fol. 40 13-03-1710
Joost Roefs en Hendrick Tho poel, schepenen, verklaren ter instantie van Jan
Janssen Walravens.
De eerste attestant:
Dat hij, op 7-6-1709, in de "Raetcamer" tussen Jan Janssen Walravens en Jan 
Martens een liquidatie en rekening is gedaan over hun "koophandel" in beesten
welke zij samen hebben gedreven.
Dit t.o.v. hem, comparant en de secretaris.
"Dat naer opneminge ende wederseytse pretensien uytgereeckent sijnde dogh ge-
reserveert blijvende seeckere pretense somme ad 38 gl. voor dito Walravens
tot laste van Jan Martens, soo dat Jan Martens aan Jan J. Walravens debet was
10 gl. 15 st."
Jan Martens bekende tezelfdertijd deze som van 10 gl. 15 st. aan Jan Walravens
schuldig te zijn.
De tweede attestant getuigd - dat de vrouw van Jan Martens, haar man in 't 
leger zijnde, hem, attestant, november 1709, omtrent het Kerckehuys, order
heeft gegeven en tegen hem, attestant, gezegd dat zij dat geld zou gaan bren-
gen aan Jan Walravens.
Zij wilde dienaangaande geen proces voeren en heeft hem, attestant, gevraagd 
om aan Idelet, als procureur, te zeggen om op te houden.   
R 112 fol. 41 12-03-1710
- Frans Jacobs,
- Marie Verijt - weduwe Nicolaes van Rut - en
- Lammert Mathijssen - g.g.m. Anneke Janse van Rut - mede voor
- Hendrick Jansen van Rut - procuratie schepenen Asten - d.d. 14-12-1709.  
- Hendrick Jansen van Gruythuysen, te Tongeren - g.m. Alegonda Jansen,
- Joost Jansen, te Vlierden - g.m. Maria Jansen - en
- Margriet Jansen van Rut.
Allen kinderen van wijlen Jan Peters van Rut - en Jenneke Cornelissen.
Zij geven procuratie aan Perijn Jansen - nu g.m. Adriaen Willem van Baeckel
om namens hen zich te vervoegen te 's Hage en aldaar, te vervolgen het proces 
dat zij genoodzaakt zijn te voeren voor de Raad van Brabant - tegen de Heer 
van Helmont.
R 90 fol. 104 17-03-1710
Jan Daendels verkoopt aan Marcelis Daniels, zijn broer:
- de helft van - huis, schuur, hof, aangelag, land en groes - aan de Wolfsbergh 

12 l.
  Gebruiker: Jan Jansen de Zeeger.

            1-2-3. Jan Lintermans
4. de straat

Belast met: ƒ 0-13-0/jr. aan rentmeester des Tombes.
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- ƒ 0-12-0/jr. aan de Kerk van Asten   
Koopsom: ƒ 25,- 
Lasten:  ƒ   23,75  
         ƒ 48,75.

R 90 fol. 104vo 17-03-1710
- Adriaen Jansen van Houts, te Helmont - g.m. Jenneke Michiel Goossen 
  Buckincx,
- Hendrina, dr. Michiel Goossen Buckincx, 
- Adriana, dr. Michiel Goossen Buckincx - g.m. Jan Adams, te Antwerpen -
  allen voor hun "uytlandige" broer:
- Goossen Michiel Buckincx.
Allen kinderen en erven van Michiel Goossen Buckincx - en Jenneke van Gerwen.
Zij verkopen aan Jan van den Wildenbergh:  
- huis, hof, aangelag en land - in het Dorp 2 l.
  Bewoner: Hendrina Buckincx.

1. Jan Michiel Colen e.a. 
2. Gerard Graets en Francis Doensen

 3-4. de straten
Verponding: ƒ 1-4-0/jr.
De verkopers hebben daarop helmelinge vertegen tot behoeve van de koper
met de helft van de bakoven (de andere helft hoort toe aan Peeter Jan Canters)
onder conditie dat het aanpart of brantgedeelte in de koopsom - ƒ 37-15 α 5%
zal blijven in handen van de koper tot Goossen M. Buckincx geadverteert off
claerlijcken blijkt dat deze overleden is.

Koopsom: ƒ 311,-.
R 147 26-03-1710
Jenneken Peeters - weduwe Peeter Janssen, met haar drie zonen Jan, Hendrick en
Jacob - verkopen "bestialen, hooy, strooy, huysraet en timmergereetschap"
o.m. 2 zagen,

5 effers,
2 boren,
1 trekzaag,
1 spanzaag,
1 distel,
1 schaaf,
vijlen enz. Somma: ƒ 65,-

       aan dorpslasten:   ƒ   28,-  
 rest   ƒ 37,-.
R 162 31-03-1710
Taxatie van de onroerende goederen van Jacob Dirck Fransen - 
overleden, 12 maart 1710.
Jan Paulus Cremers is mede-erfgenaam van de overledene.  

Waarde
- huis, hof en aangelag - in het Dorp 5 l. ƒ 258,-

1. Peeter Canters
2. Lambert Franssen e.a. 
3. weduwe Antonis Franssen e.a. 
4. de straat

- ╝e deel in een half huiske - in het Dorp ╜ cops. ƒ  15,-
 1-3. Peeter Jan Aerts

2. Jan Peeters e.a. 
4. de weg

- de helft van - tusschen de Weegen 3 cops. ƒ   5,-
1. Goort Doensen e.a. 
2. erven Thomas Andriessen

 3-4. de wegen
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- de helft van - tusschen de weegen 1 l. ƒ   5,-
1. Peeter Jan Aerts
2. Heylke Aerts

 3-4. de wegen
- land den Appert 5 cops. ƒ  18,-

1. Philips Fransen
2. de weg
3. Huybert Hendricx
4. Marcelis Daniels

- land de Sneyerscamp ╜ l. ƒ  20,-
1. Marcelis Antonis
2. Peeter Jan Aerts
3. kn Willem Philipsen
4. Matijs Cuypers

- de helft van het Nootie 3 cops. ƒ   2,50
1. weduwe Antonis vn Ruth
2. Frans Doensen
3. Hendrick van den Bleeck
4. de pad

- land achter Nicolaes van der Linden ƒ  23,-
1. erven Willem Philipsen

 2-3. Frans Huyberts
4. de weg

- land op de Lochten ╜ l. ƒ   5,-
1. Matijs Cuypers
2. erven Gijsbert de Sneyder
3. Peeter Andriessen
4. de weg

- land het Lienderpleckie 1 cops. ƒ   2,-
1. Matijs Cuypers 
2. erven Marten Antonis
3. Philips Timmermans
4. Willem Lomans

- groes het Liender 2 l. ƒ  52,-
 1-3. Jan van Helmondt

2. erven Marten Antonis
4. Antonis Lomans
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- groes de mager Hasseldonck 5 cops. ƒ   5,-
1. Antonis Lomans
2. Peeter Jan Aerts
3. Geerit Aerts
4. Peeter Andriessen e.a. 

- groes het Root 3╜ l. ƒ  53,-
1. Jan Coolen
2. weduwe Antonis van Ruth e.a. 
3. Aert Tielen
4. Willem Lomans

- groes het Root 1 l. ƒ  18,-
1. Goort Doensen

 2-3. erven Jan Frans Coolen
4. de straat

- groes Achterboschvelt 5 cops. ƒ  35,-
1. weduwe Jan Hendrick Bernaerts
2. Willem Lomans e.a. 
3. Peeter Jan Aerts
4. weduwe Joost Doensen

Belast met: 6 vat rogge/jr aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 1-6-14/jr. cijns aan het huis van Asten.
- ƒ 0-8-08/jr. aan rentmeester des Tombes - met meer anderen.
- ƒ 2-5-00/jr. aan den Armen - met meer anderen.

        
Na aftrek van "de lasten" blijft over ƒ 265,50

20e penning is ƒ 13,27╜.  
R 90 fol. 106 05-04-1710
Willem Reynders van Hove verkoopt aan Marta - weduwe Peeter Peeters:
- land te Heusden 7 cops.

1. Willem Lomans
2. Jan Antonis Tielens 
3. erven Jacob Tielens
4. de weg

Verponding: 10 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 85,-.
R 112 fol. 42 07-04-1710
Willemijn Michielsen, dr. Michiel Willems - en Heylke Evert Dors geeft pro-
curatie aan Goort Marten Doensen, om zich ten spoedigste naar Antwerpen, bij
Hendrick Jaeghers, coopman, als executeur van het testament van wijlen Elisa-
beth van Hove, overleden te Asten, december 1708, te begeven en daar te innen 
het legaat dat haar rechtens dit testament zou mogen competeren.
Het testament is, op 10-11-1708, gepasseert voor Peeter Coppens, notaris, te 
Antwerpen.
R 90 fol. 107 12-04-1710
Willem Jansen van Heughten verkoopt aan Jacob Goortsen Verberne en Goort Anto-
nis van Bussel:
- de helft van huis en aangelag - in de voorste Heusden geheel 4 l.

            1-2-3. de kopers
4. Handerske Willems

- land in de voorste Heusden 1 l.
 1-2. de kopers

3. de straat
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4. de kn Jan Antonis
Belast met: ƒ 0-5-8/jr. aan de Vrouwe van Asten.

Koopsom: ƒ 50,-.
R 112 fol 43 16-04-1710
Frans Cornelis van Weerdt en Frans Jacobs, borgemeesters St. Jan 1709 - '10.
Zij hebben dit ambt tot heden waargenomen en de borgemeesterslasten samen, 
naar proportie van hun ontvangsten, ook betaald.
Wegens de "groote oorloghstijden" wordt het steeds bezwaarlijker de "ophael"
te doen.
Zij zijn nu genoodzaakt, om schade te voorkomen "eenige penningen tot laste van 
haere prive te negotieren tot voldoeninge van haere meest dringende dorpslas-
ten.
En omdat Frans Jacobs c.s. door de Heer van Helmont voor de Raad van Brabant,
te 's Hage, in recht is betrokken waardoor gevreesd werd dat hij in zijn goe-
deren zou worden "geruineert".
de borgemeesters hebben nu in contemplatie met elkaar een minnelijk accoord 
gemaakt over hun respective ontvangsten en uitgaven.
Volgt een overzicht van het opgemaakte accoord.     
R 107b. fol. 3vo 02-05-1710
Matijs Jansen Cuypers verkoopt aan de weduwe Antonis Fransen:
- groes de Haseldonck 2╜ l.

1. Dirck Willems
2. Jan Driessen
3. de Aa
4. de koopster

Schepenen Helmont. Koopsom: ƒ 40,-.
Geregistreerd: Asten - 14-3-1717.
R 107b. fol. 10vo 02-05-1710
Weduwe Anthonis Fransen verkoopt aan Matijs Jansse Cuypers:
- groes 2 l.

1. Willem Loomans
2. Claes Delis van Weert 
3. Jan Stevens
4. de weg

Schepenen Helmont. Koopsom: ƒ 30,-.
Geregistreerd: Asten - 14-3-1717.
R 33 - 52 06-05-1710 1/2
Frans Janssen Verreydt, aanlegger.
- contra 
Jan Janssen Verreydt, gedaagde.
Gedaagde is bij de liquidatie en vereffening van de "renten en obligatien"
in de boedel van wijlen Jenneke Janssen van Ruth - weduwe Jan Andriessen van
Ruth - ƒ 250,- schuldig gebleven aan aanlegger, zoals hij op 1-2-1700 bekent
heeft.
R 12 fol. 131 12-05-1710 2/2
Frans Janssen Verreydt, aanlegger - contra - Jan Janssen Verreydt, gedaagde.
Betreft: een obligatie van ƒ 200,-.
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R 162 12-05-1710
Taxatie van de onroerende goederen van Maria - g.g.m. Dierck Driessen -
overleden 20-4-1710.

Waarde 
- de helft in huis, hof, schop, aangelag en land - te Heusden

9 l. ƒ 205,-
 1-2. weduwe Peeter Peeters e.a. 

3. Antonis van Bussel
4. de straat

- de helft van het Heytvelt 2 l. ƒ  25,-
 1-3. de gemeente

2. weduwe Peeter Peeters
4. Jan de Rooy

- de helft van een akker 1 l. ƒ  10,-
 1-3. de straat
 2-4. Antonis Wouters

- de helft van een groesveld - de Horst 1 l. 25 r. ƒ  11,-
 1-3. Philips van Heughten

2. Jan Willems
4. het straatje

- de helft van een groesveld - den Brandt 3 l. ƒ  15,-
 1-3. Harske Willems

2. Jan Antonis Tielens
4. kn Goort de Cuyper

- de helft van een groesveld - het Smaelvelt 2 l. ƒ  15,-
 1-3. Jan Willems

2. Jan Antonis Tielens
4. de Aa

- de helft van groes/hei - het Eeuwsel 5 l. ƒ  12,-
1. Joost Leenders
2. Jan Diercx
3. Harske Willems
4. de Aa.         

ƒ 293,-
Dit deel is belast aan Joost Antonis, te Heusden, met ƒ   200,-  

ƒ  93,-
20e penning is ƒ 4,65.
R 112 fol. 45 15-05-1710
- Marcelis Andriessen - g.m. Jenneke Willem Philipsen,
- Joost Joosten - g.m. Willemyn Willem Philipsen,
- Anneke Willem Philipsen - geass. met Thomas van de Grave, haar oom,
- Aert Willem Philipsen - en 
- Jan Michiel Coolen - g.m. Handerske Willem Philipsen.
Allen kinderen en erven van wijlen Willem Philipsen - en Sijke Huyberts Jan
Tielen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.    
1e lot: Marcelis Andriessen
- land in den Eyndepoel 7 cops.

 1-4. Antony Canters
2. Dielis Janssen
3. de straat

- groes in de Steegen 3╜ l.
1. Frans Huyberts
2. Philips Dielis
3. weduwe Willem Hendrick Dielis
4. Joost van Heughten
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2e lot: Joost Joosten
- land in den Eyndenpoel 5 l.

 1-4. Frans Huyberts
2. Philips Timmermans
3. de straat

- groes int Liender 2 l. 1 cops.
 1-4. Goort Buckincx

2. Jan Michiel Coolen  
3. Jan Hendricx

3e lot: Anneke Willem Philipsen
- land ontrent de Steegensenpat 7 cops.

1. Philips Timmermans 
2. weduwe Antonetta Cuypers
3. Frans Huyberts
4. de straat

- land in de Snijerscamp 23 r.
1. Hendrick Hoefnagel
2. Anneke Willems
3. Jan Janse Timmermans
4. Peeter Jan Aerts

- de achterste helft van een groesveld - int Root geheel 5 l.
1. Jan Lomans
2. erven Jacob Dircx
3. Wouter Hoefnagel
4. Aert Willems

Belast met: de helft van 5 st./jr. aan de Vrouwe van Asten.
4e lot: Aert Willem Philipsen
- huis, schuur, turfschop, een huyske daar de smis in is staande, hof
  en aangelag - in het Dorp 2╜ l.

1. Antony Canters
2. Hendrick van den Bleeck
3. de straat
4. de straten

- twee "loopkende", elk een ╜ l., aan elkander gelegen achter
  Nicolaes van der Linden

1. Philips Timmermans  
2. erven Jacob Dircx
3. de straat
4. Frans Huyberts

- de voorste helft van een groesveld - int Root geheel 5 l.
1. Marcelis Antonis
2. weduwe Antonis van Ruth
3. den Dijck
4. Anneke Willem Philipsen

Belast met: de helft van 5 st./jr. aan de Vrouwe van Asten.
- ƒ 1-00-00/jr. aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 1-10-00/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-05-00/jr. aan de kerk van Asten.
- ƒ 100,- aan Anneke, zijn zuster, α 4%.

Marge: 29-2-1740 - Jan Goort Gerrarts - g.m. Anneke Willems de Smit hebben 
         de - ƒ 100,- ontvangen van Marcelis Driessen en Goort

                   Buckums, als momboiren over Helena, dr Aert Willems de
         Smit.

5e lot: Jan Michiel Coolen
- land ontrent de Pas 2 l.

1. Willem Lomans
2. Frans Huyberts
3. de straat
4. Frans Lucas
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- land in de Lochten 1╜ l.
1. Antony Canters   
2. Philips Timmermans

 3-4. Joost Joosten
- groes int Liender 3 cops.

            1-2-4. Joost Joosten  
3. Antony Canters

- groes St. Jorisbeempt - in Liender 2 l.
 1-2. Philips Timmermans  

3. Antony Canters
4. Jan Thomas

Belast met: ƒ 0-1-4/jr. aan de Vrouwe van Asten - uit het akkertje van 
                        1╜ l. en uit de St. Jorisbeempt.
Nog is overeengekomen dat, mocht onverhoopt, de St. Jorisbeempt worden aange-
slagen en Jan Michiel Coolen daarvan afstand moet doen - dat hij dan van de 
vier andere erfgenamen - ƒ 150,- ontvangt.  
R 33 - 52 22-05-1710
Francis en Gerrit Nicolaessen, te Asten, aanleggers.
- contra 
Goort Peeters van den Warrenborgh, te Asten, gedaagde.  
Alexander Zoete de Laecbre van Villers, hoofdschout van Peelland, aanlegger.
- contra 
Jan Jansen Geven, gedaagde.
P, van der Lith, aanlegger.
- contra 
Peeter Jan Geerits, als erfgenaam van Anneke Jan Geerits, zijn overleden
zuster, gedaagde.
R 112 fol. 48vo 23-05-1710
Wij, Joost Roefs, Frans van de Cruys, Philips Dircx van Heusden, Hendrick
Tho poel, Joost Leonarts van Heughten, Johan Hickspoors en Simon Isbouts,
schepenen - en Peeter van der Lith, secretaris, getuigen dat wij, eerste 
twee deponenten, samen met Peeter van der Lith, secr. die dit ook getuigd
hebben gestaan als schepenen over het testament tussen Huybert Abrahams - en
zijn overleden vrouw.
Ten tijde van het passeren der akte was de testatrice "bij haar vollen ver-
standt" zoals bleek.
Het testament is door ons deponenten ondertekend - de eerste met "de penne"
en de tweede "met een instrument dat daertoe onder hem is hebbende ende al-
toos is gewoon te gebruycken, waerin sijne naem staet gegraveert".
Verklarende wij voorn. deponenten dat de deponent, Frans van de Cruys, is ge-
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woon doorgaans "'d occussie" presenterende te staan, zo over testamenten als 
andere akten en dat die "prentingen" zijns naam altijd hetzelfde effect heb-
ben gehad als bij andere die hun naam schrijven.
E.e.a. is in de protocollen van Asten na te zien.
Verklaren wij, deponenten, verder "dat ten prothocolle tot Asten voor lange 
jaeren herwaerts te sien ende te vinden is datter selfs onder de seven sche-
penen differente worden gevonden die haer naem als voors. prenten sonder dat
oyt iemant gedroomt heeft soodanige prentinge van minder cracht te houden dan
oft geschreven was".
Voegende ik, secretaris, laatste deponent, daaraan toe dat ik door mijn zoon 
heb laten overhandigen een copie van het testament aan de vrouw van Jan Hocx,
mits de absentie van haar man, alvoor ik daartoe verzocht werd en dat alle 
verdere tijd van het lichten van het mandement van de Raad van Brabant ge∩m-
petreert de voorn. Jan Hocx en zijn vrouw kennis hebben gehad van het testa-
ment.
Met bijvoeging - dat de testatrice bij mij, laatste deponent, als dienstmeid
heeft gewoond en in de wandeling werd genaamd Anna Maria van Boshuysen, zoals
zij haar naam op de hoofdlijsten heeft laten aantekenen t.w.:
Anna Maria - en niet Jenne Maria. 
Dat zij ook ook in het passeren van het testament Anna Maria heeft opgegeven,
dit in bijwezen van de eerste twee schepenen - die e.e.a. ook bevestigen. 
R 90 fol 107vo 25-05-1710
Hendrick Canters verkoopt aan Willem Frans Berckers:
- eeuwsel of groes ontrent het Laerbroeck 5 l.

1. Mr. Arnoldus Swinckels
2. Marcelis Peeters
3. Wilbert Peeters
4. weduwe Jan Joosten e.a.

Verponding: ƒ 2-5-0/jr. Koopsom: ƒ 200,-.
R 112 fol. 50 31-05-1710
Anna Constantia, Baronesse de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie aan:
- Mr. J. F. Vogelvanger, advocaat, te 's Hage,
- Mr. Arnoldus Swinckels - en
- Adr. van Veen, procureur - om namens haar het proces waar te nemen tegen 
Johan A. Baron de Renesse.
R 90 fol 108 10-06-1710
- Bernaert Vervordeldonck,
- Peeter Jansen van den Achterbosch - weduwnaar van Mechel Vervordeldonck - 
  mede voor:
- Aert Stercken - weduwnaar Maria Vervordeldonck, hun zwager.
Zij verkopen aan Jan Antonis Tielen:
- land te Heusden 7 cops.

1. Bernaert Reynders
2. Jacob Verberne
3. de koper
4. de Waterlaet

- hooiveld te Heusden 2 l.
1. de koper
2. Marcelis Daniels
3. de Aa
4. Jacob Verberne

- drieske te Heusden ╜ l.
1. Jacob Verberne

 2-3. Jan Dircx
4. de straat

Belast met: ƒ 0-5-8/jr (uit het drieske) aan de Vrouwe van Asten.   
Koopsom: ƒ 175,-
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R 90 fol 108vo 10-06-1710
Bernaert Reynders van Hove verkoopt aan Peeter Peeters:
- land te Heusden 7 cops.

1. Jacob Verberne
2. Jan Peeter Slaets
3. Philips van Heusden
4. Marcelis Daniels

Verponding: 12 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 95,-.
R 162 10-06-1710
Taxatie van de onroerende goederen van Willem Driessen van Breey -
overleden, 29-5-1710, te Lyssel.
Jan Hermens, te Lyssel, is mede-erfgenaam.

Waarde
- groes de Maeskooy 1 sille ƒ 0,50

1. de gemeente
2. de Maescooy
3. Hendrick Keysers e.a.

- groes de Berkt 1 sille ƒ 0,50
1. kn Jan Melis
2. Jan Lenssen
3. de Aa
4. de Maeskooy         

ƒ 1,00.
R 112 fol. 51 19-06-1710
- Jan Paulus Cremers,
- Hendrick Hoefnagel - g.m. Maria Paulus Cremers,
- Nicolaes Pauus Verhees - g.m. Jenneke Jan Coolen,
- Marcelis Antonis, als "geboren" momboir van Stijntie Antonissen - weduwe 
  Antonis Jan Coolen en haar onm. kinderen m.n. Maria, Jan en Elisabet t.b.v
  deze drie onm. kinderen - mits dat Stijntie het jaarlijks inkomen daarvan 
  zal genieten en omdat Stijntie dit noodzakelijk nodig heeft ter opvoeding
  van haar kinderen. Zij zal, met toestemming van drost en schepenen, de goe-
  deren mogen verkopen.
Allen erven van wijlen Jacob Dirck Cremers, hun oom.
Zij delen de nagelaten goederen.  
1e lot: Jan Paulus Cremers
- his, schuur, schop en aangelag - in het Dorp 3 l. 25 r. 

1. Peeter Canters
2. Lambert Fransen e.a. 
3. weduwe Antonis Fransen e.a. 
4. de straat

- land in de Snijderscamp ╜ l.
1. Marcelis Andriessen
2. Peeter Jan Aerts
3. Anneke Willems
4. Matijs Cuypers

- groes in de Roeter 2 l. 25 r.
1. erven Marten Antonis

 2-3. Jan van Helmondt
 4. Antonis Daendels e.a. 
Belast met: 6 vat rogge/jr. aan rentmeester des Tombes.

- de cijns die Jacob Dircx moet betalen aan het Huis van Asten -
            hierin moet Peeter Jan Aerts betalen ƒ 0-2-9/jaar.
De verkrijger zal het huis niet mogen "veronderpanden" tenzij de voors. rente
en cijns zijn afgelost.
Verponding: ƒ 2,-/jr.
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2e lot: Hendrick Hoefnagel
- land tusschen de Wolfsbergh en het Dorp 1 l. 25 r.

1. Jan Paulus Cremers
2. Lambert Fransen
3. Lucas van der Loo
4. de pad

- land de Lochten 1 l.
1. Matijs Jansen Cuypers
2. weduwe Gijsbert Goorts
3. de weg
4. Peeter Andriessen

- groes het Root 2 l.
1. Goort Doensen

 2-3. erven Jan Coolen
4. de weg

- groes int Root 2 l.
1. Nicolaes Verhees
2. weduwe Antonis van Rut e.a. 
3. Aert Tielen
4. Willem Lomans

Belast met: 14 stuiver/jaar aan den Armen van Asten.
3e lot: Nicolaes Antonis Verhees
- land achter Nicolaes van der Linden - in het Dorp

2 l.
1. Aert Willems

 2-3. Frans Huyberts
4. de weg

- land het Nootie 1 l.
1. weduwe Antonis van Rut
2. Frans Martens
3. Hendrick van den Bleeck

 4. de weg
- groes het Root 4 l.

1. Hendrick Hoefnagel
2. Jan Coolen
3. Aert Tielen
4. Willem Lomans

4e lot: Stijntie Antonis t.b.v. de kinderen
- de helft van het huis, erve, schuur en schop - het achterste einde
  met 30 r. land daaraan gelegen  - in het Dorp 2 l.

1. Jan Peters e.a. 
2. Peeter Jan Aerts e.a. 
3. de weg
4. Peeter Jan Aerts

- land tusschen de Weegen 1 l.
1. Goort Doensen e.a. 
2. Dirck Andriessen

 3-4. de wegen
- land tusschen de Weegen 5 cops.

1. Peeter Jan Aerts
2. weduwe Aert Verheyden

 3-4. de wegen 
- land den Appert 1 l. 25 r. 

1. Philips Fransen
2. de weg
3. Marcelis Daniels
4. Huybert Hendricx

- land het Lienderplecxke 20 r.
1. Matijs Cuypers
2. kn Marten Antonis
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3. Philips Timmermans
4. Willem Lomans

- groes de Haseldonck 7 cops.
1. Peeter Jan Aerts
2. Antonis Lomans
3. Peeter Andriessen e.a.
4. Geerit Aerts

- groes achter het Boschevelt 7 cops.
1. weduwe Jan Hendrick Bernaerts
2. Willem Lomans e.a. 
3. Peeter Jan Aerts
4. weduwe Joost Doensen

Belast met: 2 gl. 5 st./jr. samen met Peeter Jan Aerts aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-02-12/jr. aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 0-09-00/jr. samen met Peeter Jan Aerts aan den Armen van Asten. 
- ƒ 0-17-00/jr. samen met Peeter Jan Aerts aan rentmeester des Tom-

                          bes - was het Convent van Ommel.
"Item alnoch voor af aen te nemen jaerlijcx eenen gulden ende dan 'd ander 
verpondingen even diep te deylen".
R 112 fol 56vo 16-06-1710
Wij, Hendrick Tho poel en Joost Roefs, schepenen, verklaren ter instantie van 
Thomas Hoefnagel - dat de cassatie, gesteld in de margine "gelooft" bij Wal-
raven Janssen n.u. ten behoeve van Jan Goort Hoefnagel - van ƒ 250,- d.d.
7-4-1682 - schepenen Asten - abusievelijk is gedaan.
Alzo Francis Conincx n.u. bij "hanttastinge" voor schepenen had goedgevonden 
dat gecasseert zou worden - een obligatie van - ƒ 300,- als restant van 
- ƒ 400,- met welke obligatie, en niet die van - ƒ 250,- de voorn. Francis 
Conincx bij sententie van schepenen geprefereert geworden en uit krachte van-
dien deze - ƒ 300,- ook heeft ontvangen.   
Wij verklaren verder dat dit abusive casseren gekomen is doordat onze secre-
taris twee protocollen heeft opengeslagen: 
- in het ene staande - de voors. obligatie van - ƒ 250,- - en
- in het andere - de restant obligatie van van - ƒ 300,- - welke ook aan ons
  is voorgelezen.
En heeft onze secretaris, de bij "handttastinge" gedane cassatie in het pro-
tocol, ter zijde van de obligatie van - ƒ 250,- menende dat het de andere 
voors. obligatie van - ƒ 300,- was. Zoals wij ook de cassatie hebben onderte-
kend, bijgevolg abusivelijk.
Alzo wij dit ondervonden, hebben wij al in september 1709 de vorster opgedragen 
om daarvan kennis te geven aan Francis Conincx, te weten, dat de cassatie ten
onrechte was gedaan.
Wij hebben dit ook tijdens de diverse "discours" die ten aanzien daarvan plaats 
vonden laten weten aan adv. Swinckels, Frans Hoefnagel en Francis Conincx -
zodat zij al lang voor het dienen van thoon in zake Frans Hoefnagel - contra 
Thomas Hoefnagel daarvan weet hebben gehad.
Marge: duplicaat gemaakt - 5-12-1710.
       idem                7- 7-1711.
R 160 07-07-1710 
- Jan Peters van Rest c.s. borgemeesters St. Jan 1706 - '07,
- Antonis Peters c.s.      idem                  1707 - '08,
- Matijs Martens c.s.      idem                  1708 - '09,
- Jan Smits c.s.           idem                  1709 - '10.
Zij verkopen, na gedaan arrest, "alle mobilaire goederen, bestialen, granen,
gras, hooy en vruchten ten velde" - staande te Astappen en toebehorende aan 
Henrick Musch, Heer van Milhese, waarvan bewoner/gebruiker is Hendrick Peeter
Martens.
Dit om de diverse "lasten" hieraan te verhalen.
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Bruto opbrengst: ƒ 27,15.
  De in te vorderen som bedraagt: ƒ 25,52.

R 112 fol. 57vo
Volgt akte in het Frans.
R 90 fol 109vo 02-07-1710
Frans Janssen Verrijt verkoopt aan de weduwe Peeter Peeters:
- land te Heusden 7 cops.

1. Jan Antonis Tielens   
2. Jacob Verberne
3. de Waterlaet
4. Marcelis Daniels

Verponding: 12 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 80,-.
R 90 fol.110 03-07-1710
Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts, geass. met Gerart, haar zoon, verkoopt 
aan Anna Constantie Baronne de Boecop, Vrouwe van Asten:
- land ontrent de Wintmolen 2╜ l.

1. Cornelis Manders
2. Matijs Cuypers 
3. de wegen

Belast met: 6 denier/jr. aan het boek van Asten.
Koopsom: ƒ 17,-.

         Onkosten: ƒ  9,10.
R 112 fol. 58 04-07-1710
Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten, verpacht aan Philips Dircx van 
Heusden, Joost Leonarts van Heughten, Dirck Marcelissen en Dirck Jansen Ver-
cuylen:
- een clamptiende - de Heusdense.
Pachttermijn: 6 jaar.
Pachtsom: 312 vat rogge/jaar.
          156 vat boekweit/jaar.
          ƒ 100,-/jaar.
          8 vim dakstro/jaar - ieder vim wegende 400 pond.
R 112 fol. 59vo 11-07-1710
Compareerde voor ons, Philips van Heusden, Hendrick Tho poel en Simon IJsbouts,
schepenen - Joost Roefs en Frans van de Cruys, ook schepenen, welke verzocht 
zijn ter instantie van Peeter van der Lith, secretaris, te getuigen.
Zij verklaren - dat zij, op 20-12-1709, ten tijde dat Huybert Abrahams - en 
Anna Maria van Boshuysen hun testament maakten, als schepenen hebben laten 
passeren - dat Anna Maria van Boshuysen, "sieck te bedde was liggende van seer 
quade sieckte, soodanigh dat de gebuyren in desselfs huysinge schouwden te co-
men, dat sij oock verlegen waren daer binnen te gaen. Dogh dat amptshalve ver-
plicht sulcx niet hebben daervan oft willen weigeren. Dat voorsijde Anna Maria
van Boshuysen haer mutueel testament in den prothocolle alhier geschreven -
haer voorgelesen wordende sij met vollen verstande verklaerden sulcx haer wille 
te wesen, dat sij oock verclaerende niet te connen schrijven, hetselve haer
testament ten prothocollen met een cruysken met volcomen kennisse eygenhandig
heeft onderteeckent door de penne met enck haer ter hande gegeven sonder dat 
sij gesien hebben dat de secretaris haere hant soude getrocken hebben, ofte 
door haere handt dit cruysteecken gestelt hebben".
R 90 fol 110vo 31-07-1710      
Hendrick Mathijssen - g.m. Jenneke Hendrick Mennen verkoopt aan Maria Antonis

81



van Weert:
- land ontrent het Dorp 2 l. 1 cops.

1. Jan van Riet
2. Frans Doensen

 3-4. de wegen
Verponding: ƒ 0-10-12/jr. Koopsom: ƒ 95,-.
R 90 fol. 111 09-08-1710
Daniel Martens Vermeulen verkoopt aan Jan Peter Meeissen:
- huis, hof en aangelag - te Ommel ╜ l.

 1-3. de straten   
2. Agnees - weduwe Jacob van de Cruys
3. Jan Antonis Muyen

- land de Stockacker - te Ommel 1╜ l.
1. Jan Antonis Muyen
2. Agnees - weduwe Jacob van de Cruys

 3-4. de wegen
- land de hoogh Loo 1╜ l.

1. Jan Jansen
2. Joost Isbouts
3. Jan Aerts Coopman
4. Hendrick Canters

- land het Ven - te Ommel 1╜ l.
1. Francis Conincx
2. Christina van de Cruys
3. de Vrouwe van Asten  
4. de koper

- groes in 't Ven 2 l.
1. Goort Antonis Laurensen
2. de koper
3. de gemeente
4. Christina van de Cruys

Belast met: 6 duyten/jaar aan de Vrouwe van Asten.
Koopsom: ƒ 700,-.

R 112 fol. 60vo 15-08-1710
- Joost Antonis van Bussel,
- Willem Willemsen Vogels - g.m. Maria Antonis van Bussel - en
- Frans Antonis van Bussel.
  Alle drie v≤≤r-kinderen van Antonis van Bussel - en wijlen Catalijn Jansen 
  Baeckermans, zijn eerste vrouw - ter eenre - en
- Govert Antonisse van Bussel, nß-zoon van Antonis van Bussel - en wijlen Eli-
  sabet Goorts van den Eeckelcamp, zijn tweede vrouw - ter andere zijde.
De drie v≤≤r-kinderen en de nß-zoon maken een contract om te voorkomen dat er
"verschillen" tussen hen, comparanten, mochten komen te onstaan.
o.a.:
- Na het overlijden van hun vader zullen alle goederen "hooft voor hooft" 
  even diep gedeeld worden - dit met inbegrip van de goederen gekomen van 
  Catalijn Janssen Baeckermans. 
- Ook de goederen gekomen van Elisabet Goorts van den Eeckelcamp zullen 
  "hoofdgewijze" gedeeld worden.
R 112 fol. 61vo 29-08-1710
Schepenen van Asten certificeren ter instantie van Agnees Knippenbergh - we-
duwe Jacob van de Cruys, te Ommel - dat het waar is dat zij, schepenen, op
12 mei l.l. zijn geweest t.h.v. Johan van Riet, herbergier, waar o.a. aan-
wezig was Mevrouw Mus, Vrouwe van Milhese - die al "praetende", in onze aan-
wezigheid heeft "gesproocken en bekent" dat zij nooit meer iets zou eisen "op"
de weduwe of kinderen van wijlen Jacob van de Cruys.
Zij heeft er nog de woorden bijgevoegd - dat zij door de weduwe en haar kin-
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deren "ten volle voldaen ende betaelt was".
R 12 fol. 141 08-09-1710
  
- Abraham de Lauwre, oud molenaar, te Geldrop, aanlegger - contra - Joost Dierck

Coppens, gedaagde.
  Gedaagde is sinds 7 jaar, wegens gekocht mout, ƒ 6-10-0 schuldig.
R 90 fol. 112vo 23-09-1710
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Nicolaes Baertmans, koopman, te
Eyndhoven - ƒ 800,- α 3╜%.
Het geld wordt gebruikt om een lening van - ƒ 1200,-, tegen hogere rente, af
te lossen aan Mevrouw Musch, Vrouwe van Milhese.
R 90 fol. 114vo 29-09-1710
Hendrick Antoni Canters, koopman, te 's Bosch, verkoopt aan Jan Peeters van 
Rest den jongen:
- huis, schuur, hof, land en groes - te Ommel 7 l.
  Bewoner/gebruiker - de koper.

1. de koper
 2-3. Joost Isbouts

4. de straat
- dries gelegen over de straat 2 l.

1. Arnoldus Swinckels
 2-3. de straat

4. de verkoper
- land te Ommel 3 cops.

1. Wilbort Peters
2. de koper
3. de straat
4. weduwe Jan Fransen van de Loverbosch

- land te Ommel 1╜ l.
1. de koper e.a. 
2. Jan Peeter Meeis
3. Jan Aerts
4. Francis Conincx

- groes Ruttenvelt 4 l.
1. de Loop
2. Cornelis Manders
3. de pad
4. het gemeen Broeck

Belast met: ƒ 0-09-0/jr. aan de Vrouwe van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr aan rentmeester des Tombes.

Verponding: ƒ 9,-/jr. Koopsom: ƒ 800,- α 4%.
R 90 fol. 116 16-10-1710

Anthonis Thomas Jacobs is schuldig aan Jan van Riet - ƒ 100,- α 5% van "afge-
cochte timmeringe van huysinge".
Marge: gelost 18-05-1728.
R 162 16-10-1710
Taxatie van de onroerende goederen van Laurens Hendrick van den Bleeck -
overleden 16-9-1710.
Hendrick Gijsberts van den Bleeck is vader van de overledene.

Waarde
- groes in het Root   2 l. 25 r. ƒ 15,-

1. Jan Lomans
2. Willem Lomans
3. Jan Hoefnagel e.a. 
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20e penning is ƒ 0-15-0.
R 12 fol. 156 27-10-1710
- Peeter Wouter IJsbout, te Vlierden, aanlegger - contra - Antonis Josephs 
   Verdeuseldonck, gedaagde.
- Gerardus van der Meulen, schoolmeester, te Loemel, aanlegger - contra -

Jan van Riet, gedaagde.
  Aanlegger zal om een proces te mogen voeren - "een procuratie domisiele"
  moeten overleggen en "borgen" moeten aanwijzen, dit omdat hij een "afgeseten
  persoon" is.
R 112 fol. 62vo 29-10-1710
Condities en voorwaarde waarop dat de "simpelijcke eygenaers" de Heldense
windmolen verpachten aan:
- Frans Hoefnagels - en Josina, zijn vrouw,
- Matijs van de Cruys - en
- Cornelia Hoefnagel.
Huurtermijn: 6 jaar - aanvang 1-6-1711.
Huursom: 600 patacons/jaar - en 12 patacons "spellegelt".
Nog o.m.:
- ╝e jaarpacht te betalen bij aanvang en bij het ontvangen van de pachtcedulle
  te betalen - "de lijcoop en verteerde costen van de verpachters, den drogen  
  lijcoop ofte spellegelt".
- De pachters zullen de molen "aenvangen" met "seylen, binnen- en buytenreepen,
  [     ]seyl, windtkeetens, cammen, rutsel, groote ende kleene spillen, lesse
  ende steenen" welke zullen getaxeerd worden en waarvan annotatie gehouden zal
  worden.
- De molen moet aan het einde van het contract weer in gelijke staat opgeleverd 
  worden.
- De pachters zullen "niet meer mogen scheppen of molsteren als het 24e deel
  met obligatie van te strijken" waarvan aen de pachters geleverd zal worden 
  "eenen halven cop ende eene schotel ofte een sestiendeel van een cop, Rure-
  montse Rouwmaet, ende ter haerder presentie het raer te eycken ende meeten, 
waernaer sij, pachters, haer alsdan sullen moeten reguleren".
- De pachters zullen gehouden zijn de inwoners en naburen - behoorlijk te die-
  nen en te gerieven.
- De pachters zullen het recht en de gerechtigheid van de verpachters genieten 
-  t.w. dat alle ingezetenen van Helden zijn geobligeert haar granen op de molen
  te brengen en dat ze daarop 3 maal 24 uur moeten blijven. als deze dan niet 
  gemalen zijn mogen ze weer afgehaald worden.
- Niemand van de inwoners "en magh geene graenen uytvaeren ten waere de selve 
  op de molen waeren geweest gelijck voor is geseyt met verbeurten vant gelt,
  sack ende bundel - daerenboven eene amende aen den Heere van vijf schel-
  lingen ende vijf schellingen aen de pachters".
- Als de pachters ervaren dat er ingezetenen van Helden zijn die meel in 
  huis hebben dat zij "buyten" hebben laten malen dan mogen de pachters dit
  "vrij" uit de huizen halen "sonder Heer, maer alleen met kennisse van de
  verpachters".
- Indien de pachters ondervinden dat er meel of graan uit- of ingevoerd worden
  dan mogen zij de gelijke amende als voors. opleggen.
  Als de selve luyden haer te weer wilde stellen oft wilde ontrijden, soo mo-
  gen de pachters alsulcke luyden dwingen met gewelt ofte scherp van geweer
  waerin de verpachters de pachters altijt sullen mainteneren".
Borg: De pachters stellen al hun goederen, gereed en ongereed, hebbende en 
verkrijgende enz. als onderpand.       
R 90 fol. 117 04-11-1710
Frans van Bussel verkoopt aan Jan Willems Verheyen:
- groes aan den Dijck 1╜ l.

1. de koper
2. Simon Isbouts
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3. de Aa
4. kn Jan Martens

Verponding: 15 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 100,-.
R 90 fol. 117vo 04-11-1710
Jan Antonis Muyen verkoopt aan Willem Jansen Walravens:
- land de Clampenbergh - in de Steegen 1 l.

1. Jan Joosten Voermans
2. de straat
3. erven Nicolaes van Rut
4. de koper

Verponding: 5 stuiver/jaar.
Jan Dircx Coolen, in de Steegen, stelt zich borg. 
R 112 fol. 66 04-11-1710

Interrogatorium voor Thomas Hoefnagel om te ondervragen:
1. Jan Willem Pennincx, 54 jaar,
2. Wouter Hoefnagel, 46 jaar,
3. Jan Hoefnagel, 44 jaar.
A. De attestanten te ondervragen hoeveel penningen zij ontvangen hebben uit de 
personele effecten tussen hen, condividenten, terzake van de verkochte goe-
   deren van hun ouders.
1. "Heeft ontfangen 125 gl., alsdan vercocht te hebben sijn aendeel in de per-
   sonele schult".  
2. Heeft voor zijn deel aangenomen in de personele schuld - ƒ 140,-.
3. Verklaart dat hij Frans Hoefnagel uitgekocht heeft voor - ƒ 100,- "ende
   vier off vijf stucken ofte korven met bijen, sonder preciese te weten voor
   hoeveel het schultboeck bedraagt".
B. Of zij niet weten dat Gijsbert Hoefnagels nu Francis Conincx n.u. is aange-
   deeld en schuld van ƒ 300,- t.l.v. Aleke Metsers en dit om redenen dat men
   in die tijd die schuld niet meer waard vond dan een ander lot ?
1 en 2. Verklaren niet beter te weten - doch zonder zekerheid of de gehele in-
        houd van dit art. B. geheel waar is.
3.      Wil zich houden aan zijn verklaring, op 17-5-1709, aan schepenen gege-
        ven.
Nadat deze getuigenis aan hen is voorgelezen hebben ze deze onder eede beves-
tigd.
R 112 fol. 67 17-11-1710
Frans van de Cruys, schepen, verklaart ter instantie van Jan Martens - dat hij,
attestant, op 7 juni 1709, namens Jan Martens en Joost Roefs namens Jan Jansen
Walraven verzocht en "gecoren" is geweest om in de raadkamer "als goede mannen
te staen over de liquidatie ende effenisse die voors. requirant met Jan J. Wal-
ravens sou maecken" van hun gezamelijke "coophandel" van beesten, hooi en ande-
re gelden.
Dat zij, nadat ieder het zijne ingebracht had, zijn begonnen te twisten "ende
te crackelen" zonder dat zij tot een "effeninge ofte liquidatie" konden komen.
Hij, comparant, dit ziende en horende en niet tot een vergelijk kon komen, is 
uit de raadkamer gegaan, zodat hij als "gecoren scheytsman" van Jan Martens
geen accoord heeft kunnen bereiken.
R 112 fol. 68 22-11-1710
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Jan Paulus Jansen - en Margrieta Jan Martens, zijn vrouw, aan het Marcktvelt,
ontrent de Poel, testeren.
Beide - "sieckelijck".
o.a.:
- alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Zij "prelateren" na hun beider dood aan Paulus, hun zoon en Peeter, hun zoon,
  ieder - ƒ 100,-.
  Nog zullen deze een "uytsetsel" ontvangen als "haere" andere kinderen hebben
  gehad.
- Al hun goederen - huis, land, meubelen, huisraad, uitstaande gelden, enz.
  gaan naar de langstlevende van hen beiden - met het recht dit te verminde-
  ren, indien nodig, tot onderhoud.
- Na hun beider dood zullen de goederen door hun zes kinderen en de zes kin-
  deren van Jan Hoefnagels - en wijlen Jenneke, hun dochter, hoofdsgewijze ge-
  deeld worden - onder conditie - dat indien, ΘΘn der zes kinderen van Jenneke, 
hun dochter, komt te overlijden dat diens goederen overgaan op haar andere 
broers en zusters.
Naschrift: "Wij geauthoriseerde tot het officy en schepenen onderges. verclae-
           ren dat Jan Paulus Janssen, testateur, op den xxii november 1710,
           met volle kennisse ende verstant - en Margriet Jan Martens, op den 
           xxiiii november 1710, oock met volle kennisse ende verstandt dese
           bovenges. acte van openbaer haer gestelde testament naer behoorlijc-
           ke voorlesinge deser onsen secretaris in onsen presentie gedaen heb-
           ben onderteeckent met haer respective gemeenlijcken hantmerck.

w.g. J. van Riet - pro officie.
            Joost Roefs, schepen.

     P. v.d. Lith. 
  
R 12 fol. 162ev. 17-11-1710
- Antonis Joseps Verdeuseldonck, aanlegger - contra - Jan Janssen, gedaagde. 
- Hendrick Tho poel c.s. collecteurs van de verponding St. Jan 1704 -'05,
  aanleggers - contra 
  - Antonis Peeter Janssen, te Vosselen, gedaagde - betaling van ƒ 6-16-4.
  - Joost Dierck Coppens, gedaagde -              -     "     "  ƒ 6-03-0.
  - willem Jan van Heughten, gedaagde -           -     "     "  ƒ 3-12-0.
R 90 fol 118 20-11-1710
Leendertie Hendrick Dielis - weduwe Antonis Hendrick Canters - geass. met 
Jan Antonis Canters, haar zoon, verkoopt aan Jan Dircx Coolen van Vlierden:
- land ontrent het Raske 1╜ l.

1. Aert Block   
2. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
3. Jan Thomas
4. de weg

- groes inde Steegen 1 l.
 1-3. Jan Joris van Hove 

   2. Jan Thomas
4. weduwe Willem Hendrick Dielis

- groes in de Steegen 5 cops.
 1-3. de Vrouwe van Asten

2. Matijs Canters
4. weduwe Willem Hendrick Dielis

Verponding: ƒ 2,-/jr. Koopsom: ƒ 115,-.
R 112 fol. 70 13-12-1710
Schepenen van Asten certificeren - dat toonder dezes m.n. Jacob Coolen - we-
duwnaar Maria Jan Philipsen - met zijn acht kinderen - is toebehorende:
- een klein huiske - in de Santbergen - op Ostaden.
En dat requirant voor ons heeft verklaart "over veele jaeren herwaerts" door de
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vroegere regeerders van Asten - de grond, waarop het huiske is getimmerd, hem 
pro deo is gegeven.    
R 112 fol. 70vo 15-12-1710
Peeter van der Lith, secretaris, Joost Roefs en Frans van de Cruys, schepenen,
verklaren ter instantie van Huybert Abrahams, dat op 20-12-1709, wanneer Huy-
bert Abrahams - en Anna Maia van Boshuysen, zijn vrouw, hun testament hebben 
gemaakt - voor het schrijven en passeren van dit testament, zowel de testateur
als de testatrice, zijnde bij hun volkomen verstand en zinnen over en weer heb-
ben genoemd de ΘΘn de ßnder tot erfgenamen - en speciaal de testatrice, haar 
man tot universeel erfgenaam.
E.e.a. is op schrift gesteld en hen voorgelezen.
Nadat ze daartoe verzocht zijn, hebben zij het testament getekend - de eerste
twee deponenten met hun handtekening en de laatste met zijn stempel - zoals de
twee eerste deponenten hebben gezien.
"Ende dat noyt daerenboven den testateur ende testatrice hebben sien stellen 
haer ordinaire merck sonder dat den secretaris of ΘΘn der deponenten of imandt 
anders haer daertoe geschreven oft de handt gehouden".
R 112 fol. 71vo 15-12-1710
Schepenen van Asten certificeren - dat tegenwoordig nog in leven zijn drie  
kinderen van wijlen Michiels Willems - en Heylke Michiels, zijn vrouw - m.n. 
Vester, Peeter en Willemyn die voor ons hebben verklaart erfgenamen te zijn van 
wijlen Elisabet van Hove - testament d.d. 10-11-1708 - notaris Peeter Coppens,
te Antwerpen.
Elisabet van Hove is, in december 1708, te Asten gestorven.
R 112 fol 72vo 22-12-1710
Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie, mits het over-
lijden van Adriaen van Veen, procureur, aan Johan Boon, procureur, in de pro-
cedure tegen Johan A. Baronde Renesse.
Enz. enz.
Zie: R 112 - fol 50 - 31-5-1710.
R 90 fol 119 30-12-1710
- Hendrick Martens - en
- Joost Antonis va Bussel - g.m. Maria Martens - mede voor
- de kinderen van Marten Antonisse - g.g.m. Catalijn Hendrick Jacob.
Zij verkopen aan Jan Paulus Cremers:
- land het Liender h l.

1. kn Gijsbert Goorts
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2. Stijntie - weduwe Antonis Coolen
3. Willem Lomans
4. de verkoper     

- groes het Liender 1 l.
1. de koper
2. Frans Marcelis Berckers
3. kn Hendrick Cornelis
4. Joris Allons e.a. 

Koopsom: ƒ 80,-.
R 112 fol. 74 30-12-1710
- Goort Anthonis van Bussel - g.m. Elisabet Matijssen, te Heusden - ter eenre -
  en
- Jacob Goorts Verberne - als vader van Leendertie, dochter van hem - en Wil-
  lemke Jacob Tielens, wijlen zijn vrouw, ook te Heusden - ter andere zijde.
Zij maken een contract om in de toekomst "questie, dispuyten ende verschillen"
te voorkomen.
Overeengekomen is:
- Dat Goort voors. en Leendertie voors. zullen zijn ΘΘn kinderen - en hoofds-
  gewijze zullen delen:
  - de goederen te Asten - en gekomen van Jacob Goorts Verberne - en Willem-
    ke voors.
- Doch de goederen te Someren en gekomen van wijlen Anna Verdijsteldonck -
  weduwe Nicolaes Verhoysen zullen in vol eigendom komen aan Leendertie voors.
R 91 fol. 1 07-01-1711
Govert Jan Buckincx is schuldig aan Anthoniske Martens - weduwe Jan Fransen 
van de Loverbosch - ƒ 200,- α 4%.
R 147 07-01-1711
- Marcelis Jan Andriessen - en 
- Catalijn Jan Andriessen.
Beiden kinderen van Jan Andriessen - en Maria Baeckels - en geass. met Willem
Baeckels - verkopen "bestialen, hooy, strooy, meubelen en huysraet" in hun
huis - aan de Langhstraet - o.a.
- vee ƒ  75,-
- diversen ƒ    63,-  

ƒ 138,-
- t.l.v. diverse borgemeesters   ƒ   115,-  

rest      ƒ  23,-.
R 162 07-01-1711
Taxatie van de onroerende goederen van Gevert Joosten - begraven 2-12-1710 -
volgens extract uit het "doodtboeck" van Bergeyk.
Jan Jansen Vrients is mede-erfgenaam.

Waarde
- huis, hof, aangelag en een akker daaraan - in de Wolfsbergh

3 l. ƒ 25.-
1. Philips Fransen
2. de straat
3. Lucas van der Loo e.a. 
4. Lammert Franssen

- land ter plaatse voors. 1 l. 13 r. ƒ 10,-
1. erven Jan Andriessen
2. de straat
3. Philips Franssen
4. Eycke Geerits

- hei/wei ter plaatse voors. 2╜ l. ƒ 15,-
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1. Willem Lomans
2. Marcelis Daendels
3. Heylke Verheyden
4. de Aa

- groes de Haseldonck 1╜ l. ƒ 10,-
1. Peeter Franssen
2. Geerit Aerts
3. Peter Jan Aerts
4. de Aa        

ƒ 60,-.
20e penning is ƒ 3,-.
R 112 fol. 76 10-01-1711

Interrogatorium
voor Jan Thunis van Ruth, alhier, om omder eede te verhoren,

         de navolgende personen, terzake van trouwbelofte aan Johanna 
         Maria Hoefnagels.
A. Goort Thunis Vreynssen, 26 jaar,
B. Freyns Thunis, 21 jaar,
C. Francis Aerts, 26 jaar.  
 2. Of zij niet weten dat zij, in augustus 1710, zijn geweest t.h.v. en bij
    Frans Hoefnagels, te Ommel, zijn vrouw en de kinderen Johanna Maria, Ale-
    gonda en Henricus - alsmede Jan Thunis van Ruth ?
A, B en C - Weten hier niet van.
 3. Of zij niet hebben gezien dat tezelfder tijd dat Jan Thunis van Ruth al-
    leen "secretelijck" heeft zitten praten met Johanna Maria Hoeffnagels op
    de manier als "vreyster en vreyer" gewoonlijk doen ?
A, B en C - Weten hier niet van.
 4. Of Jan Thunis van Ruth, na de voors. "vrijage" niet heeft gezegd: "Johan-
    na Maria, wilt ghij eenig gelt op trou hebben" en dit met klare stem, zo-
    dat alle aanwezigen dit hoorden ?
A en B - Weten niets.
     C - Verklaart geen getuigenis te kunnen geven - hij is alles vergeten 
         wegens het langdurig geleden zijn.      
   
 5. Of Johanna Maria niet heeft gezegd "Jae" en of Jan Th. v. Ruth vervolgens
    niet heeft gezegd: "Siet wat ghij doet, want het en is geen cortswil, het
    is mijn reghte meyning" ?
A, B en C - Weten niets.
 6. En of Johanna Maria niet vroeg, aan haar vader: "Wat wil ik doen"? 
A en B - Weten niets.
     C - Heeft gehoord dat Johanna Maria aan haar vader heeft gevraagd: Wel,
         vader, soude ghij wel willen hebben dat ick Jan Anthonis nam ?"
         Waarop Frans Hoeffnagels antwoordde: "als ghij beeter weet te comen
         als bij mij, dan brotter met hem heen".
 7. Of de vader van Johanna Maria niet heeft gezegd - "Jae, nu het Jan Thunis 
is, brotter met hem heen".
A en B - Weten niets.
     C - Zie antwoord - vraag 6.   
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 8. Of Johanna Maria daarop niet vroeg aan Jan Thunis - wat voor "trou-rinck"
    hij voor haar zou kopen en zeggende: "Ghij moet mij dan eenen trou-rinck
    coopen van twee pistoolen" en of deze daarop niet gezegd: "Ick en salt niet
    minder maecken als U swager".
A, B en C - Weten hier niets van.
 9. Of Jan Thunis daarop geen geld uit zijn zak heeft getrokken en haar ontrent
    drie patacons heeft gegeven "op trou" aan Johanna Maria ?
A en B - Weten niets.
     C - Heeft gezien dat Jan Thunis geld heeft gegeven aan Johanna Maria, doch
         weet niet hoeveel en op welke condities.
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10. En of Johanna Maria de voorn. som niet heeft aangenomen "op trou" en daar-
    mede tevreden geweest ?
 
A en B - Weten niets.
     C - Verwijst naar zijn antwoord op het 9e art.
11. En of het hun niet kenbaar is dat Johanna Maria zei: "Ick sal Jan Thunis 
    trouwen".
A, B en C - Weten hier niets van.
12. En of hij, Jan Thunis, die trouwbelofte niet heeft aangenomen en daarop
    bier en brandewijn heeft laten tappen dat mede door hen is opgedronken om
    getuigenis te kunnen geven - en of hij daarvoor geen 14 stuiver heeft be-
    taald.
A, B en C - Weten hier niets van.
13. Of zij nog iets toe te voegen hebben.
A, B en C - Nee.
Na voorlezing persisteren zij bij de door hen gegeven antwoorden.
R 112 fol. 80 15-01-1711

Nader interrogatorium
voor Jan Thunis van Rut om:

A. Goort Thunis Vreynsen,
B. Freyns Thunis - en
C. Francis Aerts - onder eede te verhoren.   
 1. Of zij niet weten dat zij alle drie, in juli 1710, op of omtrent St. Anna-
    dag, t.h.v. Frans Hoeffnagels zijn geweest, waar nog meer aanwezig waren  
    Frans en zijn vrouw, twee dochters en Hendrick, de zoon - alsmede Jan Thu-
    nis van Ruth ?
A, B en C - Ja.
 3. De gelijke vraag drie - als tijdens het eerste verhoor gesteld.  
  
A, B en C - Hebben gezien dat Jan Antonis van Ruth heeft zitten praten met 
            Johanna Maria Hoeffnagels.
 4. De gelijke vraag vier - als tijdens het eerste verhoor gesteld.
A. Weet niets.
B. Heeft gehoord dat Jan Antonis van Rut heeft gezegd: "Joanna Maria Hoeffna- 
gels, wilt gij gelt op trou hebben" ?
C. Weet niets.
 5. De gelijke vraag vijf - als in het eerste verhoor gesteld.
A.     - Heeft gehoord dat Johanna Maria zei: " Ja, laaght alhier maar"
B en C - Weten niets.  
 6. De gelijke vraag zes - als in het eerste verhoor gesteld.
A en B - Weten niets.
C      - Geeft op deze vraag het gelijke antwoord als in het eerste verhoor.
 7. Idem - als vraag zeven - eerste verhoor.
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A.      - Verklaart dat Frans Hoeffnagels consenteerde en daarmee tevreden was.
B en C. - Weten niets.  
 8. Idem - als vraag acht - eerste verhoor.
A. Weet niets
B. Weet, "dat er van een trou-rinck gepraet werde"
C. Weet niets.
 9. Idem - als vraag negen - eerste verhoor.
A. Verklaart gezien te hebben "datter gelt wiert geworpen ofte geleght ofte
   een dingh gelijck als gelt op de slip van Joanna Maria" zo hij dacht, niet
   beter wetende.
B. Heeft gezien dat er op de schoot van Joanna Maria geld lag - doch weet niet
   hoe dit er gekomen is.
C. Heeft gezien dat Jan Thunis geld uit zijn zak heeft getrokken en dit in de 
schoot legde van Joanna Maria - hij weet niet hoeveel, doch heeft horen 
   zeggen drie patacons.
10. Idem - als vraag tien - eerste verhoor.
A. Heeft niet gezien dat Joanna Maria het geld terug gegeven heeft aan Jan
   Thunis.
B. Weet niets.
C. Verwijst naar zijn antwoord op vraag negen.
11. Idem - als vraag elf - eerste verhoor.
A. Verklaart, dat hij Joanna Maria heeft horen zeggen, in substantie, "Ick 
   wil, ofte ick sal Jan Thunis nogh trouwen".    
B. Verklaart als A.
C. Weet niets.
12. Idem - als vraag 12 - eerste verhoor.
A. Weet dat er van "lijcoop" gesproken werd.
B. Heeft gedronken van de "wijncoop" die Jan Thunis betaald heeft. Hij weet
   niet hoeveel deze betaald heeft.
C. Weet dat zij bier, brandewijn en genever gedronken hebben, die Jan Thunis 
   heeft betaald.  
13. Idem - als vraag dertien - eerste verhoor.
A. Verklaart, o.a. gehoord te hebben dat Johanna Maria was zeggende: " Als wij
   nu comen om te trouwen dan sullen sij vragen ofte ick met imanden iets heb-
   be uytstaen". "Dan sal ick, Joanna Maria, seggen: "Ick comen om Jan Anteunis
   te trouwen".
B. Weet niets.  
C. Heeft wel gehoord dat er "afgesproocken" is maar is niet in staat het ge-
   sprokene te "verhaelen".
14. Of niet iemand van de drie getuigen, of zij samen, enige tijd geleden, na-
    dat zij t.h.v. Frans Hoeffnagels waren "vergadert" en de voors. handelingen 
    hadden aangehoord  - in de herbergen te Asten of op andere plaatsen aan 
    "eenige luyden" niet hebben verteld hetgene t.h.v. Frans Hoeffnagels was
    gepasseerd.
A. Verklaart dat hij zijn getuigenis op "verscheyde" plaatsen heeft "verhaelt"
   en dat daarmee "gelacht" werd.
B. Verklaart wel ooit verteld te hebben dat hij de "wijncoop" gedronken had die
   Jan Antonis betaald had.
C. Verklaart dat hij wel gehoord heeft van andere personen dat Jan Anteunis van 
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Ruth, geld had gegeven op "trouw" aan Jenne Maria Hoeffnagel - hij heeft 
   hier wel met andere personen over gesproken.
15. Of zij niet hebben verteld aan "eenige luyden" dat die voors. Jenne Maria
    aan Jan Thunis "verlooft" was en dat zij met elkaar zouden trouwen.
A.        Weet niet meer of hij dit gezegd heeft "mits den langhen tijt geleden 
sijnde".    
B en C. - Weten niets.
16. Of zij, getuigen, ook geen goede memorie hebben van hetgene Jan Thunis 
    ooit met Johanna Maria "van vreye ende trouwe" heeft gesproken en zij 
getuigen de woorden nog wel weten die zij in herbergen en op andere plaat-
    sen hebben verteld.
A en B - Weten niets.
C      - Weet niets meer toe te voegen aan hetgene hij heeft getuigd.
De attestanten hebben deze getuigenissen, nadat deze aan hen voorgelezen zijn,
bevestigd en hebben daarop de eed afgelegd.       
R 162 19-01-1711
Taxatie van de onroerende goederen van Margriet Peeters. 
- overleden 18-12-1710.
Antonis Peeters is mede-erfgenaam.

Waarde 
- land den Langenacker 1 l. ƒ  5,-

1. Peeter Canters
2. Lucas van der Loo
3. Antonis Canters
4. Matijs Cuypers

- land in de Looverbosch 1 l. ƒ  5,-
1. weduwe Joost Doensen
2. Peeter Smits
3. de straat
4. erven Marten Antonis

- land den Franssenacker 1 l. ƒ  5,-
1. Philips Timmermans
2. kn Marten Antonis
3. erven Gijsbert Goorts

- groes het Weyvelt 2 l. ƒ 15,-
 1-3. Philips Timmermans

2. Matijs Cuypers
4. Nicolaes van der Linden

- groes int Joostieveltie 1 l. 25 r. ƒ 10,-
1. Thomas Perboom
2. Geerit Aerts
3. Jan Thomas
4. kn Gijsbert Goorts

- groes den Hoogendries 3 cops. ƒ 10,-
1. Philips Timmermans
2. Jan Stevens
3. Willem Haessen
4. de straat        

ƒ 50,-.
20e penning is ƒ 2-10-0.
R 91 fol. 1vo 26-01-1711
Ook: R 144 - 1710
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- Jan Jansen van Rut den ouden - g.g.m. Margareta Evert Peeter Dors - voor de 
helft - en
- Jan Jansen van Rut de jonge,
- Evert Jansen van Rut,
- Jan Marten Doensen - g.m. Hendrina Jansen van Rut, 
- Fyke van Rut - voor de andere helft.
Allen kinderen van de eerste comparant.
Zij verkopen aan Dirck Jansen van de Vorst:
- land aghter het Clooster - te Ommel 3 l.
  Gekomen van de weduwe Steven Lamberts

1. Frans van Ruth
2. de verkoper 
3. de weg
4. Frans Hoefnagels

Verponding: ƒ 1-6-0/jr. Koopsom: ƒ 170,-.
- weiveld in de Engelsbeemde 3╜ l.

1. Frans van Rut
2. Leendertie - weduwe Antonis Hendrik Canters

 3-4. de Aa
Verponding: ƒ 0-18-0/jr. Koopsom: ƒ 168,-.
- groes in de Engelbeemden 2 l.

1. Frans van Rut
2. Joost van Heughten
3. Marcelis Peeter Reynders
4. de Aa

Verponding: ƒ 0-10-0/jr. Koopsom: ƒ 72,-.
Zij verkopen aan Willem Lomans:
- land aghter het Clooster 3╜ l.

1. Dirck Jansen van de Vorst
2. Jan Antonis Muyen
3. Frans Hoefnagels
4. de weg

Verponding: ƒ 1-10-0/jr. Koopsom: ƒ 186,-.
Zij verkopen aan Willem Lomans en Martinus Jansen:
- hooiveld de Engelsbeemde 7 l.

1. weduwe Jan van den Loverbosch
2. Aleke - weduwe Antonis Canters
3. de Aa
4. Hendrick Horckmans

Verponding: ƒ 2-10-0/jr. Koopsom: ƒ 335,-.
Zij verkopen aan Hendrina - weduwe Jan Jansen van de Wildenbergh:
- een huis en de grond - te Ommel ╜ l.
  Laatste bewoner Frans Jan Vrients.

1. Goort Canters
2. Frans van Ruth 
3. de straat
4. de weg

Met twee turfvelden in de nieuwe Peel omtrent de turfvelden van het 
Convent van Ommel
Verponding: ƒ 1-7-0/jr. Koopsom: ƒ 252,-.
- land/groes over de straet - te Ommel 3╜ l.

1. Frans Hoefnagels
2. Anna van Rut
3. de straat
4. weduwe Jan van den Loverbosch

Belast met: ƒ 3-15-0/jr aan rentmeester de Tombes. 
Verponding: ƒ 0-5-0/jr. Koopsom:ƒ 145,-.
Zij verkopen aan Frans van Ruth:

94



- land te Ommelen 3 l.
1. de koper

 2-3. de wegen
4. Wouter Hoefnagel

Verponding: ƒ 1-0-0/jr Koopsom: ƒ 154,-
Zij verkopen aan Aelbert Jansen van de Wildenbergh:
- groes aghter de Ommelschenbosch 2 l.

1. Frans van Ruth
2. Aelbert Peeters
3. Antony Josephs 
4. Peeter Peeter Martens

Verponding: ƒ 0-10-0/jr. Koopsom: ƒ 87,-.
- land de Loo 5 cops.

1. Frans van Rut
2. Jan Antonis Muyen
3. Peeter Peeter Slaets
4. de weg

Verponding: ƒ 0-2-0/jr. Koopsom: ƒ 34,-.
R 91 fol 7vo 27-01-1711
- Jan Jansen van Ruth den ouden,
- Jan Jansen van Ruth de jonge - en
- Jan Marten Doensen.
Zij verkopen aan Evert Jansen van Ruth:
- een stuckie quade groes en heytvelt - in de Vloet

1. Peeter Peeter Slaets
2. Stijntie - weduwe Antonis Coolen
3. de Aa
4. de gemeente

Verponding: ƒ 0-3-0/jr. Koopsom: ƒ 2,50.
R 91 fol 8 31-01-1711
Willem Mathijssen verkoopt aan Dirck Jansen:
- huiske en hof of aangelag - aan de Wolfsbergh ╜ l.

1. Thomas Hoefnagel
2. Hendrick Huyberts
3. de straat
4. Thomas Hoefnagel

Verponding: ƒ 0-15-0/jr. Koopsom: ƒ 63,-.
R 91 fol. 8vo 06-02-1711
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Antoniske - weduwe Jan Fransen van
de Loverbosch - ƒ 1500,- α 4%.
Marge: gelost 13-3-1769.
R 112 fol 83vo 06-02-1711
Inventaris van alle "gereede ende ongereede" goederen na de dood van Jan Jan-
sen van den Wildenbergh en bevonden in zijn boedel aan Hendrina Clemans, zijn
vrouw, nagelaten.
De boedel is opgenomen door schepenen en secretaris - met assistentie van Jan 
van den Wildenbergh en Aelbert van den Wildenbergh.
Erfelijke goederen:
- huis en land - in het Dorp 2 l.
  Ingekocht van de kn Michiel Goossen Buckincx.

1. Michiel Coolen
2. Mr. Gerard Graets e.a. 

 3-4. de wegen
- land in de Wolfsbergh 1╜ l.

95



  Gekomen van Dirck Coolen.
1. Jan Lintermans
2. kn Daendel Jansen

- groes int Root 4 l.
  Gekomen van de kn Faes Kerckels.

1. kn Michiel Coolen
2. Willem Loomans

- huis en hof - te Ommel 1╜ l.
  Gekocht van de weduwe Jan Jansen van Rut.    

1. Frans van Rut
2. kn Thomas Canters

- land/groes te Ommel 3 l.
  Gekocht van de weduwe Jan Jansen van Rut.

1. Frans Hoefnagel
2. Frans van Ruth   

Roerende goederen:
- een bedstede met bed enz.
- diverse ketels,
- tin, koper en ijzer,
- enige meubelen,
- linnengoed,
- enz. enz.
- wollen kleren van wijlen haar man te gebruiken door "haren" zoon Arnoldus.
- een aambeeld, blaasbalg, schroevendraaiers, hamers en tangen en wat voorts
  tot het smeedenhantwerck behoort.
- voor ca. ƒ 25,- aan goud- en zilverwerk.
- een schuld van ƒ 30,- aan Peeter Michiel
- Hendrina Clemans is nog schuldig aan haar zuster Maria - ƒ 150,-.
Marge: 16-4-1725 - Hendrick Halbersmit - en Maria Clemans, zijn vrouw, zijn 
                   voldaan door Willem van Weert - g.m. Hendrina Clemans van
                   ƒ 150,-.
R 112 fol. 86vo 07-02-1711
- Willem van Weert - a.s. bruidegom - ter eenre - en
- Hendrina Clemans - weduwe Jan Jansen van den Wildenbergh - geass. met Jan
  en Aelbert van den Wildenbergh, haar mans vader en broeder - a.s. bruid.
Zij maken huwelijksvoorwaarden:
o.a.:
- Dat Arnoldus, haar v≤≤r-zoon, uit haar huwelijk met Jan J. v.d. Wildenbergh   
  na haar dood zal ontvangen de helft van zijn vaders en moeders goederen -
  bestaande uit:
  - huis, land en groes - en voorts alle roerende goederen.
- De andere helft zal gedeeld worden tussen het voorn. v≤≤r-kind - en de a.s
  bruidegom - dit indien geen kind(eren) uit dit a.s. huwelijk geboren worden.
- Indien kind(eren) uit dit a.s. huwelijk worden geboren en hun moeder komt
  te overlijden - dan zullen deze kinderen het ╝e deel dat aan hun vader is
  toegevoegd ook ontvangen. deze zal echter wel "de tochte" behouden.
- Zoals ook de bruid, gedurende haar leven, krijgt "de tochte" in de gehele 
  helft van de voors. goederen.
- Volgen nog enige verdelingen - indien wel of geen kinderen geboren worden. 
R 91 fol. 10vo 09-02-1711
- Matijs Jansen Verhindert - mede voor - Maria en Heylke, zijn twee zusters - 
  verkoopt aan Jelis Aert van den Berge:
- groes in de Steegen 1╜ l.

1. Hendrick Jan Canters
2. Jan Thomas Jacobs
3. Jan Joris van Hove
4. erven Margriet Peter Jansen

Verponding: 15 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 42,12╜.
R 112 fol. 88vo 09-02-1711
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Francis Conincx en Willem Frans Berckers, armmeesters, stellen zich borg voor
Hendrina Janssen Cuypers, geboren te Asten - en g.m. Aert Antonis Nouwens, nu
wonende te Woensel.
De "borg" is geldig voor haar - en de helft van de kinderen uit dit huwelijk.
R 112 fol. 89vo 09-02-1711
Schepenen van Asten certificeren mits deze - dat de kinderen van wijlen Peeter
Martens ons hebben laten weten dat zij uit hun:
- "quade vervallen huysinge" land en groes - aan Vordeldonck
zijn geldende aan Batier Ooms Gasthuys, te 's Bosch - 13 gl. 15 st./jr dit, 
sinds 15 april 1669.  
Wij schepenen verklaren - dat de voorn. kinderen Peeter Martens "sijn seer 
arme, desolate, kreupele personen, die welcke nauwelijcx met Godt ende eren den 
cost niet connen winnen".
Hierdoor is het hen onmogelijk de voors. rente te betalen. 
En omdat, als het Gasthuys het kapitaal van de rente kan innen, ze wel geluk-
kig zullen zijn.
De goederen moeten dan echter bij evictie verkocht worden en de kinderen zullen
hun "quade huysinge" groes en land moeten abbandonneren en verlaten.
Er zijn ook nog menigvuldige borgemeesters en 's lands lasten te betalen, zo-
dat het Gasthuys van haar rente weinig "penningen" te verwachten heeft.
derhalve vinden wij, schepenen, dat de goederen "nutter" verkocht dan opgehou-
den kunnen worden.     
R 112 fol 90vo 10-02-1711
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Juffr. Pinxternake - weduwe Si-
monts - dat Hendrick van den Bleeck "soodanigh ontrent ons in handel ende wan-
del wort aengesien, dat wij aen sijn eedt niet geerne souden gelooven ende 
besonderlijcke als der selven is streckende tot sijn eygen voordeel ofte saecke 
die presenteerde te besweren.
Wij  menen  deze  verklaring  te  moeten  geven,  onder  protestatie  van  van  den 
Bleeck, zonder deze te willen beledigen.
R 182 10-02-1711
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Juffr. Pinxternake - weduwe van
Simonts, gewezen drost, alhier, - dat Hendrick van den Bleeck, inwoner, alhier,
"soodanigh ontrent ons in handel en wandel wort aengesien, dat wij aen sijn 
eedt  niet  geerne  souden  gelooven  ende  besonderlijck  als  den  selven  is 
streckende tot
sijn eygen voordeel, oft de saecke die hij presenteerde te besweeren souden aen 
ons voor waerachtigh moet wesen bekent".
Wij willen van den Bleeck niet "injurieren" maar vinden wel dat deze verklaring 
gegeven moet worden.
R 91 fol. 11 11-02-1711
Johan van Riet, als curator over de kinderen van Marcelis Jan Jacob Slaets -
volgens appostille marginaal van drost en schepenen - d.d. 9-2-1709 - is schul-
dig aan Jan Peeter Smits, aan de Poel, in het Dorp - ƒ 130,- α 5%.
R 91 fol. 11vo 17-02-1711
Hendrick Gijsberts van den Bleeck - g.m. Maria Volders.
Zij verkopen aan Jan Peeter Smits:
- groes het Root 2 l. 25 r.

1. Jan Lomans
2. Willem Lomans
3. Jan Hoefnagels

- land in de voorste Veldekens 1 cops.
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1. Antony Cuypers
2. Jan Hoefnagels
3. de koper
4. de straat

Belast met: ƒ 0-03-8/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr. aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 0-15-0/jr. aan den Armen van Asten. 

Verponding: ƒ 0-1-4/jr. Koopsom: ƒ 189,-.
R 112 fol. 91vo 20-02-1711
- Aert Aertsen Tielen - en
- Hendrick Aert Tielen.
Beiden kinderen van Aert Tielen - en Elisabet Fransen.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Aert
- het leegstaande huis, met hof en aangelag en dries - aan Ostaden 3 l.

1. Frans Doensen
2. de delers
3. de straat
4. weduwe Jr. Stockheyn

- land op Brasel 3 l.
1. Hendrick Canters
2. Geef Paulus
3. Antonis Peters
4. de pad

- land/groes int Haverlandt 5 l.
1. de delers
2. weduwe Jr. Stockheyn
3. Peeter Jan Baltus
4. kn Jan Everts

- land het Kuipke 2 l.
1. erven Joost Jan Tielen

 2-3. de delers 
4. de straat

- land den Hoogenacker 3 l.
1. erven Joost Joost Jan Tielen
2. Aleke Bernaerts
3. de delers
4. de straat

- land het Garstveltie 1 l.
1. Hendrick Aert Tielen 
2. erven Jan Coolen

- achter het Dorp 2 l. 25 r.
1. Willem Lomans
2. Frans Huyberts
3. de straat
4. Jan Lomans

- land aen de Molen 2 l.
1. Peeter Roefs
2. Cornelis Manders e.a. 
3. de straat

- groes aan Vordeldonck 4 l.
1. erven Jan Verhindert
2. Willem Wouters
3. Willem Berckers
4. Aert van Melis

- groes het Root 6 l.
1. weduwe Antonis van Rut
2. Frans Huyberts
3. de Aa
4. Hendrick van Helmont

- groes het voorste Veltie 2 l.
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1. de delers
2. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
3. Jan Martens
4. de Loop

- groes het Hoofke 1 l.
1. de delers
2. de straat
3. de Pastoryebeempt e.a. 

- groes aen het Aaveltie 3 l.
1. Huybert Aerts
2. Peeter Jan Baltus
3. de Aa
4. Wouter Hoefnagels

- groes het Eeuselveltie 2 l.
1. de delers
2. Peeter Jan Baltus
3. de Aa
4. erven Jan Coolen

- groes aan de Keyserdijck 2 l.
1. de Aa
2. Antonis Peters
3. de Keyserdijck
4. Gevert Paulus

Belast met: de helft van 5 gl. 5 st./jr. aan rentmeester des Tombes.
2e lot: Hendrick Aert Tielen
- his, schuur, hof en aangelag - aan Ostaden 4 l. 25 r.

1. de delers
 2-3. weduwe Jr. Stockheyn

4. de straat
- land/groes int Haverlandt 5 l.

1. de delers
2. de straat

 3-4. kn Jan Everts   
- land op Braesel 2 l. 1 cops.

1. Jan Hendrick Verdijsseldonck
2. Maria Hendrick Verdijsseldonck
3. Antonis Peters
4. de straat

- land op Brasel 1 l. 25 r.
1. Hendrick Canters
2. Antonis Peters
3. de straat e.a. 

- land den Duytsencamp 3 cops.
1. Paulus Hendricx
2. Aleken - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
3. Paulus Hendricx
4. de straat

- land aan den Bargh 3 l. 25 r.
1. kn Hendrick Cornelis
2. de wederdeler e.a. 
3. Frans Doensen
4. de Bergen

- land tussen het Dorp en Ostaden 5 cops.
1. de straat
2. erven Jan Coolen e.a. 

 3-4. Marten Marcelis
- land neffen het Garstveltie 1╜ cops.

1. de deler
 2-3. Marten Marcelis

4. erven Jan Coolen
- land bij de Wintmolen 5 cops.   

 1-3. Aert Block 
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2. Jacob Aerts
4. Cornelis Manders

- groes Voorsteveltie 3 l.
1. de Pastoryebeempt
2. de wederdeler
3. erven Jan Coolen
4. de Loop

- groes achter het Haverlandt 6 l.
1. de Aa
2. kn Joost Jan Tielen
3. Gevert Paulus
4. Geerit Nicolaessen

Belast met: de helft van 5 gl. 5 st./jr. aan rentmeester des Tombes.
R 112 fol 96vo 26-02-1711
Frans Jansen Vrients - en Jenneke Jan Peters van Rest, zijn vrouw, te Ommel,
testeren.
Hij - "cloeck ende gesont"
Zij - ziek.
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Al hun goederen, roerend en onroerend, komen aan de langstlevende van hen 
  beide - om daarmee te handelen naar vrije keuze.
R 112 fol. 98 27-02-1711
- Eyken - weduwe Peeter Aert Lensen,
- Lambert Franssen,
- Antony Canters,
- de leegliggende panden van Philips Thomas,
- Hendrick Wilbordts 
- Aert Jan Wolfs,
- Jan Janssen van Helmont
- Aert Driessen - g.m. Alet, de zuster van Jan van Helmont - als ingebodenen
en gedaagden.
Zij voelen zich "ten hooghsten gecedeert ende beswaert" over een vonnis dat
schepenen van 's Bosch, op 14 jan. 1711, hebben gewezen ten voordele van Maria
Bunnens - weduwe Mr. Peeter Schenaerts, in leven advocaat, te Eyndhoven, als
eiseres.
Dit vonnis is "eerst", op 23 febr. 1711, aan hen "geinsinueert".
"Oversulcx sijnde voors. comparanten als ge∩ntresseerdens qq. verclaerden van
de gemelten [erwneuse] en nulle vonnisse (soo sij seyden) te appelleren ofte
provoceren tot hoogsten richter omme bij den selven te versoecken en te im-
ploreren soodanige remedie en benefetien van rechten als de natuyr van saecke
sal sijn vereysschende ende de comparanten sullen oordelen dienstigh te wesen,
sullende aldaer haer lesier en gravamina proponeren ende saecke vervolgen als 
naer rechten consenterende"           

Ondertekend werd door: - Aert Driessen,
+ Jan Bosmans,
- Jan van Hellemont
- Geerit Aerts 
+ Bernaert Reynders - mede voor Anneke Jans-

         sen, zijn vrouws zuster.
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- Jelis Hendrickx - mede voor Josina, zijn
  moeder,

Allen als erven van Jan Janssen van Helmont - alias als erven van 
 Jan Hendricx van Helmont.

- Eyke - weduwe Geerit Janssen, dochter Peeter
  Aert Lenssen,
- Joost Philipsen - voor zijn moeder - de   
  weduwe Philips Thomas,
- Cornelis Lamberts - voor zijn vader Lambert 

     Fransen,
- Aelken - weduwe Hendrick Wilbers Vervordel-
  donck,
-  Peter  Jansen  als  erfgenaam  van  Wilbordt 

Janssen,
- Antony Canters,
- Josina Hofnagels.

R 112 fol. 99vo 27-02-1711
- Arnoldus Swinckels, advocaat - en
- Paulus Loeff, procureur - met nog het recht om een advocaat, te 's Hage, te 
kiezen worden gemachtigd om namens (de personen uit vorige akte) voor de Raad
Brabant, te 's Hage, te vervolgen de zaak - contra - Juffr. Anna Maria Bun-
nens - weduwe Mr. Peeter Schenaerts.
- Mr. Antony Canters wordt verzocht om over het proces te vigileren, vaceren
en te besoigneren.
R 145       1711 
Op 27-2-1711 heeft Eycken - weduwe Geerit Jansse, dr Peeter Aert Lenssen -
voor schepenen van Asten, samen met meer andere, procuratie gegeven aan Mr. Ar-
noldus Swinckels, advocaat en aan Paulus Loeff, procureur, om namens hen het 
proces voor de Raad van Brabant voort te zetten tegen - Anna Maria Bunnens -
weduwe Mr. Peeter Schenaerts enz. enz. 
Zij "casseert" voor haar contingent deze opdracht.
R 112 fol. 101 28-02-1711
Hendrick Canters, coopman, te 's Bosch, "gearresteert ende gedaghvaert" ter
instantie van Juffr. Johanna Pinxternaken - weduwe Laurents Simonts - en wel-
ke verklaarde te blijven bij zijn gegeven attestatie - d.d. 26-2-1710 - in de 
zaak tussen voorn. Johanna Pinxternaken - contra - Hendrick van den Bleeck.
Hij wil "daar niet af aen ofte bij doen" en legt hierop de eed af.
R 12 fol 190 02-03-1711
- Jan Jansen van Rut, aanlegger - contra - Joost Joost Roefs, gedaagde.
  Op 4-7-1712, was aanlegger "in het leger".
R 112 fol. 101vo 03-03-1711
Francis Conincx en Willem Frans Berckers, armmeesters, stellen zich borg t.o.v.
de Armen Tafel van Vlierden, voor Hendrina Jan Peters, geboren te Asten - en
g.m. Jan Wilbordts, wonende te Vlierden.
De borgstelling is geldig voor Hendrina - en de helft van haar kinderen uit 
dit huwelijk verkregen.
R 162 09-03-1711
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke - g.g.m. Frans Janssen -
overleden 27-2-1711.
Frans Jansen is erfgenaam.

Waarde. 
- groes te Ommel 1 l. ƒ 12,-
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 1-3. Mr. Arnoldus Swinckels
2. Jan Deynen
4. Joost van Heughten

- groes te Ommel 1╜ l. ƒ 20,-
1. weduwe Jacob van de Cruys
2. Hendrick Tho poel
3. Jan Peters van Rest
4. de straat         

ƒ 32,-
20e penning is ƒ 1,60.
R 112 fol. 102vo 11-03-1711
Peeter Hendricx, wonende bij Aert Philipsen, achter de Leensel, opt Sant, ziek,
testeert - o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Het 1/3e deel in - huis, land en groes - op de Leensel en op de grond van 
  Vlierden geheel 25 l.
  Alsmede alle bijen en kasten, uitstaande penningen, zijn kleren enz.enz. 
  zullen gaan naar:
  - Hendrick Joosten,
  - Dirxke Joosten,
  - Jan Joosten - en 
  - Anneke Joosten, broers en zusters en - zijn neven en nichten. 
  Alsmede naar:
  - Dirck Jansen, zijn neef - om hoofdsgewijze gedeeld te worden.
- Zij worden zijn enige erfgenamen, doch zullen wel gehouden zijn - ƒ 25,-
  uit te keren aan het huishouden waar hij, testateur, komt te overlijden.
R 162 11-03-1711
Taxatie van de onroerende goederen van Marie Matijs Coolen - 
overleden 25-2-1711.
Hendrick Peter Bollen is mede-erfgenaam. 
 1/3e deel in: Waarde
- huis, hof en aangelag - op Vordeldonck 3 l. ƒ  40,-

1. Bernaert Vervordeldonck
2. Leendert Jansen van Heughten   

- land 40 r, ƒ  10,-
1. Bernart Reynders
2. kn Antonis Laurens

- land 2╜ l. ƒ  15,-
1. Joost Joosten
2. Jan Bosmans

- land 1 l. ƒ   2,-
1. Hendrick Peters
2. Aert Aertsen

- land 1╜ l. ƒ  10,-
1. Leendert Jansen van Heughten
2. Hendrick Peter Bollen
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- land 1 l. ƒ   2,50
1. Jacob Martens
2. Willem Jansen van Heughten

- groes 2 l. ƒ  15,-
1. weduwe Hendrick Vervordeldonck
2. Aert Peter Stercken

- hei/wei 3 l. ƒ   8,-
        
ƒ 102,50. 

Belast met: ƒ 5,-/jr. aan Jan Cocx, te Leende.
- ƒ 2,-/jr. aan den Armen van Helmont.
- 1/3e deel van ƒ 5,/jr. aan Jan Goort Schepers.

20e penning is ƒ 5-12-8.
R 91 fol. 12vo 14-03-1711
Jan Goorts de Cuyper, te Hees, voor Adriaentie Goorts, zijn moeder, verkoopt 
aan Antonis van Bussel:
- groes te Heusden 2 l.

 1-2. de koper
3. Jan Antonis Tielen   
4. de Aa

Belast met: ƒ 0-0-2/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 60,-.

R 12 fol. 192 16-03-1711
Jan Paulus Cremers en Jan Goort Dielis zijn collecteurs over de "Fransse en
Hixpanische contributie" - 15-5-1710 en verlengd 14-5-1711.
R 91 fol. 13vo 16-03-1711
Antony Canters verkoopt aan Catharina - weduwe Antonis van Ruth:
- groes/wei/hooiveld - ontrent de Snijderscamp - int Root
  1-2. de koper

3. Goort Marten Doensen
4. de Rootsestraat

Verponding: 18 stuivers/jaar. Koopsom: ƒ 150,-.
R 112 fol. 104vo 16-03-1711
Schepenen van Asten certificeren mits deze: 
- dat Heylke, een dochter was van Michiel Michels - en Heylke.
Heylke - was g.m. Francis Jan Walravens - en had daarbij twee kinderen m.n. 
Maria en Jan, nog in leven zijnde.
Heylke is overleden - achterlatende de twee onmondige kinderen.
De vader is nog in leven, dit voor zover ons "kennelijck" is.
Deze twee kinderen behoren dus in de plaats gesteld te worden van wijlen hun
moeder, als erfgenaam van wijlen Elisabet van Hove - testament - notaris 
Peeter Coppens, Antwerpen - d.d. 10-11-1708.
Elisabet van Hove is alhier, te Asten, gestorven - december 1708.
R 112 fol 105 09-04-1711
Alzo: 
- Eyken - weduwe Geerit Janssen, dochter Peeter Aert Lenssen,
- Joost Philipsen - voor zijn moeder - weduwe Philips Thomas - en
- Josina Hoefnagels - geass. met Mr. Simon van der Sloot, haar zwager, op
27-2-1711, procuratie hebben gegeven - zie verder R 112 - fol. 98 -27-2-1711.
Zij annuleren, voor hun contingent, deze procuratie en verzoeken de geconsti-
tueerden opgave van hun gemaakte kosten te doen.
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R 91 fol. 14 11-04-1711
Jan Peeter, op de Leensel, verkoopt aan Aert Aertsen Tielen:
- land het Rinckvelt 5 cops.

1. Henrick Bollen
2. Jan Goorts       
3. de gemeente
4. Jacob Martens

Verponding: 9 stuivers/jaar Koopsom: ƒ 31,50.
R 162 20-04-1711
Taxatie van de onroerende goederen van Joost Willems - overleden 21-3-1711, te
Vlierden.
Matijs Jansse Verhees is momboir over de erfgenamen van Joost Willems.

Waarde
- de helft van een stuk "quade groes" achter Astappen 8 l. ƒ 2,50

1. weduwe Joseph Verdijseldonck
2. Jacob Bogaerts e.a. 
3. weduwe Antonis Coolen en Hendrick Canters
4. kn Marcelis Slaets

R 112 fol. 107 02-05-1711
Frans Marcelis Berckers - en Engeltie Frans Philipsen, zijn vrouw, in de 
Wolfsbergh, testeren.
Hij - "cloeck ende gesont"
Zij - ziek.
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Zij "prelegateren" aan Marcelis Frans Berckers, hun zoon - "het peert met
  de karre met het getuygh tot het peert ende karre gehoorende - met dien ver-
  stande dat Marcelis dan bij zijn vader moet blijven wonen. Hij zal e.e.a. 
  pas "genieten" als zijn ouders zijn overleden.  
- Huis, land en groes - en verder al hun overige goederen - gaan naar de 
  langstlevende van hen beide om daarmee te handelen naar vrije keuze.
- Na overlijden van de langstlevende gaan de dan overblijvende goederen naar 
  hun vijf kinderen m.n. Aleke, Elisabet, Maria, Heylke, en Marcelis - onder 
  conditie dat het kindsdeel van Maria - g.m. Wouter Peters gaat naar de kin-
  deren van Wouter Peters - en Maria Frans Marcelis Berckers.
  
R 162 06-05-1711
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Frans Coolen - overleden - 8-4-1711.
Jan Paulus Cremers is momboir van de onm. kinderen van de overledene.

1/3e deel in: Waarde
- een half huiske en hof - in het Dorp 1 l. ƒ 10,-

1. Jan Peter Smits
 2-4. weduwe Jan Peeter Aerts

3. de straat
- groes tusschen de Weegen 1 l. ƒ  4,-

1. erven Thomas Driessen
2. Goort Doenssen e.a. 

 3-4. de wegen
- land tusschen de Weegen 1 l. ƒ  3,-

1. weduwe Jan Peeter Aerts
2. weduwe Heylke Aerts

 3-4. de wegen
- land in het Liender 20 r. nihil

1. Matijs Cuypers
2. Jan Paulus
3. Willem Lomans
4. erven Cornelis Hendrick
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-land den Appert 5 cops. ƒ  6,-
1. Philips Fransen
2. de weg
4. Marcelis Daniels

- groes de Haseldonck 1 l. 25 r. ƒ  8,-
1. weduwe Peeter Jan Aerts
2. Antonis Lomans
3. Geerit Aerts
4. Peeter Driessen e.a. 

- groes achter het Bosvelt - int Root 1 l. 25 r. ƒ  7,-
1. Willem Lomans e.a. 
2. Aelken - weduwe Jan Hendrick Bernaerts e.a. 
3. weduwe Jan Peeter Aerts
4. weduwe Joost Doensen        

 ƒ 38,-
20e penning is ƒ 1-18-0.
R 162 07-05-1711
Taxatie van de onroerende goederen van Reynier Martens Verberne, geboren, te
Lierop, wonende, te Gemert - en aldaar, overleden 31-3-1711 en begraven, al-
daar, 2-4-1711.
Joost van Alphen, te Deurne, is erfgenaam van de overledene.

Waarde
- groes den Bruynenweert 1 l. 25 r. ƒ 50,-

1. Joost Leenders
2. de Aa  
3. Antonis van Bussel
4. Antonis Wouters e.a. 

20e penning is ƒ 2-10-0.
R 162 09-05-1711
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrick Jan Melis - overleden, te 
Deurne, 12-4-1711. 
Willem Jan Melis is broeder van de overledene.

Waarde
- hooiwas in de Bercke 1 sil. ƒ 2,-

1. Peeter Heesemans
2. Willem van de Vorst
3. de Aa
4. Frans Jan Ruthen e.a. 

105



R 112 fol. 109 11-05-1711
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck - weduwnaar Josina van der Wynden - en nu
g.m. Maria Volders.
Zij testeren.
- En "prelegateren" na hun beider dood aan Elisabet Volders - weduwe Mr. Marten
  van Hees, hun zuster, indien dan nog in leven - ƒ 100,-.  
- Al hun overige goederen, niets vandien uitgezonderd, gaan naar de langstle-
  vende van hen beide - om daarmee te handelen naar eigen keuze.
R 91 fol. 14vo 15-05-1711
Weduwe Antony Jan Canters, geass. met Jasper Hendricx en Jan Franssen, haar 
zwagers, verkoopt aan Jan Peter Canters:
- groes het Swartbroeck 1 l.

1. Jan Antonis
2. de koper
3. Frans Huyberts
4. Dirck Jansen

Verponding: ƒ 14 stuiver/jaar. Koospom: ƒ 40,-.
R 91 fol. 15 15-05-1711
De regeerders van Asten verkopen aan Jan Smits:     
- heide de voorste Diesdonck 1 l.

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

Koopsom: ƒ 10,-.
R 91 fol. 15vo 16-05-1711
Matijs Cuypers verkoopt bij erfmangeling aan Jan Lomans:
- land aan de Wintmolen 2 l.

1. de koper
2. erven Faes Kerckels

 3-4. de wegen
Belast met: ƒ 0-3-12/jr. aan de Kerk van Asten.
Verponding: ƒ 0-7-8/jr.  Koopsom: ƒ 4,-.
R 91 fol. 16 16-05-1711
Jan Lomans verkoopt bij erfmangeling aan Matijs Cuypers:
- land in de Liendersestraat 3 cops.

1. Matijs Cuypers
            2-3-4. de wegen

Verponding: ƒ 0-4-8/jr. Koopsom: ƒ 2,-.
R 91 fol. 16vo 16-05-1711
- Jan Peters - g.m. Jacomijn Mathijssen,
- Goort Antonisse van Bussel - g.m. Elisabet Mathijssen.
Zij verkopen aan Willem Aert Smits: 
- een drieske het Liender 3 cops.

1. weduwe Philips Timmermans
2. Jan Stevens  
3. Willem Haesen
4. de weg
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- land in de Loverbosch 3 cops.
1. weduwe Antonis Fransen
2. de weg
3. Jan Verasdonck
4. de straat

Belast met: ƒ 0-5-0/jr. aan het comptoir van de rentmeester van 
                        (Deurne/van Heurne ?).

- ƒ 0-2-8/jr. aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 0-0-4/jr. aan het Huis van Asten.

R 112 fol. 111 16-05-1711
Schepenen van Asten certificeren mits deze - dat Antonis Hendricx - g.g.m. 
wijlen Perijn Jan Maes - en daarbij zes kinderen - te Asten is geboren - uit
vrome, eerlijke ouders enz. enz. 
Wij verzoeken eenieder die dit leest, hem te helpen.   
R 12 fol. 196 18-05-1711
Op 17-5-1711, zijnde zondagmiddag, tussen 7 en 8 uur, is de windmolen "door 
overgrooten storm van wint, hagel, donder, blixem ende regen, alhier binnen 
Asten en Someren, ter aarde nedergevallen".
Er is veel schade aan "de huysinge en gelaesen" veroorzaakt terwijl de gewas-
sen "verhagelt" zijn.
R 112 fol. 112 18-05-1711
- Peeter Canters,
- Hendrick Peeters van Hoeck - en
- Catalijn - weduwe Philips Timmermans, als pachters van het deel in de helft
van een "coorn en smaeltiende met de rechten en toebehoren vandien" staande te 
colligeren  en  te  ontvangen  op  de  Braselse  ofte  Wijtflietse,  jaarlijks 
"rijdend",  en  nu  over  de  Wijtvlietse  tiende,  over  de  oogst  1711,  moet 
ingezameld worden.
Welke voors. tiende toebehoren aan de kinderen en erven Pieter de Louw.
De voors. comparanten hebben persoonlijk gevisiteerd en bevonden, dat van de   
de Wijtvlietse tiende, op 17 mei 1711, na de middag tussen 7 en 8 uur, door
"de grooten harde storm van den wint, hagel ende groote regen, wayende den 
wint uytten Westen" de rogge daarin staande voor het meestendeel is "gekweelt
en ter aerde nedergeslaghen. Jae, wat meer is, op verscheyde plaetsen in de 
gemeene wegen den afgehaegelde rogge was liggende, soo dat het meeste deel 
vandien moet worden afgemayt ofte met de bestialen ofte schapen afgeweyt worden 
teneynde de landerijen wederom te ploegen ende bequamen gemaaeckt te worden om 
met boeckweyt te worden besaeyt".
R 12 fol. 197 23-05-1711
Op 22-5-1711, ca. 11 uur, is Louis de Caesteecker, drossard van Asten en Deur-
ne, te Deurne gestorven.
Op 26-5-1711 is zijn lichaam begezet in de kelder van de Heer van Deurne, dit
in presentie van de schepenen van Asten en Deurne.
R 91 fol. 17vo 23-05-1711
Hendrick Tho poel - g.m. Elske van de Cruys vernaderen van Willem Frans Berc-
kers:
- een eeusel groes.
Verkocht door Hendrick Canters - d.d. 24-5-1710. Koopsom: ƒ 200,-.
R 112 fol. 114 26-05-1711
Schepenen van Asten certificeren  - dat zij op heden hebben gevisiteerd:
-het huis en schuur, te Astappen,
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waarin Jan Dirck Geerits woont en waar wij bevonden hebben "dat de geheele 
huysinge door de donder, blixem, hagel en wint, op den 17e dezer, veroorsaeckt 
aen de voors. huysinge ter aerde nedergestort op een cleyn hoexke naer om 
droegh te connen blijven, de timmeringe van de schuyr alles gecroecht ende 
oversijde 
geweecken mitsgaeders alles daeckeloos".
Zodat het derhalve onmogelijk is om het huis of de schuur te kunnen gebruiken.
Verklaren wij verder - dat de rogge van Jan Dirck Geerits door het voors. on-
weer "is gestreeckt ende geruwineert op het landt is liggende".
Gezien de toestand waarin wij het huis bevonden hebben is het Jan Dirck Geerits
onmogelijk daarin te kunnen blijven wonen - of het zou moeten zijn dat deze ge-
assisteerd werd bij de "opbouwinge" van huis en schuur, waarvan de kosten wel 
ƒ 200,- zullen bedragen.     
R 91 fol. 18vo 29-05-1711
Francis Conincx verkoopt aan Hendrick Tho poel - g.m. Elske van de Cruys:
- een stukje hof achter de schuur van de koper - te Ommel 3 r.
  Strekkende op de erve van Arnoldus Swinckels. 

1. Jan Geven de jonge
2. Jan Peters van Rest
3. de straat

R 112 fol. 114vo 03-06-1711
Schepenen van Asten certificeren ter instantie van Jan Willem Pennincx, op
Bussel, dat wij gezien en bevonden hebben - dat zijn huis en schuur door "de
grooten storm van wint, donder, blixem, hagel en regen, op 17 mei 1711, voor 
het grootste deel is ingevallen.
Eveneens is zijn roggegewas, ca. 40 l., "geknaeckt en geruwineert" waardoor 
Jan Willem Pennincx is genoodzaakt geweest om zijn zaailand weer om te laten
ploegen en boekweit te zaaien.
De "plantagien" van bomen, zo fruit als andere, zijn bijna geheel bedorven 
en verscheidene liggen ter aarde.
Wij verklaren verder - dat Jan Willem Pennincx door het voors. ongeval "gehee-
lijck is geruwineert" en het is hem onmogelijk met vrouw en kinderen te blij-
ven wonen op zijn goederen en zal deze moeten abbandonneren en verlaten, ten-
zij de "renthefferen" aan Jan Willem Pennincx "een liberaliteyt van quitschel-
dinghen gelieve te vergunnen" opdat hij met zijn vrouw en kinderen mag blijven 
wonen. 
R 91 fol. 19 04-06-1711
- Wilbort Peters van Liessel - weduwnaar van Maria Peters, samen met zijn
dochter competerende:
- 1/3e deel in huis en erve - aan 't Laarbroeck
Het ander 2/3e deel is van Wilbort en Elisabet Peters, beide ongetrouwd, en
broer en zuster van voorn. Maria.
Overeengekomen wordt dat Wilbort van Liessel voor zijn helft in het 1/3e deel
ontvangt - ƒ 80,-.
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R 112 fol. 115vo 06-06-1711
Schepenen van Asten certificeren - dat toonder dezes m.n. Maria Jan Roefs - 
weduwe Dirck Coolen, te Asten is geboren uit eerlijke en vrome ouders.
Zij kan voor haar vijf "naeckte" kinderen niet de kost winnen. Temeer daar 
requirante door de grote storm, op 17 mei l.l. geheel is "bedorven en geruwi-
neert" zodanig dat zij genoodzaakt is de "goede luyden" aan te spreken om een
aalmoes.
Wij vergunnen haar deze attestatie.
R 91 fol 20vo 20-06-1711
Goossen Elias, te Someren, voor zijn twee v≤≤r-kinderen m.n. Elisabeth en 
Maria, verkoopt aan Frans Doensen:
- huiske, hof en aangelag - in 't Dorp ╜ l.

1. Hendrick Mathijssen
2. kn Bruysten Fransen
3. de straat
4. de koper

Verponding: 15 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 95,-.
R 148 22-06-1711

Condities en voorwaarden waarop Jan van Riet, voor ƒ 2,-/per honderd, pacht,
het collecteren van:
- de besaeyde mergenthalen,
- hoorngelden,
- dranck - en
- bestiael - over het jaar 1-10-1711 t/m 30-9-1712.
Borgen: Willem Loomans,
      - Martinus Jansen.
R 91 fol. 21 29-06-711
Aert Andries Thomassen is schuldig aan Peter van Helmont, te Someren -
ƒ 150,- α 5%.
Marge: 26-3-1754 - gelost door Jan Peter van Maris aan Jan Snoeks, te Hees.
R 107b. fol. 2 29-06-1711
- Aert Janssen, te Mierlo - mede voor:
- Thonis Hendrix - en
- Goort Renniers, zijn zwagers, verkoopt aan Joost Peeters Verberne, te Lierop:
- hooiveld in de Spleten 2 l.

 1-2. Hendrick Welten   
 3-4. de Aa

Belast met: 2 stuiver/jaar aan het Huis van Asten.
Schepenen Helmond. Koopsom: ƒ 15,-

    Lasten - in kapitaal: ƒ  2,50.
Geregistreerd Asten - ?-?-1711.
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R 112 fol. 116vo 29-06-1711
- Dierck Andriesen - g.g.m. Maria Antonis Marcelissen - geass. met Marcelis 
Antonis - bruidegom - ter eenre - en
-  Jenneken  Nicolaes  Wilbordts  -  weduwe  Lammert  Willems  -  geass.  met  Jan 
Nicolaessen, haar broeder, bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- Indien uit dit huwelijk geen kinderen geboren worden dan zal, bij overlijden 
van de bruidegom de bruid jaarlijks ontvangen - "het incomen van allen tgene 
den bruydegom met recht is toebehorende", dit gedurende haar leven.
- En na overlijden van de bruid zullen alle bruidegoms goederen:
  - de ene helft gedeeld worden door de naaste vrienden van Dirck Andriessen,
  - en de andere helft zal gedeeld worden door de naaste vrienden en erven 
    van wijlen Maria Antonis Marcelis.
- De bruid zal inbrengen - ƒ 200,-.
- Indien de bruid daarna v≤≤r haar man komt te overlijden dan zal deze gedu-
  rende zijn leven de intrest van deze - ƒ 200,- ontvangen.
  Na zijn overlijden gaan deze - ƒ 200,- naar de erven van Jenneken voors.
  Indien echter bruid en bruidegom op deze - ƒ 200,- willen interen zal hen dit 
vrij staan.
- Als de bruid langer blijft leven dan de bruidegom - en niet meer genegen " de
  bouwerije ofte teulderije" te doen doen zal het haar vrij staan daarmee op te 
houden, alles te verkopen en van de opbrengst te leven.
- Dirck Andriessen wil dat Joost Joosten, zijn neef, zijnde de halve broeder 
  van Maria Antonis Marcelis - zal delen als zijn gehele broeders en zuster, 
alsof het ΘΘn kinderen waren.
  En dat Joost Antonis Marcelis, zijn zwager, gedurende "de daegen sijnes le-
  vens" vrijelijk zal mogen wonen in het huis waarin hij tegenwoordig woont -
  zie testament - d.d. 22-5-1694.
- Bruid en bruidegom komen ook nog overeen dat de langstlevende van hen beide 
  zal uitreiken - ƒ 300,- t.b.v. den Armen.
R 12 fol. 202 15-07-1711
Michiel Gerits Vermeulen verklaart, onder eede, dat het "vernaderde":
- huis, hof en landerijen - te Ommel.
Die Daniel Vermeulen op 9-8-1710 heeft overgedragen aan Jan Peeter Meeus gedaan
is ten zijnen behoeve en dat zonder "inductie ofte persuatie" van iemand an-
ders enz. enz.
R 91 fol. 22 15-07-1711
Michiel Gerarts Vermeulen is nader van den bloede aan Daniel Vermeulen, dan 
Jan Peeter Meeussen hij vernadert - huis en percelen
Alhier, op 9-8-1710, verkocht aan Jan Peeter Meeussen.
Belast met: 6 duiten/jr. aan het Huis van Asten

Koopsom: ƒ 700,-.
          

R 91 fol. 23 17-07-1711    
Hendrick Gijsberts van den Bleeck - g.m. Maria Volders verkopen aan Martinus 
Jan Paulus:
- groes/land in de Rootsestraat 5 cops.

 1-3. de straten
2. de verkoper
4. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts

Verponding: 10 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 79,50.
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Zij verkopen aan Jan van Riet:  
land het Root 1 l. 25 r.

1. Jan Coolen
2. Jan Simons van den Bomen
3. de Rootsestraat 
4. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts

Verponding: 10 stuiver/jaar. Koopsom
       
R 112 fol. 119 18-07-1711
Antony Josephs Verdeuseldonck - en Jenneke Verrijt, zijn vrouw, aan den Ommel-
schen Bosch, testeren.
Hij - "cloeck ende gesont"
Zij - ziek.
o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- De langstlevende van hen beiden krijgt de tocht- en het vruchtgebruik van al
  de goederen, roerend en onroerend, met het recht om, indien nodig, een ge-
  deelte te mogen verkopen, zonder dit te verantwoorden.
- Tot erfgenamen worden benoemd - Joseph, Maria, Arnoldus en Joanna Maria nß-
  kinderen van mij, testatateur, uit mijn tweede huwelijk - met Jenneke Ver-
  rijt.
  Zij zullen na ons beider dood al de goederen, gelegen te Asten, Vlierden als
  elders, roerend en onroerend, aanvaarden.
- Mijn, testateurs, twee v≤≤r-kinderen m.n. Dirck en Lambert Verdeuseldonck, 
  uit mijn eerste huwelijk - met Theodora Lambert Verhaseldonck - krijgen na 
mijn  overlijden in eigendom:
  - huis en landerijen - de Ravenacker, te Vlierden.
  waarvan ik, na het overlijden van mijn eerste vrouw, "de tocht" bezit.
  Zij zullen wel alle kosten van een "seecker" proces, betreffende de Raven-
  acker, volgens specificatie, hebben te voldoen.
- De beide v≤≤r-kinderen, welke onlangs getrouwd zijn zullen als zij om een
  "uytsetsel" verzoeken - de waarde ontvangen van ΘΘn of mΘΘrdere percelen van
  het voorn. "erfgoet" staande bij ons geassigneert.
- Ook zullen onze nß-kinderen, na ons beider dood, uit de "gereetse goederen"
  van de testateur - uitkeren aan de v≤≤r-kinderen - een gouden souvereyn of
  ƒ 15,-, zijnde de legitieme portie.
- De langstlevende van ons beide zal aan gΘΘn van onze kinderen een inventaris 
hoeven te leveren.
- De testateuren hebben, gedurende zestien jaar, jaarlijks 50 pond boter ge-
  leverd aan Heer Jan Verhaseldonck zonder daarvan "een duyt" genoten te hebben.
- De twee v≤≤r-zonen zijn erfgenaam geweest van Heer Jan Verhaseldonck.
Opmerking: (Mij is niet duidelijk wat de laatste alinea te maken heeft met
           het voorgaande).
R 12 fol 203 27-07-1711
- Pieter de Cort is aangesteld als drossard van Asten.
- Philips van Heusden is "mits zijn hoge ouderdom" afgegaan als president-
  schepen.
- Schepenen zijn nu: Hendrick Tho poel,

Philips van Heusden,
Jan Hicspoors,
Joost van Heugten,
Joost Roefs,
Simon Isbouts
Frans van de Cruys. 
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R 91 fol. 24cvo 03-08-1711
Hendrick Gijsbertse van den Bleeck - g.m. Maria Volders verkopen aan Antoniske
- weduwe Jan Fransen van de Loverbosch: 
- huis en hof - aan de kerk 1 cops.
  Bewoond door de verkopers.

 1-3. Peter van der Lith
2. de straat
4. de kerkhof

- een neergevallen huiske of schopke - met de plaats - tegenover het voors.
  huis.

1. de straat
            2-3-4. het erf van Martinus Jan Paulus      

 Verponding: ƒ 1-12-0/jaar. Koopsom: ƒ 700,- 
      +: 10 zilveren dukaten.

R 91 fol. 25 03-08-1711
Antonis - weduwe Jan Franssen van de Loverbosch is schuldig aan Hendrick Gijs-
berts van den Bleeck - g.m. Maria Volders - ƒ 350,-. Zij zal deze, zodra alles  
vrij te aanvaarden is, betalen in specie van 100 zilveren ducatons, ieder duca-
ton met twee hoofden of koppen getekend of geslagen, de rest in goede gangbare
munt.
Marge: 7-5-1712 voldaan.
R 91 fol. 25vo 03-08-1711
Hendrick Gijsberts van den Bleeck - g.m. Maria Volders verkopen aan Dielis
Aerts van den Bergen:
- land aan de Wintmolen 1 l. 25 r.

1. Goort Marten Doensen 
2. Frans Marten Doensen
3. de weg
4. Dielis Fransen

- land aan de Wintmolen 1 l.
1. Cornelis Manders

 2-3. Aart Aartsen Tielen
4. Anthonetta Cuypers

Verponding: 18 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 42,-.
Hij verkoopt aan Jan Peeter Smits:
- groes int Root 5 l.

1. Goort Doensen    
2. Peter Canters e.a. 
3. weduwe Antonis van Rut
4. de Rootsestraat

Verponding: ƒ 1-12-0/jaar. Koopsom: ƒ 274,-.
R 112 fol 124 30-08-1711 (fictief - ongedateerd)
Volgen een aantal copiδn - gericht aan het College van Venray - betreffende:
- Joannes Kerstiens, te Venray - g.g.m. Geertruydt Claessens, en heeft daarbij 
  ook onm. kinderen, gaat hertrouwen met Cristina van de Cruys, jonge dochter.
Zij maken, mede ten behoeve van de onm. kinderen, huwelijksvoorwaarden "ofte
kintmaeckinge". 
Aan het College van Venray wordt verzocht dit contract te "te aggreeren ende
te approberen" - akte - d.d. 20-8-1711.
Uit deze voorwaarden o.a.:
- Bruidegom en bruid brengen al de goederen die zij bezitten, in.
- De v≤≤r-kinderen - en de kinderen uit dit a.s. huwelijk zullen zijn ΘΘn
  kinderen.
- De langstlevende van hen beide zal ontvangen - 200 ducatons - uit de goederen 
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van de overledene en daarmee uit de boedel van de overledene gaan.
- Indien uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden en ΘΘn van de echtelieden
  komt te overlijden, dan zal de langstlevende "de tochte" aanvaarden van alle
  goederen en deze gebruiken om de kinderen "naer hun staet" op te voeden en 
  "eerlijck uyt te setten".
Enz. enz. Venray, 20-8-1711.
R 112 fol 124 02-09-1711
Schepenen van Asten verklaren - dat Jan Lintermans, Geef Dircx van Weert, op
de Armenlijst van de armmeesters staan en alzo nog een "aelmoesse" ontvangen
hebben.
R 12 fol. 204ev. 07-09-1711
- Hendrick Tho poel, aanlegger, voor deze advocaat Swinckels - contra -
  Jan Jansen Peeters van Rest de jonge - en Jenneke Joosten, zijn vrouw, en
  Jan Jansen Geven van Rest de jonge, gedaagden, voor deze Wolphangus Idelet.
  Betreft: Een gekocht stukje groes, te Ommel 1 r.

1. de aanleger
2. de gedaagden

Koopsom: ƒ 5,-.
- Joost Verberne,
  Marten Verberne - en
  Andries van Sterksel - als momboiren van de kinderen van wijlen Willem
  Verberne, aanlegger - contra - Jan Willem Pennincx, gedaagde.
  Betreft: Betaling van uitgevoerde reparaties en geleverd nieuw ijzerwerk,
           in 1709, aan de gortmolen - somma ƒ 10,-.
- Joost Verberne, smith, te Lierop, aanlegger - contra - Jan Willem Pennincx,

gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig ƒ 5-12-0 wegens "ploeghijseren, scheeren, stooten en 
banden", anno 1708, voor hem gemaakt.
R 112 fol 123 07-09-1711
Gerard Graets, Mr. chirurgijn, heeft het dode lichaam van het zoontje van 
Jan Jansen Doll gevisiteerd en bevonden - "dat het hooft als het lichaem van
het voors. soontie egene opene accidentien, contagien ofte eenige inpressie 
gesien, gevonden ofte gevoelt te hebben dan alleenlijck den buyck van het kint
vol waeter was"
Naar alle waarschijnlijkheid is het verdronken.
Matijs Jansen Somers heeft, op 6 sept. 1711, het kind "in eenen kuyl water"
gevonden en t.o.v. Hendrick Tho poel en Frans van de Cruys, schepenen, uit 
deze kuil gehaald en in arrest genomen.
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R 107b. fol. 45vo 26-09-1711
Joseph Tournoy, te Eyndhoven, verkoopt aan Elisabeth de Lauwe:
- 1/5e deel (of zijn part) in een tiende - te Asten.
Volgen nog enige posten te Eyndhoven en Tongelre.
Zoals hij, verkoper, die bij scheiding en deling voor schepenen Eyndhoven
- d.d. 30-1-1711 - namens Cristina de Lauwe, zijn vrouw verkregen heeft.

   Totale koopsom: ƒ 600,-.
Schepenen Eyndhoven.
Geregistreerd Asten - 28-09-1717.
R 12 fol. 207 12-10-1711
- Hendrick Aert Tielen c.s., oud borgemeesters, aanleggers - contra - Joost 

Dirck Coppens, gedaagde.   
  
R 91 fol. 27 12-10-1711
Jan Jansen Peters van Rest verkoopt aan Hendrick Tho poel:
- groes te Ommel 1 r.

Koopsom: ƒ 5,-.
R 112 fol 130vo 17-10-1711
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Jan Willem Pennincx, te 
Bussel.
Zie - R 112 - fol. 114vo - 3-6-1711.
Aanvulling: Dat de gezaaide boekweit en andere zomervruchten "seer slecht
            ende weynigh sijn geweest".
R 91 fol. 27vo 21-10-1711
- Antoniske Jansen - weduwe Jan Huyberts van Maris,
- Jan Jansen Huyberts van Maris, haar zoon,
- Peeter Antonis - g.m. Willemyn Jansen Huyberts van Maris - en
- Maria Jansen van Maris.
Zij verkopen aan Hendrick Tho poel:
- groes het Loopvelt - achter den Ommelschen Bosch 4 l.

 1-4. Aelbert Peeters
2. Hendrick Canters
3. de koper

Verponding: ƒ 1-5-0/jaar.
R 91 fol. 28 29-10-1711
Jan Jansen Walravens, als vader en voogd, doet voor zij onmondige zoon Willem
retrocessie (afstand) van:
- land de Clampenberg 1 l.

1. Jan Joosten Voermans
2. de straat
3. erven Nicolaes van Rut
4. Jan Jansen Walravens

De afstand wordt gedaan t.b.v. Jan Joosten Voermans n.u. als vernaderman.
Het was Jan Jansen Walravens aangekomen bij koop van Jan Antonis Muyen - 
d.d. 4-11=1710.

Koopsom: ƒ 27,-.
R 12 fol. 215 02-11-1711
- Hendrick Tho poel, aanlegger - contra - Jacob Baessen, gedaagde.
  Betreft: Betaling van ƒ 1-11-8 verponding over St. Jan 1704 - ' 05.
R 148 02-11-1711
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- Stijneke - weduwe Antony Jan Coolen - en 
- Marcelis Thonis en Jan Paulus Cremers - als momboiren van haar/hun twee
  onmondige kinderen - geven te kennen dat wijlen haar schoonvader, Jan Frans   
Coolen, als gedaagde voor de Raad van Brabant, een proces heeft moeten voeren 
en dat dit proces na zijn overlijden, door Nicolaes Verhees - g.m. Jenneke
Jan Colen tot een accoord is gebracht, in die zin dat, zij Stijneke en haar 
kinderen en Nicolaes qq., "binnen ΘΘn jaar aan de gemeente zullen betalen 
- ƒ 500,-.
Door "misgewas van granen en andere toevallen" is zij niet in staat om haar
aandeel van - ƒ 250,- te betalen.
Zij is nu beducht dat "hare weynige goederen daervoor soude comen te werden 
geconsumeert".
Haar kinderen is, door het overlijden van Jacob Dircx, aangekomen:
- een groesbeemd en akkerke in de Haseldonck - en
- een stukje groes achter Ostaden
Zijnde van weinig waarde.
Zij verzoekt deze stukjes land en groes, publiek, te mogen verkopen.
Marge: "Fiat" - de overblijvende penningen moeten t.b.v. de kinderen blijven. 
Zie verder: R 91 - fol. 44vo - 19-3-1712.
R 91 fol. 29 16-11-1711
Willem Lomans verkoopt aan Jelis Aarts:
- hofke in de Steegen 1╜ l.

1. Jacob Thomas             
2. Antonis Thomas
3. de straat
4. Matijs Canters

Verponding: ƒ 0-7-8/jaar. Koopsom: ƒ 30,-.
R 112 fol 131vo 16-11-1711 1/5

Interrogatorium voor:
Jan Martens - g.m. Hendrina om terzake van 

"iniurie ende diverije" door Martinus Jan Paulus
gedaan aan Hendrina voors.

Te verhoren:
A. Jan Willem Pennincx, 53 jaar,
B. Heylke - g.m. Wouter Hoefnagels, 53 jaar.
1. Of zij weten dat zij, in september 1711, geweest zijn t.h.v. Wouter Hoefna-
   gels ?
A. Is daar geweest samen met Jan van Rut, Hendrina, de vrouw van Jan Martens en
   Martinus Jan Paulus - de dag weet hij niet meer.
B. Als A.
2. Of zij er bijgeweest zijn, dat Martinus Jan Paulus in hun aanwezigheid Hen-
   drina heeft verweten dat zij was "een diefhegge ende eenen dief" ?
A. Weet niets.
B. Verklaart dat dit zo is - zij scholden elkaar uit voor dief en dievegge.
Enz. enz. - zonder verdere bijzonderheden.
R 12 fol. 231 25-01-1712 2/5
Jan Marten Doensen - g.m. Hendrina, aanlegger - contra - Martinus Jan Paulus,

gedaagde.
R 33 - 52 25-01-1712 3/5
Jan Marten Doensen- g.m. Hendrina, aanlegger.
- contra
Martinus Jan Pauus, gedaagde.
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o.a.:
Gedaagde heeft, in september 1711, zonder enige aanleiding, in het bijzijn van
verscheidene personen, aanleggers vrouw uitgescholden voor een "openbare dief-
fegge" zeggende o.a. dat zij "hemden heeft gestoolen ten huyse van Harck 
Tapaloght".
Aanlegger vraagt om gedaagde te veroordelen tot:
- het betalen van 100 zilveren ducatons aan den Armen van Asten.  
R 113 29-02-1712 4/5

Interrogatorium voor:
Martinus Janssen Paulus om onder eede te verhoren:

A. Jan Willem Pennincx, 52 jaar,
B. Jenneke Jan Antonis van Rut, 24 jaar.
o.a.:
2. Of zij niet present zijn geweest, op 5 sept. 1711, t.h.v. Wouter Hoefnagels,
   herbergier, waar verscheidene woordenwisselingen en "verschillen" zijn voor-
   gevallen tussen Martinus Jan Paulus en Hendrina Jan Martens ?
A. Ja.
B. Heeft er wel van gehoord maar zij was "al uyt ende ingaende in haer vaders
   huysinge".
   Omdat het zolang geleden is is zij het vergeten.
3. Of zij hebben gehoord dat Martinus Jan Paulus de voors. Hendrina heeft "ge-
   reprocheert" een diefhegge te zijn en gestolen te hebben ?
A. Verwijst naar zijn verklaring - d.d. 16-11-1711.
B. Weet er niets van, maar heeft wel "inuirieuse" woorden gehoord zonder echter 
te weten wie deze gesproken heeft.
4. Of zij niet weten dat de twee voorn. personen elkander scholden en noemden
   "dief, schelm, diefhegge en hoer" ?
A. Als op vraag 3.
B. Als op vraag 3.    
Enz. enz. zonder nieuwe gezichtspunten.
Zij bevestigen e.e.a. onder eede.
R 33 - 52 28-04-1712 5/5 
Compareerde, voor schepenen van Geldrop, Johan Marten Doensen, te Asten, welke
"procuratie" geeft aan Mr. Hendrick Coolen, advocaat, te Eyndhoven, om namens
hem te vervolgen de zaak, reeds te Asten aangevangen, tegen Martinus Jan Pau-
wels.  
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R 112 fol. 134 21-11-1711
Jan van Riet, vorster, heeft in arrest genomen en in handen van "de hooge 
overigheyt" gesteld:
- de vaste goederen van Maria Dirck Coolen - zoals bij haar in bewoning en ge-
bruik.
Dit ter voldoening van dorps- en landslasten van deze goederen aan de "set- en
hefboecken" van:
- Jan Antonissen c.s., borgemeesters, St. Jan 1708 - '09.
- Frans Cornelis c.s., borgemeesters, St. Jan 1709 - '10.
R 112 fol. 134 01-12-1711
Willem Geven van Weert - en Hendrina Clemans, zijn vrouw, in het Dorp, tes-
teren.
Hij - ziek,
Zij - gezond.
- De goederen komen aan de langstlevende van hen beide - dit betreft de helft 
  omdat de andere helft toekomt aan Arnoldus, zn Jan Jansen van den Wilden-
  bergh - en Hendrina Clemans, testatrice.
- Indien de testatrice komt te overlijden v≤≤r de testateur, dan zal deze 
gehouden zijn, uit de helft van de goederen - ƒ 200,- uit te keren aan Arnol-
  dus.  
 
R 33 - 52 02-12-1711
Marcelis Peters, aanlegger.
- contra 
Jan Jansen Peters van Rest de jonge, te Ommel, gedaagde.
Betreft: Invordering van huurschuld.

  
R 12 fol 229 07-12-1711
- Marcelis Peters, aanlegger - contra - Jan Janssen Geven van Rest de jonge,

gedaagde.
R 33 - 52 07-12-1711
Jan Janssen van Ruth, aanlegger.
- contra
Joost Joost Roefs, gedaagde.
Aanlegger en gedaagde hebben, in 1706, "samen gehandelt en gesoetelt in het 
leger als socy".
Aanlegger heeft van "gedebourseerde penningen" aan spek, jenever en teergelt
nog te goed van gedaagde - ƒ 18-15-0 - dit volgens afrekening, in gedaagdes 
huis, op 9-3-1707, gedaan.
R 112 fol. 136 07-12-1711
Certificaat voor Johan van Riet, vorster - dat hij zich, gedurende zijn bedie-
ning van het vorsterambt, heeft gedragen en gekweten als een eerlijk vorster.
R 91 fol. 29vo 16-12-1711

Joannes Overhof is schuldig aan Jan van Riet - ƒ 200,- α 4%.
Marge: 1-12-1724 gelost.
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R 91 fol. 31 17-12-1711
Heylke, meerderj. dochter van Peter Jan Baltus verkoopt aan haar vader, als
voogd en momboir van Marie en Engeltie, zijn minderj. dochters en haar zusters  
- t,b,v, die zusters:
- huis, hof, dries en aangelag - in 't Dorp 1 l.

1. Jan Peter Smits
2. Jacob van der Loo
3. de straat
4. erven Frans Jan Coolen

- beemd aan Ostaden 8 l.
1. Wouter Hoefnagels e.a. 
2. Aert Aertsen Tielen
3. Hendrick Canters
4. de Aa

- beemd in 't Liender 2 l.
1. Willem Lomans
2. Frans Marcelis Berckers
3. erven Hendrick Cornelis
4. Joris Allons

- land de Molenacker - aan de Molen 6 l.
1. Huybert Aerts
2. de gemeente

 3-4. de straat
- land aan 't Dorp 2 l.

1. Francis Joost Doensen
2. Joris Allons e.a.      
3. Cornelis Beckers
4. de straat

- land in de Loverbosch 1╜ l.
1. Frans Berckers
2. een weg
3. Jan van Helmont
4. de straat

Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-11-0/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 100,-
Lasten : ƒ  93,75.

R 144 ca. 1711
Ongedateerd fragment, aangaande de afwikkeling van de nalatenschap van 
"een Slaets".

Ontvangsten o.a.:
- Verkocht aan Cristina, de dienstmaeght, van wijlen 
  Marcelis Jan Jacob Slaets - 6 vat rogge ƒ   6-00-00  
- Aan Sr. de Bevan - 60 vat boekweit ƒ  36-00-00
- De huurpenningen van Antonis Stevens, ontvangen 1-9-1703  ƒ  15-00-00
- Alsnog van dezelfde, op 1-1-1704 ƒ    13-00-00  
  Somma     ƒ 194-04-00

Uitgaven o.a: 
- aan Cristina, de dienstmeyt ƒ   8-15-00
- Antonis Marcelis Slaets "doe hij sieck was van den Rooden
  Loop" ƒ   4-19-00
- Joost van Heughten, te Ommel, waar Antony "sieckelijk
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  hadde gelegen" ƒ   3-08-00
- Catalijn Goorts - voor 28 dagen "omsien" naar Antony      ƒ  10-00-00
- Mr. Gerardt de Graedt, chirurgijn, wegens medicamenten    ƒ   0-10-00
- Aert de Wever - voor 24 ellen laken - van arbeid ƒ   1-16-00
- Bruysten Fransen, hetgene Marcelis Slaets hem schuldig
  was, zo hij zei ƒ   2-10-00
- Jan Aerts, op de Diesdonck, om land te teulen ƒ   2-10-00
- Aan Hendrick Verhoeyen voor levering van boter, melk,
  room, brood als anderszins ƒ   3-00-08
- Francis Taterbeeck - wegens geleverd laken ƒ  18-10-10
- Goort Hoefnagel van ΘΘn jaar kostgeld vanwege Heylke
  Marcelis Slaets ƒ   9-00-00 
- Wegens gehaald laken bij Peeter Martens, te Eyndhoven ƒ   1-13-08
- De collaterale successie van Huybert, de zoon ƒ   5-02-00 
- Aan Antony Marcelis Slaets ƒ   0-12-00
- Reisgeld aan Heylke, dr Marcelis Slaets om naar 
  [Rauwsaeken] te gaan ƒ   0-18-00
- Jan Gijsberts van maakloon van het "meyskenscleed" ƒ   1-05-00
- Peeter van der Lith, secretaris, wegens taxatiekosten
  der nalatenschap van Huybert Marcelis ƒ  20-00-00
- Aan kleding t.b.v. Goort Marcelis Jan Jacob Slaets ƒ   8-00-00
- Reparatie van het huis en de kleding van Goortie, zn
  Marcelis Slaets ƒ  41-12-00
- Op 23-11-1709, aan Herman Cremers, wegens 14 jaar achter-
  stand van een rente van 4 vat rogge/jaar - uit een meerde-
  re pacht van 34 vat rogge/jaar - aan het Capittel van St.
  Oeden Rode - nu tot 1705 betaald. ƒ  63-04-00
- Aan Jan Peeter Smits - wegens het maken van kleren  ƒ  15-05-08
- Frans van de Cruys - wegens geleverd laken ƒ  13-02-00

Einde.
R 113 fol. 1 01-01-1712 fictief - ongedateerd
- Pieter de Cort, drossard,
- Hendrick Tho poel,
- Philips van Heusden,
- Jan Hicspoors,
- Joost van Heughten - schepenen.
- Joost Roefs,
- Simon Isbouts,
- Frans van de Cruys.

- Antony Verdeuseldonck,
- Peeter Franssen,
- Dirck Marcelis van Heughten - viermannen.
- Jan van Hoof.

- Peeter van der Lith - secretaris.
R 91 fol. 33vo 02-01-1712
- Francis Isbout Conincx,
- Cornelis Manders - g.m. Catharina Isbout Conincx - mede voor
- Jan Simons - g.m. Jenneke Isbout Conincx.
Kinderen van Isbout Conincx - g.m. Handerske Aert Jan Aelberts.
Zij verkopen aan Jan Peter Roymans - g.m. Cornelia Willems:
- huis, hof, aangelag, land en groes - aan het Laarbroeck 8 l.

1. Aert Block
2. Antonis Dielis Ceelen
3. Jan Hansen van Osch
4. de heyde - naast de Wintmolen

Belast met: ƒ 12,-/jr. aan Peter van Dalen - alias Verwer - te Eyndhoven,
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            te lossen met ƒ 300,-.
Koopsom + rente: ƒ 600,-.

R 113 fol. 3 04-01-1712
- Nicolaes Antonis Verhees - g.m. Jenneke Jan Frans Coolen,
- Stijntie Antonis - weduwe Antonis Frans Coolen - geass. met Marcelis Antonis
  en Jan Paulus Cremers - als "geδde" momboiren van haar en haar twee kinderen
  m.n. Maria en Elisabeth.
Alzo kinderen en erven van wijlen Jan Frans Coolen - en Elisabeth Dircx.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Nicolaes Antonis Verhees
- huis, schuur, schop en aangelag - te Ostaden 10 l.

1. de weg
 2-3. Juffr. Stockheyn

4. Goort Doensen e.a.    
- land de Willighacker 2 l.

 1-3. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
2. Aert Tielen
4. Hendrick Aert Tielen

- land ontrent de Kievitshof 1╜ l.
 1-3. Gevert van Deurne

2. Hendrick Canters
4. de weg

- land tegens die Stootboom 1╜ l.
1. kn Jan Aerts  
2. Jan Coolen
3.de weg
4. Antonis Peters

- groes het Haverlandt 3 l.
1. Hendrick Canters
2. Aleke - weduwe Jan H. Bernaerts
3. Gevert van Deurne
4. de Keysersdijck

- groes het achterste Veltie of ontrent het Haverlandt
2 l.

 1-3. Peeter Jan Baltus
2. Gevert Paulus
4. Gevert van Deurne

- groes het Leeghveltie - achter den Duytsencamp
2 l.

1. kn Jan Everts
2. Paulus Hendricx
3. Hendrick Canters
4. Juffr. weduwe Stockheyn

- groes het Eyndestraetie 2 l.
1. weduwe Dirck Coolen 
2. weduwe Jan Martens
3. Hendrick Aert Tielen
4. de weg

- groes de Vrouwkensveltiens 1 l.
 1-3. Peeter Fransen 

2. Aleke - weduwe Jan H. Bernaerts
4. Jan Peeter Smits

- groes achter de schuyr
            1-2-3. Aleke - weduwe Jan H. Bernaerts

4. Aert Tielen
Belast met: ƒ 200,- aan de erven Jacob Frans Biessen.

- ƒ 1-10-0/jr. aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 0-13-8/jr. aan het Huis van Asten.
- ƒ 150,- aan Hendrick Peeter Bollen.
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- ƒ 100,- aan ...... ,te Borckel.
- ƒ  40,- aan de kinderen Matijs Jansen Verhees, te Vlierden. 

2e lot: Stijntie Antonis en haar twee kinderen
- huis, turfschop, aangelag, hof, land en groes - in het Dorp 3 l.
  Onlangs bewoond door Jan Wolfs.

1. Jan Peeter Smits e.a. 
2. Peeter van der Lith e.a. 
3. Maria en Engeltie Peeter J. Baltus e.a.
4. de weg

- land ontrent het Dorp 2╜ l.
 1-3. Jan Paulus Cremers
 2-4. weduwe Antonis Fransen e.a. 

- land tusschen de Weegen 1╜ l.  
1. Margriet - weduwe Jan Paulus
2. Peeter Fransen

 3-4. de wegen
- land in de Snijderscamp 12 r.

1. Hendrick Hoefnagel
2. Matijs Cuypers
3. Jan Peeter Smits
4. Jan Jansen Timmermans

- groes int Root 1╜ l.
 1-3. Hendrick Hoefnagel 

2. Aleke - weduwe Jan H. Bernaerts
4. den Dijck

- groes int Root 3 l.
 1-3. Hendrick Hoefnagel e.a.  

2. kn Aert Aertsen
4. weduwe Joost Doensen

- groes achter Ostaden 2 l.
1. Peeter Baltus
2. Maria en Engeltie Peeter J. Baltus
3. Aert Tielen
4. Jan Paulus Cremers

Belast met: ƒ 100,- aan de kinderen Antony van de Cruys.
- ƒ  50,- aan de erven Jacop Tielens.

R 113 fol. 7vo 11-01-1712
Jan Hendrick Verdijsteldonck - en Aelken Aert Hendricx Verhaegen, zijn vrouw,
aan Vosselen, testeren.
Hij - "cloeck ende gesont".
Zij - ziek.
- alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Al hun goederen gaan naar de langstlevende van hen beiden.
- Indien de langstlevende, ab intestato, komt te overlijden gaan de goederen 
  naar de bloedverwanten en vrienden van de langstlevende. 
R 113 fol. 9 16-01-1712
- Willem Lomans en Marten Jansen, borgemeesters, St Jan 1706 - '07,
- Hendrick Peeter Bollen c.s., borgemeesters, 1707 - '08.
Zij verklaren ter instantie van Geef Dircx, betreffende de staat van de dorps-
en landslasten die deze c.s. nog verschuldigd zijn - dat:
- Geef Dircx van Weerdt,
- Joost Dircx van Weerdt - en
- Jan Lintermans.
Alle drie met hun vrouwen, waarvan Geef Dircx en Jan Lintermans, ook met
kinderen, te Asten wonen.
En dat, zowel wegens dorps- als landslasten op hun "hefboeken" van St,. Jan
1706 - '07 als van St. Jan 1707 - '08 nog "considerable" sommen gelds ver-
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schuldigd zijn.
In voege dat zij weinig op hun boeken betaald hebben.
En in het geval de regenten van Helmont, de schepenobligatie van - ƒ 200,-
op Geef Dircx c.s. gesuccedeert "niet cortelinghs en comen te avanceren ende
aff te lossen" dan zien zij, deponenten, geen middel om tot voldoening der ver-
schuldigde lasten te geraken - tenzij zij de "geringe" meubelen en slechte
"huyskes" en erve waarvan Geef Dircx, Joost Dircx van Weert en Jan Lintermans,
zijn wonende, laten "slijten" en verkopen.
"Alsoo de selve dese deponenten, alsoock noch verscheyde andere borgemeesteren
ende collecteurs over andere voorgegaene ende volgende jaeren, verscheyde rey-
sen hebben voortgeset ende belooft dat sij haer borgemeesters sonder alle de 
verachterde resterende lasten bij betaelen" - dit zodra zij de - ƒ 200,- uit
Helmont zouden ontvangen.
Over de betaling van deze - ƒ 200,- "hangt" een proces - contra - de regenten 
van Helmont - voor de Raad van Brabant.
Deponenten hebben lang gewacht met het vragen om de voors. "defaillantien" 
te laten executeren. Zij worden nu echter genoodzaakt dit wel te doen, tenzij
de - ƒ 200,- aan hen ten spoedigste worden betaald.
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R 12 fol. 233 25-01-1712
- Mevrouw Cornelia Paulina van den Bergh - weduwe van Beeck, aanlegger - con-

tra - Elisabeth - weduwe Willem Hendrick Dielis, gedaagde.
  Betreft: Betaling van - ƒ 5,- wegens intrest van een kapitaal.
R 12 fol. 232 27-01-1712
- Joost Hendrix, te Someren, aanlegger - contra - Joost Dirck Coppens, ged.
  
R 91 fol 34vo 27-01-1712
Jan Jansen van Rut - g.m. Jenneke Joosten verkoopt aan Hendrick Tho poel:     
- plakske groes 1 r. 

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

Koopsom: ƒ 5,-.
R 91 fol 35 27-01-1712
Peter Dielis van Heughten verkoopt aan Isbout Hendricx:
- land te Heusden 1 l. 15 r. 

1. Hendrick Hendricx
 2-3. Jan Peters

4. Jan de Rooy
- groes te Heusden 10 r.

1. Isbout Hendricx
            2-3-4. Philips van Heughten

Verponding: ƒ 1-1-0/jr. Koopsom: ƒ 75,-.
R 113 fol. 10vo 27-01-1712

Hendrick Canters is ten volle voldaan van ƒ 10,50 met intrest - door de erven 
Cornelis van Helmondt.
R 113 fol. 11 27-01-1712
Willem Laurenssen, weduwenaar, wil in zijn tweede huwelijk treden.
Hij bezit:
- huis, land en groes - te Ostappen.
Hetwelk hij ook in gebruik en "labeur" heeft.
"En deselve goederen te bewijsen ter fine van dat de voor- en naer-kinderen
van sijne overledene vrouw Heylke Janssen van Rut ingevolge slandtsrechten
ende besonderlijck in conformite van de houwelijcxe voorwaerden tussen de 
voors. comparant ende vermelte Heylke, sijn vrouw" op d.d. 25-11-1690 gemaakt.
Volgens dit contract hebben deze kinderen het recht op hun legitieme portie -
de comparant refereert daaraan.
R 113 fol. 11vo 28-01-1712
Anna Wilhelmina Baronesse de Doerne, krachtens procuratie van haar moeder -
d.d. 30-5-1705 - geeft procuratie aan de Schrassert en Putman, .....
Om namens haar ter executie te stellen "seeckere sententie" van het Hof van 
Gelderlandt, te Arnhem, t.l.v. de erfgenamen van wijlen Feyt, in leven rich-
ter, te Elborgh - en dezelfde executie ten einde te brengen.
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R 162 22-02-1712
Taxatie van de onroerende goederen van Aelke Aert Hendrick Verhage - g.g.m. 
Jan Hendrick Verdijseldonck - overleden 19-1-1712.
Haar man heeft de verklaringen afgelegd.

╝e deel in: Waarde
- huis, schop, aangelag, groes en land - aan Vosselen

2 l. 25 r. ƒ 15,-
  1-3. de straat

2. Antonis Peeters
4. Jan Coolen

- land den Brembergh 1 l. 25 r. ƒ  1,-
 1-2. Peeter Jan Baltus
 3-4. Aelken - weduwe Jan Hendrick Bernaerts

- land op Braesel 6 l. 25 r. ƒ  8,-
1. Peeter Jan Baltus
2. Aelken - weduwe Jan H. Bernaerts
3. de straat
4. Antonis Peeters

- land te Braesel 2 l. 1 cops. ƒ  5,-
1. de pad
2. Hendrick Canters

 3-4. Aert Tielen
- land te Braessel 6 l. ƒ  6,-

1. de pad
2. Gevert van Deurne
3. Antonis Peeters

- land/groes op Braessel 6 l. ƒ  6,-
1. Antonis Peeters
2. Cornelis Manders e.a. 
3. Peeter Jan Baltus
4. Jan Aerts

- groes achter Braessel 25 l. ƒ 25,-
1. Dirck Duyssen e.a. 
2. Jan Aerts e.a.
3. Peeter Jan Baltus
4. Geeff Paulus

- land/groes - de helft - op Diesdonck 6 l. ƒ  4,-
1. kn Marcelis Jacob Slaets

 2-3. de straat
4. Mar[..] Aerts        

ƒ 68,-
20e penning is ƒ 3-8-0.
Belast met: ƒ 4-17-8/jr. aan rentmeester des Tombes.

- 7 vat rogge/jr. aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 0-19-12/jr. aan de Kerk van Asten. 
- ƒ 120,- aan Jenneke en Francis Hendricx, te Mierlo.
- ƒ  70,- aan Jan Antonis.
- ƒ 100,- aan Jan Paulus Cremers en zijn andere erfgenamen.
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R 113 fol. 13 25-02-1712
Michiel Gerardts Vermeulen geeft in "huyringe ende jaerscaere" aan Michiel
Jacobs van de Cruys:
- huis, hof en aangelag,land en groes - te Ommelen 7 l.
"Presentelijck" in bewoning en gebruik geweest bij Jan Peeter Meeus.
Huurtermijn: 20 e.k. jaren.
Bij overlijden van de huurder tijdens het lopende contract treden de erven in 
diens rechten.
Huursom: 7 gl. 10 st./jr.
Het onderhoud aan het huis wordt gedaan door de huurder, te korten op de huur-
som, doch zal daar "des versocht" rekening en bewijs van doen.
De huurder heeft het recht op "doorverhuyring" van de goederen.
R 12 fol 234ev. 29-02-1712 
- Peeter Hendricx en Frans Marcelis zijn aangesteld als momboiren over Dirck,
  onm. zoon van Jan Hendricx - en Anneke Dircx.
- Wolphangus Idelet, procureur, aanlegger - contra Jan Janssen Peters van Rest,

gedaagde.
  Betreft: Aanspraak op gemaakte kosten.
R 113 fol. 16vo 29-02-1712
- Aert Philipsen - g.m. Maria Hendrick Jan Joosten,
- Peeter Hendricx,
- Joost van Heughten en Frans Marcelis als momboiren over Dirck Jan Hendrickx,
  onm. zoon van wijlen Hendrick Jan Joosten - en Anneke Dirck Teeuwens.
Allen kinderen en erven van wijlen Hendrick Jan Joosten - en Anneke Dirck 
Teeuwens.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Aert Philipsen
- de koestal, de paardestal en de turfschop met de helft van den ouden hof -

op de Leensel.
1. weduwe Joost Hoefnagels
2. Peeter Hendricx

 3-4. Dirck, de onmondige
- een akkertje en drieske - te Vlierden 1╜ l.

1. Dirck, de onmondige
2. de hei - te Vlierden
3. Peeter Hendricx
4. Jan Peeters

- land - het middelste deel van - de Langenacker 2 l.
1. Josina Hoefnagel
2. weduwe Hendrick Peeters
3. Peeter Hendricx
4. Dirck, de onmondige

- land en drieske de Nieuwe Erve 1 l.
1. Dirck, de onmondige 

 2-4. Peeter Hendricx
3. de gemeente

- een beemdje - ofte het Weyvelt - op de Leensel 3 l.
1. de Vrouwe van Asten
2. Dirck, de onmondige
3. Josina Hoefnagel
4. Peeter Hendricx

- het middelste deel in een hooiveld - op de Leensel 1╜ l.
1. Peeter Hendricx
2. Dirck, de onmondige
3. de Vrouwe van Asten
4. de Aa
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Belast met: 2 vat rogge/jr. aan het St. Catalijne-gilde, te Deurne - zijnde
  het 1/3e deel van 6 vat rogge/jr.

2e lot: Peeter Hendricx
- "den heerdt" met de gehele huisplaats en den hof - op de Leensel ╜ l.
 1. Josina Hoefnagel

2. de delers
3. de straat
4. Aert Philipsen

- land de voorsten acker aen de straet 1 l.
1. de gemeente Vlierden      

 2-3. Josina Hoefnagel
4. Aert Philipsen

- het Wortelvelt aen de Waterlaet ╜ cops.
 1-2. Dirck, de onmondige

3. Josina Hoefnagel
4. de Armen van Vlierden

- land het voorste eynde van de Langenacker 2 l.
1. Josina Hoefnagel
2. Jan Peters e.a. 
3. de gemeente Vlierden
4. Aert Philipsen

- het havervelt met het drieske en wortelvelt - op de Leensel 1 l.
 1-2. Aert Philipsen

3. de Vrouwe van Asten
4. de gemeente

- weiveld en twee drieskes - ontrent de Haseldonck samen 4 l.
 1-4. Josina Hoefnagel

2. den Armen van Vlierden
3. de gemeente Vlierden

- het voorste deel van - het Hooyvelt - op de Leensel  1╜ l.
1. Josina Hoefnagel
2. Aert Philipsen
3. de Vrouwe van Asten
4. de Aa

Belast met: 2 vat rogge/jr. aan het St. Catalijne-gilde, te Deurne.
3e lot: Dirck Jan Hendricx
- de schuur, twee gebont - op de Leensel
- land aen de Waterlaet - te Vlierden 1 l.

 1-3. Josina Hoefnagel
2. Aert Philipsen
4. Jan Peters

- land den Oudenhof ╜ l.
 1-3. Josina Hoefnagel 

2. Peeter Hendricx
4. den Armen van Vlierden

- land en drieske, het bovenste einde van - de Langenacker 2 l.
 1-3. Jan Peeters

2. Aert Philipsen
4. Josina Hoefnagel

- land, het bovenste einde van - de Nieuwe Erve 1 l.
1. de Vrouwe van Asten   
2. Aert Philipsen
3. de gemeente Asten
4. Peeter Hendricx

- het voorste einde van - het Weyvelt - met twee drieskes
  daaraan - met den Oudenhof - op de Leensel 4 l.

1. de straat
 2-3. Aert Philipsen

4. Peeter Hendricx
- het achterste deel van - het Hooyvelt - op de Leensel 2 l.

1. de Vrouwe van Asten
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2. de Aa
3. Aert Philipsen
4. de Haseldonck

Belast met: 12 penningen/jr. aan het boek van Helmont.
- 2 vat rogge/jr aan het St. Catalijne-gilde, te Deurne.

R 91 fol. 35vo 09-03-1712
Gerrit Janssen, als vernaderman, neemt over:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp ╜ l.
Zoals Goossen Elias, te Someren, op 20-6-1711, verkocht heeft aan Frans Marten
Doensen.

Koopsom: ƒ 95,-.
R 162 09-03-1712
Taxatie van de onroerende goederen van Adriaen Jansen van den Berge - 
overleden: 21-2-1712, te Velthoven.
De verklaring wordt afgelegd door:
- Joachim Cornelissen - g.m. Maria Jansen van den Berge - en mede namens:
- Heylke Jansen van den Berge - als naaste erfgenamen van de overledene.

Waarde 
- een clamptiende - de wijtflietse - t.w. het 1/3e deel van ╝e deel
  in de helft.
  Deze tiende is "rijdende" met de tiende van de erfgenamen van 
  wijlen Thomas Beresteyn ƒ 400,- 
20e penning is ƒ 20,-.
Belast met: 9 vat rogge/jr. aan rentmeester des Tombes.
R 91 fol. 39 11-03-1712
Peeter Roefs - g.m. Antoniske Thomas Canters verkoopt aan Jan van Riet:
- land den Snijderscamp 2 l. 28 r.

1. Marcelis Antonis
2. Matijs Janse Cuypers
3. Willem Lomans
4. Thomas Hoefnagels

Verponding: ƒ 1,-/jr. Koopsom: ƒ 146-13-12.
R 91 fol. 40 16-03-1712
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Amande de Laure, te Gemert -
ƒ 1600,- α 3,75%.
Met deze som worden gelost, de tegen hogere rente staande: 
- ƒ 600,- d.d. 10-12-1668 - schepenen 's Bosch - "genegotieerd" door 
  Adriaentie van Straelen t.b.v. Peter Simons van Straelen.
- ƒ 400,- d.d.  5- 6-1670 - schepenen Asten - t.b.v. Peter Simon van Straelen.
- ƒ 600,- d.d. 28- 5-1674 - schepenen van Asten.
Marge: 6-2-1764 - Gelost aan Anna Willemina France - weduwe Francis van den 
Boomen, te Lierop - ƒ 1600,-.

        Was hen aangekomen bij transport 16-3-1752.
R 91 fol 42vo 19-03-1712
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Amande de Laure, te Gemert:
- ƒ 2500,- α 3,75%.
Met deze som wordt gelost, een rente tegen hogere intrest staande:
- ƒ 2500,- d.d. 2-3-1689 - schepenen 's Bosch - t.b.v. Adriaen van Straelen.
Marge: 15-3-1769 - Gelost aan Anna Willemyn France - weduwe Francis van den
                   Boomen, te Lierop.
R 91 fol. 44vo 19-03-1712
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Ook: R 148 - 2-11-1711.
Steyntie - weduwe Antonis Jan Coolen - geass. met Marcelis Antonis en Jan 
Paulus Cremers als momboiren van haar twee kinderen.
Zij verkoopt aan Antony Antonissen:
- land de Appers 7 cops.

 1. Philips Franssen  
2. de weg
3. Huybert Hendricx
4. Jan Timmermans

Verponding: 12 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 42,-.
- groes de Haseldonck 1 l.

1. de Haseldonck
2. Antonis Lomans
3. Gerit Aerts
4. Peeter Andriessen

Verponding: 16 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 87,-.
Zij verkoopt aan Jan van Riet:
- groes achter Ostaden 2 l.

1. Peeter Jan Baltus
2. Maria en Engeltie Peeter Baltus
3. Aert Aertsen Tielen 
4. Jan Paulus Cremers

Verponding: 18 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 73,-.
R 91 fol. 47 21-03-1712
- Anneke Dielis Antonis Ceelen, v≤≤r-dochter van Dielis Antonis Ceelen - en Jo-
  sina Bruysten Mathijs Coolen,
- Dirck Peeter Meeus - g.m. Heylken Hendricx,
- Jenneke Hendricx,
- Catalijn Hendricx - alle drie nß-kinderen van Hendrick Jansen van Helmont -
  g.m. Josina Bruysten Mathijs Coolen.
Zij verkopen aan hun broeder Dielis Hendricx van Helmont hun kindsdeel in:
- huis, land en groes - in de Behelp, Heusden en Vordeldonck 14 l.
- de meubelen, beesten, hooi, stro en de gewassen te velde.
Conditie: Dielis zal hun onnozele oude moeder gedurende de rest van haar leven  
          verzorgen in kost, drank, linnen, wollen zoals zij naar haar staat
          is meriterende.
Belast met: ƒ 200,- waarvan de helft aan Peter van Helmont en de andere helft 
            aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 129,-.
De voors. verkopers en Dielis Hendrick van Helmont verkopen aan Dirck Andries-
sen: 
- groes de Schilmeer 2 l.

1. Jan Willem Hennis
2. Maria Peter Slaets 
3. Isbout Hendricx
4. de Vrouwe van Asten

Verponding: ƒ 1,-/jr. Koopsom: ƒ 100,-.
R 91 fol. 49 29-03-1712
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Andries de Lauwe, te Nunen:
- ƒ 1000,- α 3,75%.
Om hiermee een schuld staande tegen hogere intrest te lossen - zijnde:
- ƒ 14000,-  opgenomen van Johanna Philipina de Erp - g.g.m. Aelbert Ferdi-
  nandus Graaf van Berlo, in leven brigadier in dienst der Verenigde Neder-
  landen - akte schepenen Asten.
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Marge: 12-4-1756 - ƒ 800,- gelost aan Juffr. de Louwere - weduwe van Bree - en
                 - ƒ 200,- aan Gijsbert de Louwere.     
R 91 fol. 51 29-03-1712
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Andries de Lauwe, te Nunen:
- ƒ 1500,- α 3,75%.
Marge: 18-6-1751 - gelost aan Gijsbertus de Louwere.
Marge: De cassatie van vorige akte, fol. 49, is verkeerd gesteld.
       28-3-1755 is gelost ƒ 897-07-03 aan L. Suyskens.  
       30-3-1756 is gelost ƒ 102-12-13 aan Alegonda Theodora Suyskens.
R 91 fol. 53 29-03-1712
Ook: R 147 - 19-03-1712.
Jan Joost Simons - g.m. Josina Philipsen, te Someren, verkopen aan Marten
Jansen, aan den Dijck:
- groes aan den Dijck 2 l.

1. kn Jan Wilborts
2. Jan Andriessen
3. de koper
4. de straat

Belast met: 12 stuiver/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 22,-.
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R 91 fol. 53vo 05-04-1712
De regeerders van Asten zijn schuldig aan Aman de Lauwere, te Gemert -
ƒ 1000,- α 3,75%.
Om de schuld van ƒ 14000,- te verminderen - zie fol. 49 - d.d. 29-3-1712.
Marge: 30-4-1752 is gelost - ƒ 800,- aan Juffr. de Louwere - weduwe van Bree
                 en        - ƒ 200,- aan Gisbert de Louwere.
R 113 fol. 20vo 05-04-1712
Certificaat voor Aert Aertsen Tielen, op Vordeldonck - deze heeft in eigendom
verscheidene "stocken" of korven bijen en wil deze vervoeren, op verscheidene
karren, naar Puysclick, in het Rijk van Nimwegen, tussen de Maese ende Wael,
om ze aldaar gedurende drie maanden op de bloemen te laten vliegen.
Na die tijd worden ze weer terug gebracht naar Asten.
Wij, schepenen, verklaren dat de voors. bijen "geen coopmansgoet" is.
R 91 fol. 56 07-04-1712
Hendrick Antony Canters verkoopt aan Hendrick Aert Tielen:
- weiveld of eeuwsel te Ostaden 8 l.

1. kn Evert Jansen    
2. de drijfweg
3. Peter Jan Baltus
4. Paulus Hendricx e.a. 

Verponding: ƒ 3,-/jr. 
R 113 fol. 21vo 09-04-1712
- Isbout Hendricx, j.m., bruidegom - geass. met Simon Isbouts, zijn oom - ter
  eenre - en
- Jenneke Verasdonck, j.d., bruid - geass. met Jan Goorts Verasdonck, haar
  vader - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- Indien bruid of bruidegom komen te overlijden, zonder uit dit huwelijk 
  kind(eren) na te laten - dan zullen de erfgenamen van de eerst overledene
  ƒ 250,- ontvangen en hetgeen "tot de lijve" van de overledene is behorende.
R 12 fol. 238ev. 11-04-1712
- Martinus Jansen Paulus, aanlegger - contra - Antoniske - weduwe Jan Fransen 

van de Loverbosch, gedaagde.
   
- Wolphangus Idelet, aanlegger - contra - Matijs Willems, gedaagde.
- Jan Paulus Cremers is ontslagen van zijn eed als momboir over Elisabet en
  Maria, onm. kinderen van wijlen Antonis Coolen - en Stijntie Antonis Marce-
  lissen.
  Het momboirschap wordt overgenomen door Nicolaes Antonissen Verhees "als 
  naerder in bloede".
  Mede-momboir is/was: Marcelis Antonis.
R 91 fol. 56vo 18-04-1712
Jan Jansen, in het Dorp, verkoopt aan Willem Aerts:
- land in de Loverbosch 1 cops.

 1-3. de verkoper
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2. Anneke - weduwe Antonis Franssen
4. Philips van den Warenborgh e.a. 

Koopsom: ƒ 36,-.
Hij verkoopt aan Frans Cornelis van Weert:
- land in de Loverbosch 2 l. 44 r.

1. Anneke - weduwe Antonis Franssen
2. Hendrick Jan Hoefnagels       
3. de straat
4. Willem Aerts

Verponding: ƒ 1-05-0/jr.
Bede      : ƒ 0-14-0/jr. Koopsom: ƒ 90,-.
R 113 fol. 22vo 19-04-1712
Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie aan Mr. Arnol-
dus Swinckels om namens haar te observeren, voor de Raad van Brabant, haar zaak 
- contra - Adriaen Baron de Renesse van Baar, Heer van Duerendael, eerst ge-
daagde en nu eiser.
Nog wordt aangewezen Johan Boon, procureur, om in geval van afwezigheid van 
eerstgenoemde, waar te nemen.
R 113 fol. 24 19-04-1712
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Anna Constantia de Boecop,
Vrouwe van Asten, dat wij heden zijn geweest "op den Castele" van Asten en
aldaar de voorn. Vrouwe van Asten bevonden "soodanigh geincommodeert ende
beledight over een swaer accident hetwelck Haer Ho. Ed. eenige tijt geleden 
aen het been is overcomen als dat Haer Ho. Ed. om de ulceratien, sweeringhe
ende stijvigheyt ende alnogh openheyt der beene onmogelijck sonder peryckel 
van haer leven te verliesen ofte van in swaerdere incurabele quale te verval-
len naer den Hage om de gepresigeerde comparitie waer te nemen niet en can
overcomen voor soo verre onder uytterlijcken is gebleecken en daerenboven 
nog van Haer Ho Ed. chirurgijn hebben horen verclaren".
R 113 fol. 25 25-04-1712
Anna Wilhelmina de Doerne - geeft, ingevolge haar eerdere procuratie - d.d.
29-11-1709 - toestemming aan advocaat Charles, te Rueremonde om hem te mogen 
laten bijstaan door de Heer Stipraet, rentmeester van de abdij van Munster,
te Rueremonde - of zodanige personen als de geconstitueerde nodig zal vinden.
R 91 fol. 58 28-04-1712
Francis Conincx verkoopt aan Antoniske - weduwe Jan Fransen van de Loverbosch:
- groes het Beemtie of Veltie - te Ommel 5 cops.

 1-2. de koper
3. de verkoper e.a. 
4. het straatje

Verponding: 12 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 100,-.
R 91 fol. 58vo 17-05-1712
Antoniske - weduwe Jan Fransen van de Loverbosch, geass. met Francis, haar 
zoon, verkoopt aan Martinus Jan Paulus:
- een vervallen huiske of schopke met de grond - in het Dorp
  tussen de Kerk en de erve van de verkoopster     8 r.
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 1-3. de koper
 2-4. de straten

Koopsom: ƒ 80,-.
R 113 fol. 26 04-05-1712
- Jan Antonis Deynen, 70 jaar - en
- Antony Joosten Coopman, 66 jaar, beiden te Ommel.
Zij verklaren dat Matijs Antonis Muyen een neef is van wijlen de Heer Antonis
Mennen, in leven pastoor, te Swamen, ontrent Rueremonde. En dat deze even na
is verwant aan voorn. Antonis Mennen - als Laurens Bruystens, welke nu, sedert
ca. acht jaar, een jaarlijks inkomen van 16 patacons ontvangt uit de Beurse
van Antonis Mennen.
R 148 04-05-1712
Johan de Cassemajor, drossard en secretaris, te Deurne - als gemachtigde van
Johan Baron van Leeffdael, Heer van Deurne, verkoopt:
- "seekere opstal van huyskens" 
gebruikt geweest door Jan Cornelis Smits.
Koper wordt: Hendrick van den Bleeck - voor ƒ 41,50.
Opmerking: Is niet ingeschreven in het transportregister.
R 113 fol. 27 07-05-1712
Staat en inventaris van Silvester Michiels - weduwnaar Antoniske Cornelissen -
ingevolge Ha. Ho. Mo. placaat - d.d. 3-4-1708 geδmaneert.

Erfgoederen.
- huis en land - in het Dorp 2╜ l.
  bij hem in bewoning.

1. Goort Doensen e.a. 
2. de woning van de schoolmeester
3. de straat
4. weduwe Antonis van Rut

- land aen de Wintmolen 3 l.
1. Wouter Hoefnagel

            2-3-4. de gemeente
- land aen de Wintmolen 3 l.

1. kn Aert Aertsen
            2-3-4. de gemeente

- land aen de Wintmolen 2 l.
1. Nicolaes van der Linden
2. Jenneke - weduwe Joost Doensen
3. de straat

- land aen de Wintmolen 2 l.
1. Antonetta - weduwe Jan de Cuyper
2. Luytie van Gerwen
3. Cornelis Manders
4. de straat

- groes achter Ostaden 3 l.
1. Willem Lomans
2. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts

 3-4. de straten
- groes achter Ostaden 3 l.

1. Willem Lomans
2. Juffr. Stockheyn
3. kn Lammert Willems
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4. de straat
Mobiliare goederen.

o.a.:
- twee bedden - met toebehoren,
- drie eiken kisten,
- zes stoelen,
- een bedstede,
- vuurgereedschap,
- diverse ketels,
- tinnen eetgerei,
- een hoge kar, een slagkar, ploeg en eg,
- schop, riek enz.
De inventaris is opgemaakt omdat Silvester de helft van deze goederen toekomt
als langstlevende in zijn huwelijk met Antoniske Cornelissen.
De andere helft komt toe aan zijn drie kinderen m.n. Maria, Heylke en Margareta.
R 91 fol. 59 17-05-1712
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck - g.m. Maria Volders verkoopt aan Antonis-
ke - weduwe Jan Fransen van de Loverbosch:
- schuur en turfschop aan elkaar, met de grond ╜ cops.  
  "Alwaer teynde aenden torfschop is woonende ende 
  in eygendom is toebehoorende Antonis Verschuyren 
  - volgens mangelinge van verkopen - d.d. 24-2-1694.

 1-3. de straten
2. weduwe Peter Jansen
4. Antonis Verscuyren

- land in het Dorp 3 cops.
 1-3. Peeter van der Lith
 2-4. Stijntie - weduwe Antonis Coolen

Belast met: ƒ 1,-/jr aan rentmeester des Tombes.
Koopsom: ƒ 175,-.

R 91 fol 60 17-05-1712
Maria Aerts Verhagen verkoopt aan Antonis Aerts Verhagen, haar broeder, haar
kindsdeel in:
- huis, land en groes - aan den achterste Diesdonck 6╜ l.
  In bewoning bij de verkoopster.
Belast met: de helft van ƒ 100,- aan Corstiaen Hanssen, te Sevenum.

- de helft van ƒ 2-10-0/jr. aan rentmeester des Tombes.
Koopsom: ƒ 50,-.
Lasten : ƒ 80,-.

R 113 fol. 29vo 21-05-1712   
Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten, verklaart, vermits haar hoge 
ouderdom "en het accident aen desselfs been" niet in staat is te compareren -
ingevolge de sententie van de Raad van Brabant voor de H.H. Fierens en Johan
van den Honaert, "Raeden ordinaris" in de Raad van Brabant - in de zaak tegen
Baron van Renesse enz. enz.
Zij geeft nu procuratie aan haar dochter, Anna Wilhelmina de Doerne - om haar 
zaken in deze te behartigen.
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R 91 fol. 60vo 25-05-1712
- Frans Cornelis van Weert c.s. borgemeesters, St Jan 1709 - '10,
- Jan Anthonissen c.s. borgemeesters, St. Jan 1708 - '09.
Zij laten "tot verhaal" van de dorps- en landslasten de goederen van wijlen 
Dirck Coolen - g.m. Maria Janse Roefs, tegenwoordig zinneloos verkopen t.w.:
- huis, koestallen en hof, zoals die afgepaald is neven den hof van het
  klein huiske met de ingang tussen beide deze twee huizen samen met de eige-
  naar en gebruiker van het neven het voors. huis liggende klein huiske,
  gelegen ontrent de Kerk.

1. Catalijn - weduwe Antonis van Ruth
 2-3. de straat

4. het klein huiske
Verponding: 10 stuiver/jaar.
Belast met: ƒ 1-17-8/jr. aan rentmeester des Tombes.
Koper: Jan van Riet Koopsom + rente: ƒ 333,25.
Zij verkopen aan Paulus Peter Canters:
- het klein huiske - bij de Kerk - in het Dorp

1. het straatje
2. Jan van Riet
3. de straat
4. Catalijn - weduwe Anthonis van Ruth

Naast den hof van het grote huis liggende.
Verponding: 12 stuiver/jaar.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 106,-   

Zij verkopen aan Antoniske - weduwe Jan Fransen van de Loverbosch:
- land in de Rootsestraet of de Kruyskensweg 3╜ l.

1. Henrick Gijsberts van den Bleeck
 2-3. de straten

4. Jan Hoefnagel
Verponding: ƒ 1-4-8/jr. Koopsom: ƒ 80,-.
- Groesbeemd achter Ostaden 5 l.

1. Wouter Hoefnagel
2. Nicolaes Verhees
3. het straatje
4. erven Dirck Coppens

Verponding: ƒ 1-15-0/jr. Koopsom: ƒ 127,-.
Zij verkopen aan Martinus Jan Paulus:
- land tussen de Weegen 1╜ l.

1. Catalijn - weduwe Antonis van Ruth
2. Heylke Aert Goorts Verheyen

 3-4. de wegen
Verponding: 8 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 26,-.
- land in 't Ven 1 l.

1. kn Daendel Jansen
2. Catalijn - weduwe Antonis van Ruth
3. Antonis Lomans
4. Willem Lomans

Verponding: 10 stuiver/jr Koopsom: ƒ 29,-
- groesbeemd het Root 3╜ l.

1. Hendrick van den Bleeck
2. Peter Roefs
3. Hendrick van Helmont
4. de Aa

Verponding: 1-10-0/jr. Koopsom: ƒ 236,-.
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Zij verkopen aan Willem Lomans:
- land in de Snijderscamp 3╜ cops.

1. Willem Lomans
 2-4. Jan Hoefnagel

3. Catalijn - weduwe Antonis van Rut
Verponding: ƒ 8 stuiver/jr.
Belast met: 15 duiten/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 26,-.
     
Zij verkopen aan Joost Roefs:
- land op de Loghten 1╜ l.

1. Matijs Jan Cuypers
2. Catalijn - weduwe Philips Timmermans
3. Peter Canters
4. de weg

Verponding: 8 stuiver/jr.
Belast met: ƒ 0-3-8/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 16,-.
R 91 fol. 68vo 27-05-1712
Bartholomeus Peters verkoopt aan Antonis Dielis Ceelen:
- land het Laerbroeck 3 cops.

 1-3. de koper
2. Aert de Zeger
4. de gemeente

Verponding: 4 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 19,-.
R 91 fol 69 27-05-1712
Hendrick Gijsberts van den Bleeck - g.m. Maria Volders verkoopt aan Martinus
Jan Paulus:
- land aan de Cruyskenswegh 2 l.

1. de koper
2. Margreta Jan Paulus
3. Wouter Hoefnagel
4. de straat

Verponding: 10 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 40,-.
R 113 fol. 30vo 27-05-1712
- Peeter Jeelis van Heughten,
- Maria - weduwe Laurens Antonis - g.g.m. Elisabet Jeelis van Heughten,
- Philips Jeelis van Heughten,
- Philips Dircx - g.m. Eyke Jeelis van Heughten,
- Isbout Hendricx,
- Hendrick Hendricx - en
- Jan Peeters - zijnde kinderen van Grietie Jelis van Heughten, alle drie van 
  competente ouderdom.
Allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Jelis van Heughten - en Jenneke Phi-
lipsen.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Peeter Jelis
- de helft van het oude huis - op Heusden 
  De zijde van de straat.

 1-3. Maria Laurensen
2. kn Grietie Jelis
4. de straat

- land ter plaatse voors. 1 l.
 1-2. Antonis Wouters  

3. de Vrouwe van Asten
4. de straat
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- land Willemkensvelt 1 l.
 1-3. kn Grietie Jelis

2. de gemeente
4. Dirck Andriessen

- land den Hoogenacker 1 l. 10 r.
1. Antonis Goorts
2. Philips Jelis
3. de pad
4. Grietie Jelis

- groes 2 l.
 1-3. Jacob Leenders

2. kn Reynder Bernaerts
4. Philips Jelis

- groes in de Schilmeer 2 l.
 1-3. de Vrouwe van Asten

2. Jan Willems
4. Philips Jelis

- groes int Voortsvelt 1╜ l.
1. Philips Jelis
2. kn Grietie Peeters
3. de Vrouwe van Asten
4. Jan Willems

Belast met: 1/3e deel van ƒ 14,-/jr. aan W. Snell, te 's Bosch.
2e lot: Maria - weduwe Laurens Antonis
- de andere helft van het oude huis - te Heusden
  Met de akkers en groes daarachteraan. 7 cops.

1. Dirck Andriessen
            2-3-4. de straat en Philips Jelis

- land 1 l. 15 r.
1. de straat
2. kn Magriet Jelis
3. Dirck Andriessen  

- land Willemkensvelt 1 l.
1. Philips Jelis

 2-3. kn Grietie Jelis
4. Jan de Rooy

- land den Stapacker 1 l 14 r.
1. Antonis Goorts
2. Jenneke - weduwe Peeter Daendel Coolen
3. de straat
4. de pad

- groes den Reybeempt 3 l.
1. de Vrouwe van Asten 
2. Philips Dircx
3. Jan Antonis Tielens
4. Hendrick van Heughten

- hei/weiveld de Schilmeer 3 l.
1. Jenneke - weduwe Peeter Daendel Coolen
2. Philips Jelis
3. de Vrouwe van Asten
4. Jan Willems

- groes int Hoyvelt 1╜ l.
1. kn Grietie Jelis
2. Antonis Lomans
3. Jenneke - weduwe Peeter Daendel Coolen
4. de Vrouwe van Asten

Belast met: 6 gl. 10 st./jr. aan rentmeester des Tombes.
3e lot: Philips Jelis
- de schuur en het land en dries - op Heusden 20 r.

1. Maria Laurenssen
 2-3. kn Magrieta Jelis
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4. Philips Jelis
- land den Bergh 1╜ l.

1. Philips Jelis
2. Jenneke - weduwe Peeter Daendel Coolen
3. de straat
4. kn Grietie Jelis

- land op den Hoogenacker 45 r.
 1-3. kn Grietie Jelis

2. Peeter Jelis
4. de kerkpad

- land Willemkensvelt 1 l.
1. Maria Laurenssen
2. Jan Antonis Tielens
3. Antonis Goorts 
4. kn Grietie Jelis

- land/groes 3 l.
1. kn Grietie Jelis
2. Dirck Driessen
3. het straatje
4. de Vrouwe van Asten

- groes in de Schilmeer 1╜ l.
 1-3. Maria Laurenssen

2. Peeter Jelis
4. de Vrouwe van Asten

- groes in de Weyer 3 l.
1. kn Grietie Jelis
2. Peeter Jelis
3. erven Reynder Bernaerts
4. Marcelis Daendels

Belast met: 1/3e deel van 14 gl./jr. aan W. Snel, te 's Bosch.
4e lot: Philips Dircx
- de helft van een huis, naast de straat - te Heusden.
  "Presentelijck" in bewoning geweest bij de kinderen van Grietie Jelis.
- land den Camp 3 l.

1. Philips Jelis
2. Jan Peters
3. de Vrouwe van Asten
4. de Koestraet

- land Willemkensvelt 1 l. 40 r.
1. Peeter Jelis

137



2. Maria - weduwe Laurens Antonis  
 3. Dirck Andriessen

4. Antonis van Bussel
- groes in de Weyer 2 l. 

1. de Vrouwe van Asten
2. Marcelis Daendels
3. erven Reynder Bernaerts
4. Jenneke Willem Lomans

- groes de Meuleschouw - aen 't Broeck 3 l.
1. de gemeente
2. Jan Peters
3. Philips Jelis
4. Jenneke - weduwe Peeter Daendel Coolen

Belast met: 4 gl./jr. aan Lambert van Balen, te 's Bosch.       
5e lot: Isbout Hendricx
      - Hendrick Hendricx
      - Jan Peeters
- de helft van een huis, naast den dries - met den dries - te Heusden
  Zoals bij hen in bewoning. 25 r.
- land 1 l. 5 r.

            1-3-4. Dirck Andriessen
2. Maria - weduwe Antonis Laurenssen

- land op Heusden 4 l. 25 r.
1. Jan de Rooy
2. Peeter Jelis
3. de pad
4. Philips van Heughten

- groes in de Weyer 3 l.
1. Philips van Heughten
2. Hendrick van Heughten

 3-4. Dielis Hendricx
- groes het Boschveltie 2 l.

1. Antonis Lomans
2. weduwe Laurens Antonis
3. Dirck Andriessen
4. Jenneke - weduwe Peeter Daendel Coolen 

- groes int Hooyvelt 3 l.
1. de Vrouwe van Asten
2. weduwe Peeter Daendel Coolen
3. Peeter Jelis
4. weduwe Laurens Antonis

Belast met: 1/3e deel van 14 gl./jr aan W. Snell, te 's Bosch.
R 113 fol. 35 14-06-1712
Jan Willem Pennincx verkoopt zijn "schare en gewassen" (boekweit, rogge en
hooi) evenals zijn "erffhaeffelijcke meubelen, gerede goederen, beesten als
anderszins.
Dit t.b.v. Matijs Martens c.s., borgemeesters, St. Jan 1708 - '09, om daaraan
te verhalen ƒ 156-3-12 aan verpondingen en Franse contributie.
R 91 fol. 69vo 16-06-1712
Jan Jansse Hoefnagel verkoopt aan Goort Marten Doensen:
- land de Snijderscamp 1╜ cops.

1. de verkoper
2. kn Goort Lomans
3. Willem Lomans
4. Jan van Riet

Verponding: 3 stuiver/jr. Koopsom: ƒ 26,-.
R 12 fol. 244 18-06-1712
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Tot borgemeester - St. Jan 1712 - '13 zijn aangesteld:
- Jacob Verberne - geleerde,
- Jan Jan Timmermans - ongeleerde.  
  
Tot setters:
- Jan Doensen - geleerde,
- Matijs Dirck Willems - ongeleerde.
R 12 fol. 246 20-06-1712
- Hendrick Vogels, herbergier, te Ool, aanlegger - contra - Jan Marten Doensen,

gedaagde.
  Betreft: Betaling van ƒ 4-7-8 wegens "verteeringe, verschotene ende gedebour-
           seerde penningen".
           Op 10-7-1712 legt Hendrina, de vrouw van gedaagde, "een verloren 
           geraakt briefke over" luidende: 
           "Bekenne ick ondergeschrevene ontfangen te hebben van de huysvrouw 
van Jan Martens - twelff schellingen - den 2 juny 1712 - waervan 
           ick ten volle ben voldaen.

w.g. Hendrick Vogel, tot Ool.
R 12 fol. 247 20-06-1712 1/2
- Wolphangus Idelet, aanlegger - contra - Jan Marten Doensen, gedaagde. 
  
R 33 - 52 20-06-1712 2/2
Wolphangus Idelet, procureur, aanlegger.
- contra
Jan Marten Doensen, gedaagde.
Aanlegger heeft gedaagde bijgestaan als aanlegger n.u. tegen Martinus Jan
Paulus, als gedaagde.
De kosten/verdiensten van deze zaak hebben voor aanlegger bedragen - ƒ 28,95 -
zie specificatie.
Tot nu toe is hij in "de minne" nog niet tot betaling kunnen gereken.
Opmerking: Er zijn ook enkele bezoeken gedaan aan advocaat Coolen, te Eynhho-
           ven.
R 113 fol. 36vo 20-06-1712
Schepenen van Asten verklaren - dat Maria Thonis een onvermogende dochter is 
van Elisabeth Thonis, welke ook een arm persoon is, levende van den Armen - en
staande op de Armenlijst. 
Zij is niet in staat "om enige procedure te connen vervolgen".
Indien dit mocht gebeuren dan zullen wij haar "pro deo" moeten bedienen.

139



R 145 21-06-1712
Rekening, bewijs en reliqua van:
- Frans Cornelis van Weert c.s., borgemeesters, St. Jan 1709 -'10,
- Jan Antonis en Frans Janssen Keyls, borgemeesters St. Jan 1708 - '09,
wegens de "penningen" van de goederen, laatst in gebruik geweest bij Maria -
weduwe Dirck Colen, welke tegenwoordig door de Armmeesters "als sinneloos ge-
detineert" is.

Onvangsten:
- het groot huis ƒ 287,-
- het klein huis - in het Dorp ƒ 106,-
- land ƒ  80,-
- land ƒ  26,-
- land - Snijderscamp ƒ  15,-
- land - int Ven ƒ  29,-
- land - 1╜ l. ƒ  16,-
- groesbeemd ƒ 236,-
- groesbeemd ƒ 127,-
- van de "wijncoop" (5% van de opbrengsten, zonder de
  slagen) ƒ  39-14-00
- nog ƒ     6-14-00  
  ƒ 967-08-00

Uitgaven:
- de specificatie van Mr. Johan Francois Vogelvangers,
  advocaat, te 's Hage ƒ  21,-
- Johan Boon, procureur ƒ  25,-
- Pieter de Cort, notaris ƒ  12-12-00
- Mr. Hendrick Verbeeck ƒ  69,-
- Hendrick Tho poel ƒ   8-01-00
- Pieter van der Lith, secretaris ƒ   7-07-00
- Jan van Riet, vorster ƒ  20-09-08
- Frans Cornelis en Jan Tonis, borgemeesters 1708 en 1709 ƒ    32-17-00  

ƒ 219-06-08
Verdere uitgaven o.a.

- Molemaeckers, advocaat, te Helmont ƒ   5,-
- enz. enz             

Totaal           ƒ 360-00-00

T.b.v. de "pantcrediteuren" rest dus nog ƒ 604-01-00
Volgt een overzicht van de "preferenten" o.a.:
- Johan Bocx, koster-schoolmeester, te Leende - een obli-
  gatie van ƒ 200,- d.d. 14-12-1683 - schepenen Asten -
  incl. rente ƒ 230,-
- weduwe Hendrick Vervordeldonck en de erven van Elsken -
  weduwe Jan Vervordeldonck - een obligatie van ƒ 100,-
  d.d. 30-11-1685 - schepenen Asten - met drie jaar rente   ƒ 115,-
- den Armen van Asten - een obligatie van ƒ 25,- met drie
  jaar rente ƒ  29-05-00
Volgen de bijlagen o.a.:
- Margriet - weduwe Jan Paulus - op 14-11-1692 heeft mijn vader af "wesen" 
  rekenen met de weduwe Jan Roefs,
  zij heeft betaald  - ƒ  3-00-00
  en is nog schuldig - ƒ 19-15-00.
- Specificatie van D. van Esch, deurwaarder, terzake van Joost Jansen Roeffs, 
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  oud molenaar, te Nederweerdt.
  Bedrag ƒ 36-06-00 - d.d. 14-10-1712.
- Met Dirck Colen "alles bij accoorde afgerekent soo van verpondingsboecken als 
andersints.
  Alsmede van een obligatie van 23 gl. van sijn moeder Margriet van Gorcum.
  Sodat mij heeft betaelt 7 gl. 10 st. enz. enz. 

Actum 31-1-1704 - Hendrick Canters.
- Item compt de wed. Jan Coolen tgene Dierck Coolen ten haere huyse brandewijn 
gehalt - de somme van ƒ 6-1-8

[Hareken Willems Colen]
- Dierck Colen - debet aan Jan Pinxternakel, te 's Bosch - d.d. 23-5-1712 - van 
geleverde "krammen" in 1700 en '01
  Extract uit het schuldboek.
  Nog te betalen - ƒ 16-13-00.
- Item komt de weduwe Willem Hendrick Dielis van Dierck Colen -wegens geleverd 
meel - ƒ 20,-.
- Item komt de weduwe Jan Hendrick Bernaerts van de weduwe Dierck Koolen: 
  ƒ 70,-.
- "Maria Jansen gedient voor mijdt voor de somme van 18 gl. sonder toebeurs - 
  bij Jan Joosten Roeffs en Margriet van Gorcum, sijn huysvrouwe, gewesen ou-
  ders van Maria Roefs - weduwe Dierck Coolen. Voor welcke dienst haer een
  loon is gebuerdt doer om haer een dienst om naer landts recht aen haer te 
  wijsen het geene haer comporteert   

Maria Yansse"
- Maria Dierck Colen heft bey mey gehaelt doen haeren man was gestorven ende 
  doen sey sick was met haer kinderen en niemant woudent haer langhen sonder 
  gelt inder noet heb ickt haer gelanght het genige sey van doen hou in haer
  huyshouding tot onderhout van die persoenen een somme van - ƒ 4-5-4.

Actum 12 juni 1712 - Jan Peter Smits.
- Compt Jan Bistervelts van Dierck Coolen saliger 20 gl. wegens een half aem 
  wachgelder tot mij gehaldt.
  Utwijsen het schriefboeck.
- Helmont - 27-8-1710,
  Ik Joost Jansen Roefs beken schuldig te zijn aan Mari Janssen Roefs - weduwe 
Dirck Colen, mijn zuster - ƒ 50,-.
  Hiervoor zal ik haar gedurende haar verdere leven "vrij wonen" geven in het 
  klein huiske, gelegen te Asten.

1. Wouter Hoefnagels
2. het groot huis - nu door haar bewoond.

  De lasten komen voor haar rekening.
  Of ik zal haar, ook gedurende haar leven, "eerlijcke wooninge" bezorgen te 
  Nederweert. Dit ter harer "electie".
  Enz. enz.

    Extract - schepenprotocol Asten - d.d. 30-11-1685.
Jan Joosten Roefs is schuldig aan Hendrick Vervoldeldonck en Elske - weduwe
Jan Wilborts Vervordeldonck - ƒ 100,- α 5%.

Extract - schepenprotocol Asten - d.d. 14-12-1682.
Goyaert van Gorcum is schuldig aan Antony Jan Bocx, coster en schoolmeester,
te Leende - ƒ 200,- α 5%.
Bij dit dossier horen nog verschillende stukken - o.a.:

R 145 - 10-5-1712.
R 145 -  4-7-1712.
R 145 -  ?-?-1712.

R 91 fol 70 30-06-1712
- Peeter Danckers - weduwenaar Maria Michiel Coolen, te Valckensweert - en
- Jan Jansen Coolen, momboir over de twee onmondige kinderen van Peeter Danc-
  kers en Maria M. Coolen.
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Zij verkopen aan Hendrina - weduwe Jan Michiel Coolen - geass. met Aert Wil-
lems, haar broeder, zijn helft in:
- huis, land en groes - ontrent de Kerk 24 l.
  In bewoning en gebruik geweest bij de koopster.
Belast met: de helft van - ƒ 200,- aan den Armen van Maarheese.

-              - ƒ 100,- aan Meerwijck, te 's Bosch.   
-              - ƒ 100,- aan den Armen van Asten.
-              - ƒ 0-2-8/jr. aan het huis van Asten.
- ƒ 0-12-0/jr aan rentmeester des Tombes.

Koopsom: ƒ 300,-
Lasten : ƒ 209,0125.

R 91 fol. 71 02-07-1712
Bernard Reynder van Hove geeft bij erfmangeling over aan Jelis Hendrick van 
Helmont:
- de helft van de schuur met de ondergrond, zijnde 1╜ gebont, in de Behelp,
  naast de "ooghtszijde".
  De andere helft is van Matijs Reynders.
- land in de Behelp 7 cops.

1. Willem Reynders
2. Jan Goorts
3. de Vrouwe van Asten
4. de gemeente 

- groes in de Behelp 3╜ l.
1. Philips Jelis
2. Hendrick Leenders
3. Willem Reynders
4. Jacob Leenders

Koopsom: ƒ 100,-.
R 91 fol 71vo 02-07-1712
Jelis Hendricx van Helmont geeft bij erfmangeling over aan Bernard Reynders
van Hove:
- een twee gebonts huis - te Vordeldonck.
  naast de "ooghtszijde" waarvan Anneke Jansen van Helmont is toebehorende
  enz. enz.
- land in de Loverbosch 7 cops.

1. kn Jan Verhindert
2. de gemeente
3. de weg
4. Willem Hasen

- land/groes achter het voors. huis - aan Vordeldonck 3╜ l.
 1-3. de gemeente
 2-4. Anneke Jansen van Helmont

- groes aan den Brant 1╜ l.
1. kn Hendrick Baeckermans
2. Aert Driessen
3. Bernard Reynders
4. Anneke Jansen van Helmont
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- groes aan Vordeldonck 1╜ l.
 1-3. Aert Andriessen 

2. Joost Laurensen
4. de gemeente

Koopsom: ƒ 100,-.
     
R 113 fol. 37 23-07-1712
Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie aan Jacobus van 
der Horst, procureur, om waar te nemen en gade te slaan haar zaak (als verweer-
derse) - contra - Graaf van Arbergh, Heer van Helmont.    
R 12 fol. 251 01-08-1712

Antony Jan Bocx, coster en schoolmeester, te Leende, heeft - ƒ 200,- ontvangen
en - ƒ 30,- wegens 3 jaar intrest - uit de geδxecuteerde goederen, laatst in 
gebruik geweest bij Maria - weduwe Dierck Coolen.
Mr. Daniel Sauve, koster en schoolmeester, alhier, stelt zich borg voor boven-
genoemde som - indien zich andere, meer "preferente" crediteuren melden.
R 91 fol. 72 09-08-1712
Mathijs Janssen Cuypers verkoopt aan Marcelis Antonissen van Bussel:
- groes in de Snijderscamp 3 cops.

 1-3. de koper
2. Jan van Riet
4. de verkoper

Verponding: 6 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 53,-.
R 113 fol. 38 10-08-1732
Francis Conincx en Willem Fransen Berckers, armmeesters, verklaren ter instan-
tie van Jacobus Hendrick Baesen - dat deze met zijn kinderen op "verscheyde
tijden" een aalmoes van de armmeesters heeft ontvangen.
Hij heeft ook langs de straten en huizen om een aalmoes verzocht.      
Derhalve staat Jacobus Hendrick Baesen - met zijn vrouw en zes kinderen op
de Armelijst.
Indien hij wordt genoodzaakt om te procederen om zijn recht te "vervolgen"
zal hij de kosten van het proces niet kunnen betalen.
R 12 fol. 252 02-09-1712
Jan Colen en Aert Willem Philipsen zijn aangesteld als momboiren over Michiel
en Antony, onmondige kinderen van wijlen Jan Michiel Coolen - en Hendrina Wil-
lem Philipsen.
R 113 fol. 38vo 02-09-1712
- Hendrina Willem Philipsen - weduwe Jan Michiel Coolen - geass. met Jan Coolen 
en Aert Willem Philipsen - wil hertrouwen met:
- Hendrick Frans Hoefnagels.
Ingevolge art. 53 van het Echtreglement, alsook de costuymen van Asten, maken 
zij t.b.v. haar twee onm. kinderen een staat en inventaris van haar goederen.

Onroerende goederen:
- huis, hof, dries en aangelag - tegenover de Kerck - in het Dorp ╜ l.   

 1-3. de straten
2. Hendrick van Helmondt
4. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts

- land in het Liender 5 l.
1. Matijs Canters
2. Elisabet Tielens
3. Frans Huyberts
4. Antony Canters
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- land ter plaatse voors. 2 l.
1. Willem Lomans
2. Frans Huyberts
3. de kerkpad e.a. 

- land ter plaatse voors. 1 l. 25 r.
1. Antony Canters
2. Philips Timmermans
3. Joost Joosten e.a. 

- land aan de Wintmolen 1 l.
1. Jan Aert Jacobs
2. Antony Peters
3. Matijs Canters
4. Dirck Matijssen

- land in de Beckers 2 l.
1. weduwe Elisabet Willems
2. kn Joost Tielen

 3-4. de wegen
- land bij Ostaden

 1-3. de wegen
2. weduwe Jan Martens
4. kn Joost Jan Tielen  

- land int Root
1. Joost Roefs
2. Johan van Riet
3. de straat
4. Aleke - weduwe Jan H. Bernaerts

- land aan de Pas 1 l. 25 r.
1. Nicolaes van der Linden
2. weduwe Heylke Gijsberts Goorts
3. Antony de kleermaecker
4. de weg

- land in de Heesackers 2 l. 25 r.
1. Catarina - weduwe Antonis van Rut

            2-3-4. de straten
- de hofstad en het land - in het Dorp 1 l. 25 r.

1. Willem Geven van Weert
2. Hendrick van den Bleeck
3. Peeter Canters
4. de straat

- groes int Root 4 l.
1. kn Goort Lomans
2. de Aa
3. Rootsedijck
4. Aleke - weduwe Jan H. Bernaerts

- groes te Ostaden 1 l. 25 r.
1. weduwe Joost Doensen
2. kn Aert Aertsen
3. Aleke - weduwe Jan H. Bernaerts
4. Catalijn - weduwe Antonis van Rut

- groes int Root 4 l.
 1-3. Peeter Fransen

2. Willem Geven van Weert
4. Nicolaes Antonis van Hees

- groes in de Voortseveltiens 2 l.
1. Antonis Daendel Lomans
2. Catalijn - weduwe Antonis v. Rut 
3. Willem Lomans
4. Jan Peeter Smits

- groes in de Steegen 3 l.
1. weduwe Philips Timmermans
2. Joost Joosten
3. Antony Canters
4. Nicolaes van der Linden
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"Doch met allen die renthen ende lasten daeruyt jaerlijcx wordende gegeven in-
gevolge de vesten en de transporten - soo is in voege de helfte der voors.
erffelijcke goederen aan Hendrina Willem Philipsen vanweegen Peeter Danckers,
op 30 juny 1712, alhier, voor schepenen van Asten, opgedragen geweest, met de 
wederhelfte der voors. renthen ende lasten waermede de goederen sijn belast.
Met inbegrip van de roerende goederen die door de comparante en de momboiren
stuk voor stuk zijn gespecificeerd - en met aftrek van de "gerede" schulden
en lasten is de waarde der goederen - ƒ 500,-.
R 113 fol. 41vo 02-09-1712
- Hendrick Frans Hoefnagel, bruidegom - en
- Hendrina Willem Philipsen - weduwe Jan Michiel Coolen, bruid, geass. als 
  in vorige akte.
Zij maken huwelijksvoorwaarden of "een contract ante nupteael" - o.a.:
- Zij brengen beide de goederen in die zij nu bezitten.    
  Ook de goederen die, staande dit huwelijk, door ΘΘn van hen of te samen wor-
  den verkregen worden gemeenschappelijk eigendom.
- De kind(eren) uit het a.s. huwelijk zullen zijn ΘΘn met de twee kinderen van
  de bruid.
  Deze v≤≤r-kinderen van de bruid zullen ook geen preferentie of voorrechten
  boven de nß-kinderen mogen profiteren.
  Wel zullen de v≤≤r-kinderen "ieder v≤≤raf, in tijt en wijlen", genieten ΘΘns
  ƒ 100,-.
  Indien ΘΘn van de v≤≤r-kinderen komt te overlijden, dan zal het overblijvende 
  kind - ƒ 200,- ontvangen.
- Indien uit dit a.s. huwelijk geen kind(eren) geboren worden - en de bruidegom
  de langstlevende van hen beide zou zijn - dan komen alle goederen aan hem.
- Indien de bruid langstlevende wordt (als voors.) dan komen alle goederen aan 
haar.
R 113 fol 44 03-09-1712
Martinus Jansen Paulus geeft procuratie aan Mr. Arnoldus Swinckels, advocaat,
om namens hem "te drijven ende te poursuiveren" de procedure die hij, als ge-
daagde, genoodzaakt is te voeren - contra Jan Marten Doensen - g.m. Hendrina
Jansen - "in cas van inuirie".
R 113 fol 44vo 12-09-1712
Goort Hendricx van Bussel en Goort Geerits - verklaren dat Govert Wouters, wet-
tige zoon van Wouter Hendrick Blockmaeckers - en Cristina, wijlen zijn vrouw, 
in hun leven hier te Asten hebben gewoond en zich gedurende die tijd altijd 
eerlijk hebben gedragen enz. enz.
Govert Wouters woont tegenwoordig in de lande van Stralen, gelegen in [     ].
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R 12 fol. 254 19-09-1712 1/2
- Johanna Pinxternakel - weduwe Laurens Simons, aanlegger - contra - Silvester

Michiels, gedaagde.
  Betreft: Betaling schepenobligatie.
R 33 - 52 21-11-1712 2/2
Johanna Pincxternaecke - weduwe Laurentius Simonts, oud drost, aanlegger.
- contra
Silvester Michiel Willems, erfgenaam van wijlen Heylken Michiel Willems, moe-
der van gedaagde.
Betreft: Schepenobligatie - d.d. 27-6-1699 - t.l.v. Heylke voors. - geass. met
         haar zoon, Peter - zijnde - ƒ 50,- en t.b.v. Laurentius voors.
         Te lossen: 6-10-1699 met - ƒ 2,- intrest.   
R 113 fol. 45vo 19-09-1712
Schepenen van Asten geven procuratie aan Martinus Jansen van de Loverbosch,
om te Ceulen - bij Adriaen van Ceulen of zodanige persoon "die welcke de ge-
maeckte ofte geleynte penningen van wijlen Hendrick Jansen, onder sijn berus-
tende" teneinde deze "penningen" te gebruiken voor de opvoeding en alimen-
tatie van het natuurlijke kind van wijlen Hendrick Jansen - verwekt bij Jen-
neke Jansen - met name Joanna Maria, welk kind t.h.v. Jan Jansen is.  
Wij schepenen verklaren dat de "penningen" voor geen ander doel worden ge-
bruikt dan voor de opvoeding van het kind.
R 91 fol. 73 21-09-1712
Arnoldus Isbout Conincx is nader in den bloede aan Francis Isbout Conincx, 
zijn broer, dan Antoniske - weduwe Jan Fransen vn de Loverbosch, hij vernadert:
- groes het Beemtie of Veltie 5 cops.
Zie fol. 58 - d.d. 28-4-1712. Koopsom: ƒ 100,-.
R 91 fol. 74vo 27-09-1712
- Engel Jelissen van Weert,
- Elisabet Jelissen van Weert,
- Jan Jelissen van Weert - kinderen van Jelis van Weert - en Elske Nicolaes-
sen - zij verkopen aan Elisabet Lomans - weduwe Nicolaes Jelissen van Weert,
hun broeders weduwe, hun kindsdeel in:
- huis, schuur, turfschop, land en groes - aan de Wolfsbergh 10 l.
  Zoals in bewoning en gebruik bij de kopers.
Belast met: ƒ 0-0-8/jr. aan het Huis van Asten.  
Conditie: De koopster zal de verkopers gedurende haar verdere leven onderhou-
          den in kost, drank, linnen en wollen, zoals hun staat vereist.

Koopsom: ƒ 154,20.
R 12 fol. 256 31-10-1712
- Joost Verberne, brouwer en herbergier, te Someren, aanlegger - contra -

Joost Dierck Coppens, gedaagde.
  Betreft: Betaling van ƒ 1-15-0 wegens levering van een halve ton bier.
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R 91 fol. 75vo 31-10-1712   
Jan Jansen van Ruth - g.m. Maria Antonissen van Weert verkoopt aan Jan Jan 
Paulus:
- land in het Dorp 2 l. 14 r.

1. Jan van Riet
2. Frans Doensen

 3-4. de wegen
Verponding: ƒ 0-10-12/jr. Koopsom: ƒ 108,55.
R 113 fol. 46vo 08-11-1712
Schepenen van Asten verklaren ter instantie Hendrick Jansen, alhier, dat deze
een arme en onvermogende persoon is - staande in 1712 op de Hoofdlijst van de
arme en onvermogende personen.
Dat hij enig geld heeft in te vorderen, te Nuenen, van arbeidsloon en huur-
loon - als dienstknecht.
Hij kan dit niet bekomen wegens onwilligheid van "sijne gewesene vrouwe ofte
meester".
Wij verzoeken aan schepenen van Nuenen om hem "pro deo" tot zijn "deughdelijc-
ke pretentien" te laten geraken.
R 113 fol. 47vo 19-11-1712
Goort Jan Goorts - g.m. Handerske Frans Mathijssen, te Ommel.
Hij, "sieckelijck bij den vuere sittende op eenen stoel", testeert.
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Testateur is voor deze getrouwd geweest met Maria Jansen - en daarbij ΘΘn
  zoon m.n. Mathijs. Hij "prelegateert" aan hem - ƒ 20,- zonder dat hij verder
  iets mag pretenderen.
- De testateur is sinds "ettelijcke jaeren" getrouwd met Handerske Frans Ma-
  thijssen - weduwe Geerit Eymerts van Loon.
  Testateur heeft van Handerske, gedurende zijn huwelijk en nog dagelijks, in 
zijn langdurige ziekte, veel diensten genoten.
  Om deze reden wil hij, testateur, dat al zijn goederen, penningen, kleren,
  wollen, linnen enz. naar Handerske voors. gaan om daarmee haar vrije wil te 
doen. 
  Zij wordt zijn enige erfgenaam.
  
R 91 fol. 76vo 21-11-1712 
Jan Aelberts van den Wildenbergh verkoopt aan Antoni Antoni Fransen:
- huiske, hof en aangelag - aan de Wolfsbergh 1 l.

1. Gerit Aerts
2. Jan Jansen Doll 
3. Peter Andriessen
4. de weg

Koopsom: ƒ 150,- , contant: ƒ 50,-, over 2 jr. ƒ 100,-.
R 12 fol. 262 25-11-1712
- Hendrick Jansen - contra - Joris Allons, arrestant.    
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R 113 fol. 49vo 29-11-1712
Certificaat voor Mathijs Janssen - g.m. Maria, dr Jan Peeter Coolen.
Dat zijn vrouw "in rechten bloede is gesproten" van wijlen Jan van Berckel - en 
zijn - en alzo recht heeft op het door hen ingestelde legaat.
R 91 fol. 77 01-12-1712
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt aan Antoniske - weduwe Jan Franse
van de Loverbosch:
- land achter de Pastoryewoninge - in het Dorp 4 l.

1. Jan Hoefnagel en de koopster
2. Margriet - weduwe Jan Paulus en Jan Hoefnagel
3. de Cruyskensweg

Huurder is: Lammert Wolfs.
Verponding: ƒ 1,-/jr. Koopsom: ƒ 65,25.
Vrij van landsgeld en beden tot alle zaailanden, in Asten, gemeten zullen zijn.
R 113 fol. 50 10-12-1712
Certificaat voor Thomas Philipse - g.m. Maria Meeus Peeter Coolen.
Dat zijn vrouw "in rechten bloede" is van wijlen Jan van Berckel - en zijn 
vrouw - en alzo recht heeft op het door hen ingestelde legaat.
R 113 fol 51 10-12-1712
Anneke Hennis - weduwe Peeter Jansen, wil hertrouwen, zij is gehouden, ter ge-
noegdoening van de wet, te bewijzen t.b.v. haar kinderen uit haar eerste huwe-
lijk - "dat de goederen die sij in tochte soude besitten, welcke volgende, soo
verclaerde sij, comparante, als aen haere sijde noch niet verstorven te sijn 
ende dat de vader van wijlen haer man oock noch in leven is en geen goederen 
tsijn erffelijcken ofte erffhaeffelijcke in tochte is besittende door het over-
lijden van wijlen haer man, tsij in coop ofte bij versterf vercregen, nagelae-
ten ende dat sij, comparante, met wijlen haeren man bij sijnen vader als knecht 
ende dienstmaeght hebben gewoont, sonder eenige soo voors. goederen in eygendom 
te hebben ende vervolgens ten behoeve van eenigh onmondigh kint eenighe staet 
ofte inventaris leveren ofte connen leveren".
Zij wil e.e.a. onder eede bevestigen.

w.g. Dit + merck heeft gestelt
Anneke Jan Willem Hennis verclaerende
niet anders te connen schrijven.

R 113 fol. 52 16-12-1712
- Geef Dircx van Weerdt - en
- Dirck Jansen Trip - g.m. Joostie Dircx van Weerdt - geven procuratie aan 
Johan Lintermans, alhier, om namens hen op te treden en te ontvangen:
- ƒ 200,- + intrest vanwege een schepenobligatie - Helmondt - d.d. 26-11-1674
  t.b.v. Joost Aert Porters en t.l.v. het Corpus van Helmondt. Alsmede nog:
- een obligatie van - ƒ 100,- + intrest - t.b.v. Joost Aert Porters - Helmondt
  - d.d. 19-10-1675.
En deze laatste obligatie te verkopen of te transporteren, naar zijn goeddun-
ken.
Nog om namens hen:
- een obligatie van ƒ 200,- - d.d. 11-1-1679 - Helmondt - t.b.v. Mayken - wed.
  Joost Aert Porters en t.l.v. Peeter Swinckels, te Helmondt, te crediteren en
  te transporteren aan Mr. Arnoldus Swinckels, alhier. 
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R 91 fol. 78 21-12-1712
Jan Overhof - g.m. Josyntie verkoopt aan Peter Jansen van Someren:
- groes in de Haseldonck 3 cops.

1. Jan Hendrick Ceelen
2. de koper
3. weduwe Dirck Willems
4. Jan Peters

Verponding: 9 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 60,-.
R 113 fol 53 27-12-1712
- Marten Huyberts Verhoeven - g.m. Catalijn Jan Joppen, te Someren,
- Johan Doensen - namens Andreas Scheefbaen - g.m. Elske Jan Joppen, te Ceu-
  len - en mede namens:
- Adriaen Martens - g.m. Catarina Jan Joppen, te Sieborgh, int Berghslandt.
Allen als erven van Corstiaen Jan Joppen.
Zij verklaren voldaan te zijn van - ƒ 200,- + intrest, t.l.v. de kinderen en 
erven van wijlen Frans Mathijssen de Groodt - uit hun goederen aan Vosselen -
schepenbrief Asten - d.d. 16-3-1617 en in het protocol niet vindbaar.
Zij hebben resp. - ƒ 80,-; ƒ 80,- en ƒ 40,- ontvangen.
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R 113 fol. 54 02-01-1713
- Thomas Philips, 37 jaar,
- Catalijn Geerits, 70 jaar - en
- Joost Roefs, schepen, 70 jaar. 
Zij verklaren ter instantie van:
- Aert Driessen,
- Lambert Franssen,
- Aert Jan Wolfs,
- Aert Dielis n.u.
- Antony Canters c.s.
Dat Jan Jansen van Helmont, oud inwoner van Asten, is overleden in zijn huis
op 24 december 1697, en dat diens dood bij de ingezetenen en buren notoir be-
kend is.
Tezelfdertijd woonde en waren in "den broode en wooningh" Jan van Helmondt,
Wilbordt van Helmondt en Prijn van Helmondt, zijn wettige kinderen.
Zij weten e.e.a. zo goed omdat zij in die tijd in "de nabuyrschap" van hem 
woonden en in de begrafenis hebben geassisteerd.
R 113 fol. 55 02-01-1713 
- Joost Roefs, 70 jaar,
- Frans van de Cruys, 73 jaar,
- Hendrick Tho poel,41 jaar - allen schepenen van Asten - en
- Peeter van der Lith, secretaris, 64 jaar, sinds 46 jaar "bedient het schrijf-
  ampt ofte secretarye".
Zij verklaren ter instantie van:
- Aert Driessen,
- Lammert Fransen c.s.
Dat hier te Asten geen beempt - de Lillaert - is liggende en dat deze dienten-
gevolge ook niet in onze "hef- en setboecken" van de lands- of dorpslasten
staat, hoe oud deze ook zijn.
R 13 fol. 1ev. 16-01-1713
- Jan Jansen van Rut, aanlegger - contra - Joost sone Joost Roefs, gedaagde.
  fol. 30 - 20-11-713 - aanlegger moet ƒ 24,- "forneeren" terzake van advies.
                        Gedaagde zal voor zijn deel "pro deo" recht worden 

 gedaan.
- Jan Marten Doensen n.u., aanlegger - contra - Martinus Janssen Smits, ged.
- Peeter Guns, aanlegger - contra - Cornelis Manders n.u., Thomas en Wouter
  Hoefnagels en Francis Conincx, gedaagden.
  Betreft: Aflossing schepenobligatie, achterstand intrest 3 jaar.
R 113 fol 56vo 16-01-1713       
Francis Conincx en Willem Berckers, armmeesters, stellen zich, als armmeesters,
borg voor Geerit Aerts voor - ƒ 150,-. Deze wil gaan wonen te Gemert.
R 147 17-01-1713
Michiel van de Cruys en Bernaert van Hooff, borgemeesters St Jan 1710 - '11,
verkopen "meubelen ende huysraet" achtergelaten door wijlen Gerit Marten Doen-
sen om daaraan "te verhalen" hun dorps- en gemeentelasten.  

Opbrengst: ƒ 13,-.
R 91 fol. 79 18-01-1713
Jan Peter Smits verkoopt aan Antony Antonisse Fransen:
- groes de Haseldonck 7 cops.

1. de koper
2. Jan Jansen
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3. Peter Fransen e.a. 
4. Geerit Aerts

Verponding: 16 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 100,-.
R 113 fol. 57vo 18-01-1713
Catalijn Jansen - weduwe Antonis Jansen van Rut, in het Dorp, ziek, testeert.
Zij laat, ingevolge het testament, gemaakt met wijlen haar man - d.d. 11-1-1706 
- schepenen Asten -  al haar goederen over aan:
- Maria,
- Jenneken,
- Francis - en
- Andries - alsmede
- Jan zn van Jan Anthonis van Ruth, haar overleden zoon.
  Onder conditie dat haar onmondige kleinzoon - verwekt bij Jenneke Wouter 
  Hoefnagels, zijn moeder, zal overleven.
- Jenneke, haar dochter, zal in het huis waarin zij, testatrice en haar kin-
  deren wonen, gedurende haar verdere leven "vrijen opganck, te weten wassen, 
vyer ende licht ende oock het opcamerken daer sij tegenwoordigh is slapende 
  sonder ietwes daervan te moeten betaelen".
- Ingevalle Jenneke Wouter Hoefnagel, haar zoon Jan Jansen - verwekt bij Jan 
  Antonis van Ruth, kwam te overleven en hij voor zijn moeder zou komen te 
  overlijden, zonder wettige geboorten na te laten, dan wordt zijn moeder uit 
het testament uitgesloten, zij zal dan alleen - ƒ 5,- ontvangen. Dit omdat
  Jan, wijlen haar man, in zijn leven een "eerlijck uytsetsel" heeft gehad.
R 91 fol. 79vo en 81 26-01-1713
Luytie Joosten is nader van den bloede aan Jan Jansen Peters van Rest - g.m. 
Jenneke Joosten dan Hendrick Tho poel. Zij vernadert:
- groes 1 r.
Zie akte R 91 - fol 24 - 27-1-1712. Koopsom: ƒ 5,-.
R 91 fol. 80 30-01-1713
Johan Peters Geven van Rest verkoopt aan Mr. Arnold Swinckels:
- land den Hoeckacker - achter het Convent 

       van Ommel 1 l.
1. Arnoldus Swinckels 
2. de verkoper
3. de weg
4. de voetpad van Ommel naar Ommelse Bosch

Koopsom: ƒ 66,-.
R 113 fol. 60 01-02-1713
Francis Conincx en Willem Berckers, armmeesters, stellen zich, als armmees-
ters, borg voor Johan Marcelis van den Bogaert, geboren te Asten, voor 
- ƒ 150,-.
Hij wil te Leende gaan wonen.
R 33 - 52 03-02-1713 1/3
Peter de Cort, geeft te kennen dat Willem Mattijs Somers, in de nacht van 
21 op 22 november 1712, zich niet heeft ontzien, na vele "moetwilligheden"
ten huize van Jan van de Cruys, te Ommel, hem en zijn vrouw uit het huis te
jagen "en aen hem als ten proeye moeten overgeven".
Dat die moedwilligheden nog verder zijn gegaan.
Na dit huis verlaten te hebben is hij naar de deur van het huis van Jan Ver-
hoysen, die gesloten was, heeft deze opengelopen en is met "een blanck mes"
daarin gekomen en heeft gedreigd dat hij allen die daar binnen waren zou om-
brengen en "capotmaecken" dit bekrachtigende met vervloekingen en verwensingen
van zijn zaligheid. 
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Ja, dat hij hun allen zou doodschieten etc.  
Dit heeft tot gevolg gehad, dat Jan Verhoysen en allen die in het huis waren,
hieruit gevlucht zijn. Het ten prooi latende aan Willem Mattijs Somers.
Alles blijkende bij de annexe verklaringen.
Getuigenverhoor van:
1. Jan Verhoysen, 27 jaar,
2. Petronella, de vrouw van Jan Verhoysen, 27 jaar,
3. Helena Antonissen Smit, 19 jaar,
4. Willem van de Cruys, 23 jaar,
5. Joost Jansen Coopman, 28 jaar,
6. Michiel van de Cruys, 28 jaar,
7. Jan van de Cruys, 30 jaar,
8. Elisabet Neerven - g.m. Jan van de Cruys, 28 jaar,
9. Peeter Janssen, 22 jaar.
Jan Verhoysen:
Zijn verklaring komt overeen met het voorvermelde. 
Hij is met zijn vrouw, zijn elf maanden oud kind en Jan van de Cruys diens huis 
ingevlucht en op de zolder moeten "retireren". 
Ze zijn daar moeten blijven tot 's morgens zeven uur, dit omdat Willem Mattijs
Somers nog in huis was.
Deze heeft in de keuken, naast een ton boter, zijn behoefte gedaan.
Buiten de deur was nog Marcus Sauve, die aan de spraak te horen degene is ge-
weest die geδist heeft "doet de deur open en laet se daeruyt comen".
De verdere personen kent hij niet.
Voor geen duizend gulden wil hij nog zo iets meemaken.
Petronella - g.m. Jan Verhoysen: 
Zij lag met haar man op bed.
Helena Antonissen Smits, 
Willem van de Cruys,
Joost Jansen Coopman:
Zaten in het huis van Jan Verhoysen - hun verklaringen komen overeen met het 
voorvermelde.
De twee laatste voegen nog toe - dat Marcus Sauve, buiten staande, zei: "Laet
Willem Matijs Somers daeruyt den huyse ende stoockt mij een pijp aen".
Waarop Willem van de Cruys een pijp heeft aangestoken en boven de deur aan 
Marcus Sauve heeft overgegeven.
De twee laatste hebben, samen met Jan van de Cruys, de nacht op de "hooytast"
doorgebracht. 
Michiel van de Cruys:
Deze verklaart o.m. dat Willem, met een mes in zijn hand binnen is gekomen 
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en liep naar "eenige caerde speelders, mordieu, scheyt daeruyt, sijnde het 
licht alsdoen uytgeraeckt" en den een na den ander vluchtende. 
Hij heeft nog gezien dat Willem Jan Lomans aan zijn hand gekwetst was.
Jan van de Cruys:
Verklaart dat Willem M. Somers bij hem, als herbergier, is gekomen en verzocht 
heeft om een pint bier, die hij hem gebracht heeft.
Dan zijn Marcus en Jacobus Sauve, zonen van de oud-schoolmeester, binnengekomen
en gebleven.
Willem heeft zich toen niet ontzien tegen de twee Sauve's "de pint ontstucken
te smijten, met gramme gemoede, sijn mesche uyt de scheyde te trecken ende 
daermee op den muyr te snijden. 
Ende doen met het swaeyen met sijn arm met sijn mesche figure maeckende".
Dit ging zover, dat hij, deponent, zich niet secuur in zijn huis voelde, ook
niet omdat Willem "het vuyreyser heeft opgevat en dit boosaerdig tegen den 
muyr geworpen heeft. En den hael uyt de schoorsteen vattende heeft hij hiermee 
door den hert gaen swayen".
Deponent heeft hierop de vlucht genomen naar zijn zwager, Jan Verhoysen.
Ook in dit huis heeft Willem hem nog herhaaldelijk bedreigd met hem dood te
schieten. Enz. enz.
Elisabet Neerven:
Zij verklaart gelijkluidend als haar man.
Peeter Janssen:
Heeft gezien dat ten huize van de weduwe Jacob van de Cruys zijn geweest -
Willem Mattijs Somers, Marcus en Jacobus Sauve, Jan Jan Hoefnagels e.a.
Ook heeft hij gezien dat Willem Mattijs Somers zijn mes heeft getrokken en 
daarmee Willem Peeter Roefs door zijn kleren heeft gesneden.
Getuige is toen "geretireert" naar het huis van Jan van de Cruys, in gezel-
schap van Willem Jan Lomans, die bij "occasie" over zijn hand gesneden was.
Getuige is later naar het huis van zijn vader gevlucht.

26-06-1713 2/3
Peternella van de Cruys - g.m. Jan Verhoysen verklaart n.a.v. het voorgeval-
lene in haar huis - dat zij in haar nachtkleren, met een kind van elf maanden,
op de zolder heeft moeten "eschaperen", grote kou lijdende en naar haar opi-
nie, verklarende de grote pijn in haar benen en leden, daarvan veel heeft ge-
leden en door Mr. Gerart Graets, chirurgijn, alhier, behandeld is geworden.

13-07-1713    3/3
De getuigen bevestigen hun verklaringen onder eede.
R 113 fol 61 03-02-1713
Schepenen van Asten certificeren mits deze - dat zij, op 19 jan. 1713, met
Peeter van der Lith, secretaris en Johan van Riet, vorster, namens het offi-
cie, zijn geweest t.h.v. Thomas Hoefnagel, in de Wolfsbergh, en dat aan zijn 
vrouw gevraagd is "ofte sij eenige bieren ofte drancken in hadden" vermits
zij hadden laten brouwen.
Deze heeft hierop geantwoord: "Dat leyt in de kelder". 
Waarop wij de kelder gevisiteerd hebben en bevonden, dat het waren twee ton-
nen bier en een halve "hetgeen noch so jonck was dat de seste overgonck ende 
daerboven op lach".
En omdat dit bier niet was "aengebracht" zoals de collecteur, Jan van Riet,
ons verklaarde en gebleken is uit diens aantekeningen - is Thomas Hoefnagel,
door de vorster, wegens "het onbehoorlijck inslaen" van het voors. bier "ge-
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calangeert".
Waarop de vrouw van Thomas Hoefnagel antwoordde: "Mijn out bier is afgelevert
en dit jonge bier mij door een ander ingeleyt, mach ick mijn huys niet ver-
huyren ?"
Wij verklaren echter "'t jonck bier" gevonden te hebben zoals het in de kelder
stond.
Vervolgens zijn wij geweest, met de ondervorster, naar Goort Paulus, in de 
Steegen, en diens kelder gevisiteerd - en daar bevonden "ingeslaegen te sijn
1╜ tonne bier tgene, als voor, jonck gebrouwen was".
Omdat collecteur, Jan van Riet, ons verklaarde "dat er maer drie kinnekens
bier aengebracht waeren", heeft hij, als vorster, mits de absentie van Goort
Paulus, diens vrouw "becalangeert".
R 113 fol 63 03-02-1713
Johan Willem Pennincx verklaart door "misgewasch, hagelslagh, als andere
toevallen in dese coiuncture van tijden soodanigh tot decadentie te sijn ge-
raeckt, in dier voege dat hij niet meer in staet en is, soo hij seyde, omme
in sijne wooninge ende bouwerijen, te Bussel, te contingeren" en de achter-
stallige lands- en dorpslasten te betalen.
Weshalve hij genoodzaakt is zijn huis en landerijen te abbandonneren - zoals 
hij al gedaan heeft.
Hij "renuntieert" van het recht en eigendom der goederen - en wenst dat deze 
"prontelijcken", na voorgaande zondagse proclamatiδn mogen verkocht worden door 
de borgemeesters en 's lands collecteurs.
R 113 fol. 63 06-02-1713
- Antonetta Jan Cuypers, 70 jaar,         
- Handerske Aert Aertsen, 30 jaar - en
- Catalijn Aert Aertsen, 28 jaar.
Zij verklaren onder eede.
De eerste deponente:     
Dat zij 's nachts, tussen de vierde en vijfde febr. 1713, te bedde liggende,
haar deur gesloten hebbende, tussen twaalf en ΘΘn uur, op de deur naast den hof 
is geklopt geworden - zeggende: "Doet open". 
Hetgeen door deponente is geweigerd.
Deze deur is dan met "forse ende gewelt" open gelopen, zodanig dat deze in ver-
scheidene stukken is gevallen. 
In haar huis zijn toen gekomen, twee personen, m.n. Willem Jan Lomans en Jaco-
bus Sauve, waartegen zij, deponente, zei: "Waerom loopt ghij liedens mijn deur 
ontstucken ?  Want ghij doet daeraen als straetschenders".
Waarop de twee personen zeiden: "Waerom dede ghij de deur niet open"?  
Na een kort verblijf zijn zij uit haar huis gegaan.
Deponente verklaart nog - dat zij "luyder kele opgeroepen ende gekelen te heb-
ben" wanneer aan haar huis geweld is gepleegd.
De twee volgende deponenten:     
Dat op (zelfde tijd als voor) aan hun huis geklopt is geworden, zeggende:
"Doet open" hetgeen deponenten niet hebben willen doen - waarna het gebeurt
is, dat eerst met een steen en daarna met een plank door de "gelasen" boven 
hun deur is geworpen en daarna met "groote forse" op hun deur is geslagen, 
dat zij meenden dat de deur en het gebont in huis zouden vallen.
Hierop zijn de personen vertrokken.
Deponenten hebben de personen niet gezien, doch aan de spraak te horen, zou
dit geweest zijn - Willem Jan Lomans.
Verklarende verder - dat zij even later "een groot alarm" aan het huis van 
Antonetta Jan Cuypers, haar nabuur, hoorden.
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R 113 fol. 65 13-02-1713
- Philips van Heusden,
- Joost van Heughten,
- Joost Roefs,
- Jan Hicspoors - en
- Frans van de Cruys - schepenen - alsmede
- Jan Antonis - en
- Michiel van de Cruys - oud borgemeesters.
Zij verklaren dat Johan Lintermans, aan de Wolfsbergh woont in een "seer ge-
ringe wooninge of huyske" welke woning voor de helft aan hem toe komt.
En dat hij verder 3╜ l. land bezit en 2 l. "scrale" weide of heide.
Bij het nazien van de boeken is niet gebleken dat Lintermans meer vaste goe-
deren of landerijen bezit.
De goederen zij zo gering van waarde, dat zij, deponenten, deze met de jaar-
lijkse pacht en lasten daar uit gaande, niet zouden willen aanvaarden, als zij 
de borgemeesters achterstallige lasten alsmede twee personele obligaties ge-
passeert t.l.v. Jan Lintermans, zouden moeten aannemen.
De goederen zijn niet meer waard dan de schulden en lasten.
Jan Lintermans staat hier bekend als een eerlijk man - van goeder naam en       
faam.
R 113 fol. 66vo 24-02-1713
Schepenen van Asten verklaren dat zij enige tijd geleden t.v.v. Frans Lucas,
geweest zijn - in en rondom het huis, schuur en turfschop - in de Steegen, 
waar hij woont en dat toebehoort aan het Groot Gasthuys, te 's Bosch.
Aan dit huis is bevonden - dat dit door de grote gevallen hagel, storm en wind 
"seer is beschadight ende daeckeloos is geworden" zodat Frans Lucas, als pach-
ter, uit dringende noodzaak het huis heeft moeten laten repareren om te voor-
komen dat "dit niet ter aerde mochte comen ter nedervallen".
Frans Lucas heeft ons verklaart dat de reparaties in arbeidsloon, materialen 
als anderszins hebben gekost - ƒ 40,-.  
R 113 fol. 67vo 16-02-1713

Copie.
Drossard en schepenen van Deurne geven een acte van cautie t.b.v. Hendrick 
Everts, zn Evert Jan Dircx - en Catalijn Hendrick Tijssen, nu wonende te Asten.
De cautie is geldig voor hem - en voor de helft van zijn te verwekken kinderen.

w.g. A. la Forme.
Geregistreerd: 27-2-1713. 
R 113 fol. 69 01-03-1713
- Mr. Gerardus Graets - en 
- Mr. Daniel Sauve, chirurgijns, verklaren te heben gevisiteerd, t.o.v. drost
en schepenen, het dode lichaam van Peeter Antonissen en gevonden drie dodeljke
wonden in de darm t.w.:
- "eerstelijcken eene steeck dwars door den derden dunnen darm,
- de tweede wonde in denselven darm bijnaer de helfte dwars door gesteecken,
- de derde wonde in den eersten dicken darm - de breete van eenen duym doorge-
  steecken welcke ΘΘn van de drie voors. wonden genoechsaem doodelijck sijn".
De overledene heeft na het bekomen van de wonden nog maar enige uren geleefd.
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R 13 fol. 69vo 01-03-1713
Staat en inventaris van de goederen die t.h.v. Aelbert Jansen van den Wilden-
bergh, fugitief, gevonden zijn - o.a.:
- twee kisten,
- een kastje,
- een trog,
- een tafeltje,
- drie stoelen,
- een spinnewiel,
- een aambeeld,
- een blaasbalg,
- een schroef, tangen en hamers

Vermits de geringe waarde, geschat op - ƒ 20,-.  
R 113 fol. 70vo 03-03-1713
Jacob Baessen, ondervorster, heeft namens de drossard n.o. in arrest genomen:
- land op de hooghe Loo 5 cops.
- groes aan den Ommelsen Bosch     1 l.
Zoals deze toebehoren aan Aelbert van den Wildenbergh, fugitief.
Voor zover ons, schepenen, bekend bezit de "fugitive" geen verdere goederen.
R 113 fol. 71 04-03-1713
- Mr. Gerardus Graets - en
- Mr. Daniel Sauve, chirurgijns, verklaren te hebben gevisiteerd, t.o.v. van
drost en schepenen, het dode lichaam van Jan Goorts.
"sij hebben gesien off connen vinden als alleen dat hij boven de eene ooge een
cleyne contusie (kneuzing) was hebbende en schijnende den hals eenigsints te
sijn apparant door een val veroorsaackt".
Zij oordelen dat de overledene een natuurlijke dood is gestorven.
R 162 04-03-1713
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Goorts, in de Behelp. 
Begraven, 5 maart 1713, volgens verklaring van de koster.
Antonis Goorts van Bussel is broeder van de overledene - en
Marcelis Janse is neef van de overledene.
          1/5e deel in: Waarde 
- huis, schuur en aangelag - in de Behelp 3 l. ƒ 30,-
- land 2╜ l. ƒ  4,-

 1-2. Jan Hendricx
- land/hei 3╜ l. ƒ  2,50

1. Hendrick Leenders
2. de gemeente

- land 1 l. ƒ  2,-
1. Hendrick Leenders
2. de gemeente

- land/groes het Niewvelt 2╜ l. ƒ  2,50
1. Hendrick Leenders
2. het straatje

- groes 4 l. ƒ  4,-
1. Hendrick Leenders
2. weduwe Jan Leenders

- groes/hei 3 l. ƒ  2,50
1. Hendrick Leenders 
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   2. Matijs Reynders  
 ƒ 47,50

De goederen zij voor het geheel belast met:
- ƒ 15,-/jr aan ontvanger 's Gravesande.
- ƒ 1-10-0/jr aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 0-6-4/jr aan de Vrouwe van Asten. 

R 13 fol. 12 06-03-1713
Geerit Jansse en Gijsbert Hoefnagel, aanleggers - contra - Willem Geef Dircx -

namens zijn vrouw, Hendrina Clemans.
R 113 fol. 71vo 06-03-1713
- Hendrick Andries Vrients, 26 jaar - en 
- Hendrina Marcelis Dircx, 26 jaar, verklaren dat zij op zondag, 19 febr. 1713,
zijn geweest t.h.v. Hendrick Tho poel, president, en daar hebben gezien dat 
Joost Matijs Somers, onder het drinken van "gedesteleerde waeteren" tegen 
Hendrick Tho poel vele brutale woorden gebruikte - zeggende in (substantie)
dat de voors. Hendrick Tho poel oorzaak was dat zijn broeder Willem, in zekere
sauvegarde van Ha. Ho. Heren Staten Generaal bekend stond en dat daarvan publi-
catie en affiche was gedaan. Voegende daarbij: "Het sal daerbij noch niet blij-
ven".
Zij verklaren verder dat op maandag, 20 febr., 's avonds, na zonsondergang,
ten huize voors. is gekomen Peeter Bernaerts, die onder het drinken van een 
pint bier tegen Tho poel vele brutale woorden gebruikte - zeggende niet alleen 
-van den president den brui te geven, maar ook aan Mevrouwe, drossard en sche-
penen den brui te geven. 
Met expresse: "Ick geve den bruye van alles, slaende een pint onstucken ende 
naerdat hij wilde vertrecken, is van hem gevordert geworden sijn verteert ge-
lagh ende onstuck geslaghen pint te betaelen".
In plaats van dit te voldoen zei hij tegen Maria, de dochter des huizes: "Ghij,
hoerenkint, ick sal Uw den duyvel betaelen".
Zijnde hij, Peeter Bernaerts, door de president vermaand zich stil te houden, 
heeft hij daarop gezegd: "Dat sult int corte hooren, hoe stille dat ick mijn 
houden sal".
Waarop het gebeurt is, dat 's nachts, tussen de 21e en 22e febr., tussen twaalf
en ΘΘn uur, met twee schoten boven de "gelasen" van het deurgebont met hagel-
kogels, of dergelijk lood, is geschoten.
Zijnde het lood tegen de zolderribben en planken gekomen.  
Op 23 febr. 1713 hebben wij, schepenen, de balken en ribben gevisiteerd.
R 113 fol. 73
Volgt Latijse - betreffende Gerardus Graets.
R 91 fol. 81vo 18-03-1713
Matijs Canters verkoopt aan Antony Canters al zijn erfelijke goederen die
hij in Asten bezit.

Koopsom: ƒ 100,-.
R 91 fol. 82 20-03-1713
Peter Jan Canters, als vader van Paulus Peter Canters, zijn minderj. zoon,
verkoopt aan Antonis Jan Muyen:
- huiske en hof - ontrent de Kerk - in 't Dorp
  Zoals afgepaald.

1. het straatie
2. Jan van Riet
3. de straat
4. Catalijn - weduwe Antonis van Ruth

Beneffens de hof van het groot huis liggende met de ingang tussen de beide
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huizen - deze ingang ook te samen te gebruiken. (zie ook: 25-5-1712)
Belast met: ƒ 2-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: 12 stuiver/jaar Koopsom: ƒ 180,-.
Borgen: Matijs Jan Canters en Jan Dircx Coolen.
R 107b. fol. 10 24-03-1713
Peeter Bernaerts verkoopt aan Peeter Janssen Bernards:
- huis, hof en aangelag

1. Claes van de Linden
2. weduwe Jan de Cuyper

 3-4. de straat
Schepenen Helmont. Koopsom: ƒ 25-,-.
R 113 fol. 74 24-03-1713
Schepenen van Asten zijn door Caspar Abrahams de Lauwere, zn van Abraham de
Lauwere - en Jenneke Steven Lamberts, wonende te Arendonck, verzocht om aan
acte van cautie.
Wij stellen ons voor een bedrag van - ƒ 150,- borg voor Caspar Abrahams de 
Lauwere, in het geheel - en voor de helft van de kinderen die hij zal komen 
te verwekken.
R 113 fol. 75vo 29-03-1713
- Frans Maes Berckers, 77 jaar - en 
- Jacob Aerts de Zeeger, 75 jaar, getuigen dat zij hebben gekend de Eerw. Heer
Antony Mennen, in zijn leven geweest pastoor, te Swamen.
Zij weten ook dat Antony Mennen heeft "gefundeert ende gemaeckt een seeckere
beurse van vijftigh gulden, Ruremondts gelt, ende dat ten behoeve ende voordele
van sijn naeste bloetvrienden" 
In vervolg van dit testament verklaren voorn. getuigen - dat Michiel, wettige
zoon van Gerard Vermeulen - en Maria Michiel Sneven, is verwant, in de vierde
graad, aan wijlen Heer Antony Mennen en alzo het naaste gerechtigd is tot de 
voors. beurs van - ƒ 50,-.
R 113 fol 76vo 03-04-1713
Jenneke - weduwe Jacob Bogaerts den ouden, te Asten, verklaart ter instantie
van Gerard Wilbordts Welten, armmeester, te Vlierden, dat zij, in 1711, te
Vlierden woonde en dat haar man is "geexecuteert" uit kracht van "executoriael" 
van de Raad van Brabant, op een acte van taxatie van voorn. Raad door Daniel
van Esch, schoolmeester, te Vlierden, als deurwaarder.
Nadat de executie bijna was voltrokken en haar man en zij, deponente, beducht 
zijnde om te worden "afgepant" - door Daniel van Esch werden benaderd, welke 
beloofde dat hij tijdig genoeg zou bekendmaken, wanneer hij, als deurwaarder,
zou komen panden. Zodat zij, deponente, haar goederen die, ofschoon weinig van 
waarde, kon verbrengen.
Deponente verklaart verder, dat Daniel van Esch, ingevolge zijn belofte, op de
10e febr. 1711, "ofte op die tijt, sonder den preciesen dagh daervan te weeten,
immers wel te weeten dat tselve was eenige daegen voor dato naerdat Daniel van 
Esch was gecomen om te panden, door eene bode van de voors. Daniel van Esch ge-
sonden gewaerschouwt sijn geworden".        
Deponente weet niet wie die bode was, maar van wijlen haar man gehoord te heb-
ben dat het Wilbordt Hendricx, vorster van Vlierden, was.
Deponente heeft na die waarschuwing, samen met haar man, haar en haar mans goe-
deren uit hun huis "verbrocht".
EΘn, of enige dagen later is Daniel van Esch gekomen, zeggende, dat hij kwam 
panden. Ziende dat er niets, of slechts van weinig waarde, in huis was, is 
hij weer vertrokken.
Deponente verklaart - dat zij door die waarschuwing haar goederen behouden
heeft.
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Tot "erkentenisse" hiervan heeft zij aan hem, deurwaarder, een present van 
twee hoenders gedaan.     
  
R 113 fol. 78vo 03-04-1713
Willem Jansen van Moorsel, te Lierop, verklaart ter instantie van Geerit Wil-
bordts Welten, te Vlierden, dat het waar is dat hij in, April 1712, v≤≤r de
tiende dag in die maand, Elisabet Aerts - weduwe Wilbordt Banckers, gewezen 
hoevenaar op de hoeve - de Deuseldonck - toebehorende aan den Armen van Hel-
mondt, van die hoeve heeft afgehaald.
Sedertdien, tot nu toe, woont zij bij hem.
De hoeve is sindsdien niet door haar, of iemand namens haar, in bewoning of 
gebruik geweest. Ze is in 1712 door anderen gepacht.
Verder verklaart hij, dat Elisabet "met kracksinnigheden is besocht", zodanig
dat zij niet in het minste haar zinnen machtig is en als een kind dat nog geen
verstand heeft, behandeld moet worden.  
De "meubelen en effecten" van Elisabet, zijn t.o.v. schepenen en officier van 
Helmont, publiek verkocht. Er zijn publieke condities van gepasseert.
Maria Aerts kan uit haar jaarlijkse "revenue ende incompste" niet onderhouden
worden, redenen waarom hij, deponent, haar bij zich genomen heeft, temeer om-
dat hij met een dochter van haar is getrouwd.
R 113 fol. 79vo 04-04-1713
Certificaat voor:
- Hendrick Aert Tielens,
- Hendrick Hendricx,
- Marcus Sauve - en 
- Jan Aerts.
Zij gaan om met bijen - en vervoeren deze jaarlijks vanuit Asten naar het 
"landt van Maes en Wael" of naar het "Rijck van Nimwegen".
De bijen worden daar dan ca. drie maanden geplaatst om op de bloemen te vlie-
gen.
Na die tijd worden ze weer teruggebracht naar Asten.
Dit doen zij al sinds "verscheyde jaeren herwaerts".
Zij drijven geen "cophandel of coopmanschappe" in bijen.
Als borg stelt zich: Gerard Jan Hendricx.
R 91 fol. 83vo
 
Op den 8 april 1713 is Peeter van der Lith, in zijn leven secretaris, alhier,
"schielijck overleden en is dienvolgende daermede 't passeren van sijn actens
in dit prothocol geeyndight".
R 113 fol. 81vo 15-04-1713
Op 8 april 1713, is secretaris Peter van der Lith overleden, op 12 april be-
graven.
Op 15 april maakt Mr. Hendrick Verbeeck, namens Anna Constantia de Boecop,
Vrouwe van Asten, een inventaris op van de protocollen, registers etc., aanwe-
zig op de secretarie.
- een protocol beginnende 1456 A
- idem 1554 B
- idem 1558 C
- idem 1557 D
- idem 1565 E
- idem 1581 F
- idem 1614 G
- idem 1618 H
- idem 1619 J
- idem 1632 K
- idem 1635 L
- idem 1639
- idem 1643 M
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- idem 1647 N
- idem 1653 O
- idem 1663 t/m 1679 P
"een prothocol beginnende met de jare 1675 tot den 29 aug. 1675 
ende volgende staen in 't voorgaende protocol en begint wederom 
met den jare januari 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685 en 
waerinne van de jare 1685 sijn gestelt alle transporten van 
onroerende goederen, belastingen, hypotheken, schepenenschult-
brieven - en waerbij verders op staet:
En dat alles in conformite van de resolutie 
- d.d. 23-12-1684" Q
N.B. Er is geen resolutie van die datum, dit moet zijn 
placaat - d.d. 23-12-1684 - memorie.
- een protocol van 1686 t/m 28-11-1690 R
- idem 1691     19-09-1696 S
- idem           13-10-1696     28-11-1699 T
- idem           02-01-1700     27-12-1706     U
- idem              07-01-1707     21-12-1710     V
- idem              07-01-1711     23-03-1713     W
- dit protocol voor de nieuwe secretaris - memorie  
- een acteboeck met testamenten, scheidingen en delingen en
  andere schabinale acten:

          12-01-1685 t/m 19-12-1691 AA
- idem           02-01-1692     31-12-1696 BB
- idem              29-01-1697     28-05-1706 CC
- idem              12-06-1706     15-05-1709 DD
- idem           17-05-1710     07-12-1711 EE
- idem dit acteboek 04-01-1712 FF
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- een acteboek van de collaterale successie
          02-10-1686 t/m 23-10-1706 GG

- idem           13-01-1707     04-04-1713 HH
- een register van resolutien - alsmede enige 
  obligatie t.l.v. het Corpus

         04-08-1685 t/m 01-03-1700 JJ
- idem          01-03-1706     tot heden                 KK
- een Ceurboeck    13-08-1659 LL    
- een trouwboek    10-12-1695 t/m 07-12-1710 MM
- idem             03-01-1711 NN
- een register van "besaeyde en onbesaeyde landen" 

         11-02-1688 OO     
- een register van attestatie     11-09-1687                PP
- een maatboek van alle landerijen te Asten,
  gemeten in 1665 QQ
- een boekje met de grootte der landerijen RR
- de criminele dingrol 
                   27-10-1669 t/m       1713 SS
- een ordinaire dingrol 

         27-10-1669 t/m 08-05-1675 TT
- idem                1675     03-12-1681 UU
- idem             23-01-1685     11-10-1690                WW
- idem             25-10-1690     18-01-1695 XX
- idem             27-04-1695     07-01-1708                YY
- idem             17-01-1708        1712                ZZ
- idem             16-01-1713     06-03-1713                AAA
- een proces, in cachette liggende, Hendrick 
  van den Bleeck - contra - Jacob Dirck Fransen BBB
- een testament CCC
- bundels rekeningen etc. DDD t/m ZZZ
- idem AAAA    GGGG
- armenrekeningen - in bundels HHHH    RRRR
- kerkrekeningen - in bundels                               SSSS    ZZZZ

AAAAA   FFFFF
R 113 fol. 94 18-04-1713
- Hendrick Tho poel - en
- Jan van de Cruys, 40 jaar - en Elisabet van Neerven, 28 jaar, zijn vrouw.
Zij verklaren ter instantie van Peter de Cort, drost, dat zij samen, op dins-
dag, 4 april l.l., door "eenen" Aelbert van den Wildenbergh, ingezetene van 
Asten, doch nu enige tijd "fugitieff" geweest, zijn onmoet.
Hij, eerste deponent. heeft tegen hem gezegd" "Hoe derffde gij, Aelbert, nogh 
onder ons gesight comen, daer gij Peter Anthonis soo moordadigh hebt vermoort
off doot gestoocken".
Waarop Aelbert antwoordde: "Ick beken qualijck te hebben gedaen. Ick beken
dat ik den dader ben, tis mij leet, Ick hadde het soo quaet niet gedagt. Ick 
bidde dat tmij magh werden vergeven, Ick sal noyt te Asten comen of gij sult 
mij in leven daer niet sien. Ick ga nu nae Duytslant mijn kost winnen".
R 91 fol. 84 20-04-1713
- Frans Cornelis van Weert, borgemeester, St. Jan 1709 - '10,
- Michiel van de Cruys c.s., borgemeesters, 1710 - '11,
- Wouter Hoefnagel, c.s., borgemeesters, 1711 - ' 12,
"executeren" t.b.v. de lands- en dorpslasten de geabbandonneerde en leeglig-
gende goederen van Peter Martens, te Vordeldonck.
Zij verkopen aan Bernard van Hove:
- groes aan Vordeldonck 2╜ l.

1. weduwe Hendrick Vervordeldonck
2. de Loop
3. Willem van Heugten
4. Jan Bosmans
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Koopsom: ƒ 182,-
- groes/hooiveld het Hanneke - aan Vordeldonck 1 l.

1. weduwe Frans Marcelis
2. Willem en Narcelis Berckers
3. Bernard van Hove   
4. erven Jan Verhindert

Koopsom: ƒ 41,-.
- land aan de Loverbosch - te Vordeldonck 1 l.

1. Jan Bosmans
2. Willem Franssen
3. de straat
4. Jan Stevens

Koopsom: ƒ 38,-.
Zij verkopen aan Willem Berckers:
- groes/land aan Vordeldonck 3 l.

1. Aert Andriessen
2. weduwe Frans Marcelis
3. de straat
4. Willem en Marcelis Berckers

Koopsom: ƒ 118,-
Zij verkopen aan Aert Andriessen:
- land de Camp 3 l.

1. Aert Jansen
2. erven Jan Driessen

Belast met: ƒ 0-6-4/jr. aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 34,-.

Zij verkopen aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck:
- huis, schuur, stal, hofke en dries - te Vordeldonck 3 cops.

1. Bernard Reynders
2. Aert Driessen
3. de straat
4. Marcelis Berckers

Koopsom: ƒ 121,-.
R 91 fol. 87 22-04-1713
 
- Willem Aerts - g.m. Catalijn Antoni Lomans - en
- Bonaventura Anthonis Lomans - mede voor
- Antony Antony Lomans.
Kinderen en erven van wijlen Antoni Lomans.
Zij verkopen aan Jan Peter Slaets: 
- de helft van huis en schop - te Heusden
  De andere helft is van Jan Peter Slaets.
- 1/3e deel van een akker - te Heusden geheel 21 l.
  1/3e deel is van Jan Peter Slaets - en
  1/3e deel is van Joost Leenders van Heugten.
- 1/3e deel in een weyeeusel geheel 12 l.

1. Philips Dircx
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2. Joost Leenderts
- 1/3e deel in een eeusel groes geheel 5 l.

1. Joost Leenderts
2. de koper

- 1/3e deel in een beemd - den Brant geheel 6 l.
1. erven Tony Lomans
2. Marten Jansen van de Leensel

Belast met: ƒ 1,-/jaar aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 400,-.

R 91 fol. 88 24-04-1713
Paulus van der Loo, te Besel, in de lande van Monfort, verkoopt aan Maria Hen-
dricx, te Vosselen:
- 1/12e deel van groes en land - aan Vosselen.
de groes wordt begrensd door 1. Gerit NN.

2. Jan Aerts
het land door 1. Geverd van Doerne

2. Theunis Peters
Bij erfenis van zijn grootvader verkregen en waarvan de rest is van Jan Paulus,
Hendrina Hoefnagel, Jan Hendricx Verdijseldonck, Maria Hendricx en Francis
Hendricx Verdijseldonck. 
Belast met: 1/3e deel van ƒ 100,-.

Koopsom: ƒ 112,50
Lasten : ƒ  33,35.

R 113 fol. 94vo 22-04-1713     
Borgstelling voor Pieternella Hendrick Matijssen, geboren te Asten, in onder-
trouw met Tielen Eymberts van Mol, geboren te Leende.
Om te kunnen trouwen moet ze voor schepenen van Leende een acte van cautie 
overleggen.
De "borg" is geldig voor een bedrag van - ƒ 150,-.
R 91 fol. 89 24-04-1713
- Philips van Heusden, collecteur der verpondingen, St. Jan 1703 - '04 - en
- Hendrick Tho poel, idem 1704 - '05
verkopen t.b.v. de lands en dorpslasten alsmede o.v.v. de kinderen van wij-
len Faes Lamberts:
- land den Langenacker 2╜ l.
Koper: Cornelis Manders, molenaar. Koopsom: ƒ 17,-.
R 113 fol. 95vo 28-04-1713
Antony Canters doet afstand, t.b.v. Johanna, Joanes en Elisabet, kinderen van
wijlen zijn dochter, Pieternella Canters - en Joris Allons - van:
- een groesbeemd int Root

1. Antony Canters   
2. Hendrick Hoefnagel
3. de Waterlaet of Schouwloop
4. den Dijck

De beemd mag door Joris Allons belast worden met - ƒ 50,- doch de kinderen 
zullen de intrest genieten t.b.v. hun opvoeding.
R 113 fol. 96vo 28-04-1713
Schepenen van Asten doen "conde" dat de Classis van Peel- en Kempenlant bij
de Raad van Staten geklaagd heeft o.a. over het luiden der klokken te Ommel,
als anderszins.
De voorn. Raad heeft aan Diederick Vleugels, advocaat fiscael, gelast om 
e.e.a. te informeren.
Wij schepenen verklaren:
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- dat te Ommel een klooster is gebouwd, 
- dat ook op zekere dagen in het jaar "ommegangen" zijn gedaan - "maer niet 
  in eenige jaren herwaerts" omdat het Clooster, door Martinus de Tombes, als
  Geestelijk rentmeester, in 1707, te 's Bosch, publiek is verkocht.
Sedert die tijd, tot op heden, hebben in het Clooster of enige huizen daar-
omheen, geen publieke godsdiensten plaatsgevonden, nog veel minder zijn enige 
"ommegangen" of zogenoemde "superstitie" gepleegd.
Dit kon ook niet gebeuren, omdat de drossard zich menigmaal te Ommel, vooral 
op de ordinaire feestdagen, heeft vertoond om e.e a. te onderzoeken.       
Verklarende verder dat in hetzelfde huis of Clooster wel dochters wonen, heb-
bende knechts, meiden, paarden, beesten etc. - die in 's lands- en gemeentelas-
ten terzake van hun huishouding en "bouwerijen" omtrent 500 gulden contributie 
moeten betalen.
Wat betreft het luiden der klokken verklaren wij - dat te Ommel geen andere 
klok of klokken zijn als ΘΘn, die in de toren van de kerk van Ommel, zijnde 
de combinatie van Asten, hangt.
Dat deze klok nooit anders is en werd geluid, dan op die dagen dat de predi-
kant van Asten, te Ommel, in de combinatiekerk, staande naast het verkochte 
Clooster, komt preken en opdracht tot het luiden geeft.  
Ook werd de klok geluid op order van Mevrouwe van Asten, drossard en schepe-
nen, gedurende een poos, alle dagen om twaalf uur 's middags, zoals op veel 
plaatsen in de Meyerij gebeurde, dit om de in het veld werkende te adverteren
dat het twaalf uur is.
De klok is ook getrokken, 's avonds van den 1e november tot Pasen, om half ne-
gen, zoals te Asten om half tien wordt gedaan. Hetwelk wordt gedaan om de lie-
den die de wacht hebben, om tegen de vagebonden te waken, te waarschuwen zich
te vervaardigen.
E.e.a. verklaren wij zal de zuivere waarheid en wij kunnen verzekeren dat dit
niet "ter contrarie" zal zijn van de predikant of anderen te Asten en Ommel. 
 
R 113 fol. 98 04-05-1713

Interrogatorium voor:
A. Jan Aelberts van den Wildenbergh, 66 jaar - en
B. Goortie - de vrouw van Jan Aelberts van den Wildenbergh, 73 jaar.
Om deze onder eede te verhoren.
o.a.:
2. Of op woensdag, 3 mei l.l., t.h.v. Jan Aelberts van den Wildenbergh, 's a-
   vonds, rond 9 uur of half 10, niet is gekomen Willem Geven, staande buiten
   de deur van Jan Aelberts, zeggende: "Gij, oude schelm" en wat verder is 
   voorgevallen.
B. Beaamt dat e.e.a. zo is geweest. En dat toen hij de deur opendeed zag dat
   Willem Geven "een bloodt mes in de hant hadde" en het huis inkwam, zeggende:
   "Gij, oude schelm, ick sal U vermoorden". 
   Waarop, hij deponent, genoodzaakt is geweest om uit zijn eigen huis te gaan
   vermits Willem Geven naar hem was "snijdende en stootende".
   Nadat de buren gekomen waren is Willem Geven nog verscheidene malen op hem
   toegesprongen om te "snijen of te steecken".
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   En als Wilem Geven niet was vastgehouden door zijn vader, Geef Dircx van
   Leent, dan zou hij, deponent, zeker vermoord zijn.
   Willem Geven heeft zich ook niet ontzien, de kousen en kleren die op een 
   stoel lagen, met stoel en al in het vuur te gooien, waardoor de kleren in 
brand zijn geraakt.
   Willem Geven is daarop door zijn vader en moeder uit zijn, deponents, huis
   weggehaald.
B. Verklaart zich te confirmeren aan de verklaring door haar man afgelegd.
R 113 fol. 99 04-05-1713

Interrogatorium voor:
A. Antonis Peter Willems, 34 jaar,
B. Hendrick Peter Martens, 50 jaar,
C. Mechel - de vrouw van Hendrick Peter Martens, 40 jaar,
D. Frans Tonis, 40 jaar.
Te verhoren op:
2. Of zij niet weten, dat, nu omtrent veertien dagen of drie α vier weken 
   geleden, van het huis te Bussel, geweest zijnde van Jan Willem Pennincx, 
   zijn weggehaald, afgebroken en verkocht verscheidene deuren, vensters en 
   planken van de zolder enz.
   Wie hebben dit gedaan ?
A. Verklaart dat Jan Willem Pennincx, als eigenaar van Busselen heeft bewoond
   gehad de goederen van Busselen, en dat hij als knecht daar gewerkt heeft.
   Gerit Willem Pennincx werkt daar nog.
   Hij verklaart verder, dat nadat Jan W. Pennincx de goederen en huis van 
   Busselen al enige tijd verlaten had "ten sijnen huyse" door Gerit Willems 
   deuren en vensters die uit het voors. huis gebroken waren, zijn gebracht - 
   hij heeft o.v.v. Gerit Pennincx de behulpzame hand geboden.
B en C. Verklaren gezien te hebben dat Peter, zn Jan Willem Pennincx ΘΘn of
        twee dagen, voordat zijn vader van de goederen van Bussel was afge-
        trokken met Jan W. Pennincx en Gerit Pennincx, zijn broeder, ten huize
        van hen, deponenten, en buiten hun consent,heeft gebracht en die daar 
nog liggen, een hoop planken, zolderribben en ander hout welke van het
        huis, genaamd Bussele, afkomstig waren en door voorn. personen daar wa-
        ren uitgebroken.
        Hendrick Peters heeft ook nog gezien dat een deur naar het huis van 
        Teunis Peters is gebracht.
D. Verklaart dat t.z.h. is gebracht een deur, een porting en planken die nog
   in zijn huis liggen en gekomen zijn van "Bussele", in de nacht gebracht 
   door Gerit Pennincx - dit nadat "Bussele" allang verlaten was.   
     
R 13 fol. 17 15-05-1713
- Mattijs Willems, aanlegger - contra - Willem Geven van Weert, namens zijn 

vrouw Hendrina (Clemans), gedaagde.
  fol. 19 - aanlegger verklaart, ca. twee jaar geleden "genegotieert en gehan-
            delt" te hebben met gedaagdes vrouw, in het leger der geallieerden

  als socir. Hem competeert alsnog ƒ 6,30.
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R 13 fol. 20 15-05-1713 1/3
- Dirck de Laure, coopman van wijnen en brandewijnen, te Eyndhoven, n.u.,
  aanlegger - contra - Hendrick Peters, namens Enneken, zijn vrouw - weduwe 

Bruysten Joosten, gedaagde.
R 33 - 52 01-07-1713 2/3
Vorster te Asten, U zult ter instantie van Dirck de Louwe, coopman van wijnen
ende brandewijnen, te Eyndhoven, namens zijn vrouw, als erfgename van wijlen 
Hendrick Snellers, haar vader, dagvaarden Hendrick Peeters - g.m. Enneken -
weduwe Bruysten Joosten.

Wolphangus Ideleth
R 27 fol. 33 10-01-1714 3/3
- Dirck de Louw, koopman, namens zijn vrouw erfgenaam van wijlen Hendrick Snel-
  lers, haar vader, aanlegger - contra - Hend. Peeters - g.m. Enneken - weduwe
  Bruysten Joosten, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 19-13-0, wegens gekochte en door Bruysten Joos-
  ten, gedaagdes vrouw haar eerste man, genoten tabak.
R 19 fol. 1 22-05-1713 1/5
- Pieter de Cort, drost, aanlegger - contra - Aelbert Jansen van den Wilden-

bergh, gedaagde.
  Gedaagde is "fugitief".
R 33 - 52       1713       2/5
Te verhoren:
- Frans Jansen Vrients, 40 jaar,
- Jacob Baessen, 34 jaar,
- Janvan de Cruys, 39 jaar,
- Elisabet - g. m. Jan van de Cruys, 27 jaar.
Of zij op dinsdag, 28 febr. 1713, na de middag, rond twee uur zijn geweest 
in de herberg van Jan van de Cruys .
1 t/m 4 - Ja.
Of daar niet met de kaarten werd gespeeld. En welke personen dat waren ?
1 - Dat hij heeft gespeeld met Jan van de Cruys, Peeter Antonissen, nu overle-
    den en Aelbert Jansen van de Wildenbergh.
    Verder waren aanwezig, de vrouw van Jan van de Cruys, de vrouw van Peeter
    Antonis, de vrouw van Aelbert en Jacob Baessen, zijn vrouw.  
2 t/m 4 - Verklaren idem.
Of tijdens het spel geen "questie" was ontstaan ?
1 - Verklaart dat "questie" was ontstaan tussen hem en Jan van de Cruys. Dat 
    zij handgemeen zijn geworden, zonder messen getrokken te hebben.
2 - Verklaart dat er "over het wissen van een crap" tussen Frans Jan Vrients 
    en Jan van de Cruys "questie" ontstond en dat Jan van de Cruys met een 
"vuyst Frans Jan Vrients in sijn aengesicht heeft geslagen". 
    Waarop Frans J. Vrients "een bierpint in de handt hebbende naer Jan v.d.
    Cruys heeft geworpen".
    Hierop zijn zij handgemeen geworden en hebben elkaar met de haar getrok-
    ken.
3 en 4 - Verklaren ongeveer gelijkluidend als 2.
Of Peeter Antonis enige "questie" heeft gemaakt en of deze toen door Aelbert
J. v.d. Wildenbergh "met een mes niet en is doorstoocken, soodanigh dat den 
selven naer eenigh weynige uren is comen te overlijden".
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1 - Verklaart niet te weten van een "questie" tussen voorn. twee personen.
    Veel minder dat Antonis is "doorsteecken".
2.  Verklaart dat Peeter Antonis, niet de minste "questie" heeft gemaakt, 
    noch tegen Aelbert, noch tegen iemand anders.
    Wel heeft hij gezien "dat Peeter Antonis op een banck voor het bedde staen-
    de, was sittende" en dat hij, deponent, "eenigh bloet sagh" en daarop vroeg 
"Hoe bloeyde ghij soo ?" waarop Peeter antwoordde, waar Aelbert Janssen bij
    was "daer steeckt mij Aelbert Janssen van den Wildenbergh in mijnen buyck,
    dat de darmen daeruyt lopen".
    Hierop is Aelbert, zijn vrouw roepende, het huis uitgegaan en gaan lopen.
3 en 4 - Deze verklaringen zijn door "fragmentatie" slechts deels leesbaar.
         zij komen overeen met 2.
         Peeter antonis heeft voor zijn overlijden nogmaals bevestigd dat Ael-
         bert voors. hem de "steeck" had toegebracht.
Verder onleesbaar door "fragmentatie". 
     
R 33 - 52 01-08-1713 3/5    fictief - ongedat.
Declaratie van de kosten die Pieter de Cort, drossard, aanlegger, gemaakt
heeft 
- contra -
Aelbert Jansen van den Wildenbergh, gedaagde.  
o.a.:
 7. Op 28 febr. 1713, heeft gedaagde op een moorddadige wijze, met voorbedachte 
zin en boosaardigheid, zonder enig krakeel of "kijfachtige" woorden gehad
    te hebben Peter Anthonis gestoken, zodanig dat de darmen uit de "wanden"
    kwamen en hij binnen enige uren kwam te overlijden.
13. Bij visitatie is gebleken dat er verscheidene dodelijke wonden waren toege-
    bracht.
15. De dader was "fugitieff".
31. De dader is buiten de heerlijkheid "gebannen" op "pene" van doodstraf
    bij terugkeer.
56. Op 6 maart 1713 is de acte van verhoor aan de Raad van Brabant, via pro-
    reur van der Horst, gezonden.
    Enz enz.    
    Versturen van verslagen, zegelkosten etc.
R 27 fol. 35 05-02-1714 4/5
Toestemming om twee percelen land, behorende aan Aelbert van den Wildenbergh,
te verkopen "tot verhaal" van de proceskosten - d.d. .....1713.
R 33 - 52 05-02-1714 5/5
Pieter de Cort, drossard, daagt Aelbert van den Wildenbergh, wegens een begane
"dootslagh" voor het gerecht.
Aelbert van den Wildenbergh is kennelijk "spoorloos".
Hij bezit niet anders dan twee "pertsveltiens".
Bij niet verschijnen worden deze verkocht.
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R 107b fol. 31vo 23-05-1713
Peeter van Mierloo, te Eyndhoven en erfgenaam van Jacomina van Mierloo - wedu-
we Mattheus van Hoof, te Eyndhoven, heeft bij scheiding en deling ontvangen:
- een "gelofte" van ƒ 200,- α 5% - t.l.v. Frans Peeters van Busselen - t.b.v,
Matteus van Hoof - d.d. 3-4-1708 - schepenen Eyndhoven.
Hij verkoopt deze "gelofte" aan Hendrick Aelbert Baron van Dongelbergen, te
Blaartum voor - ƒ 200,-.
Schepenen Eyndhoven.
Geregistreerd Asten - d.d. 30-6-1717.
R 113 fol. 100 27-05-1713
Peeter Jan Baltus verpacht aan Pieter de Cort, drossard:
- een pannehuis met het klein huiske of keukentje en het schuurtje - zoals
  in bewoning bij de drossard.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huursom: ƒ 48,-/jaar.
Het eerste jaar zal de helft van de pachtsom betaald worden - de andere helft 
wordt gebruikt voor reparatie.
Verponding: ƒ 2-10-0/jr. - rekening pachter.
R 19 fol. 2 29-05-1713
Pieter de Cordt, drost, aanlegger - contra - Willem Geven, gedaagde.
R 113 fol. 101vo 05-06-1713
- Michiel van de Cruys c.s., borgemeesters, St. Jan 1710 - '11 - en
- Cornelis van Weert, borgemeester,   1709 - '10
hebben "tot verhaal" van de achterstaande lands- en dorpslasten publiek ver-
kocht de goederen van Jan Verhindert - conditie d.d. 29-5-1713.
Bij de verkoop in percelen, vrij van alle lasten, m.u.v. de grondcijns, lands-
en dorpslasten en "gebuerlijcke rechten" hebben de goederen niet meer dan 
- ƒ 377,- opgebracht - en zijn daarom opgehouden.
Ze zijn toen nogmaals ingebracht met inbegrip van de voors. lasten en de last 
van - ƒ 500,- + 3 jaar intrest.
Ingezet op - ƒ 40,- - en
Afgehangen van - ƒ 1200,- en
Gedaald op - ƒ 542,- zijn ze daarop "gemijnt" door Frans Lamberts.
Frans Lamberts heeft daarop verklaard dat hij niet beter wist dan dat met de
koopsom van - ƒ 542,- ook het kapitaal van - ƒ 500,- zou zijn gelost en dat 
hij dus maar - ƒ 42,- zou uitkeren.
Het "goed" is waarschijnlijk te hoog ingezet.
Met de belanghebbende is nu een accoord gemaakt.
Zo compareerden:
- Frans Lamberts, als principaal,
- Lambert Franssen,
- Joost Teunis,
- Jacob Martens,
- Peter Martens - en
- Delis Hendricx van Helmont, borgen en mede als schuldenaar principaal.
Zij zullen, ter afdoening van de kosten der verkoping, aan de voors. borgemees-
ters, i.p.v. de - ƒ 542,- betalen "eenhondert ende ....... gulden".
Daarenboven beloven zij de - ƒ 500,- met 3 jaar intrest te voldoen - zodanig
dat de voors. borgemeesters en de belanghebbende er geen schade van lijden.
Ook de verdere lasten zullen betaald worden.
De borgemeesters zullen zich, indien hen geen verdere aanmaningen worden ge-
daan, houden aan het voorstaande.
Om e.a. aan de borgemeesters te verzekeren, beloven:
- Frans Lamberts - en zijn borgen - ter eenre - en voor de helft - en
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- Gerit Claessen, schepen, te Vlierden - mede voor 
- Aert Aert Tielen,
- Tijs Lamberts, 
- Peter Martens - en
- de weduwe Goort Jan Goorts - mede voor
- de weduwe Mattijs Janssen Verhindert - en
- Heylke Janssen Verhindert - ter andere zijde - voor de andere helft - ieder
zullen helpen dragen, voldoen en betalen de lasten, actie of pretenties als 
terzake van de verkochte goederen genoteerd mochten worden.
Enz. enz. 
Aangezien Mattijs en Heylke Verhindert, armoedig zijn en de "Armcasse" te baat
moeten nemen - zo beloofd Frans Lamberts ten hunne behoeve aan de provisoren
van den Armen, binnen ΘΘn jaar, te zullen uitkeren - vier zilveren ducatons. 
Gerit Claessen zal 20 ducatons uitkeren, binnen ΘΘn jaar.
R 91 fol. 90 07-06-1713
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt aan Jan Peters van Rest:
- huis, schuur, stal met een hofke en drieske - te Vordeldonck 3 cops.
 1. Bernard Reynders

2. Aert Driessen
3. de straat
4. Marcelis Berckers

Koopsom: ƒ 117,50.
R 113 fol. 104 08-06-1713
Verzoek om te mogen passeren en te re-passeren voor Jan Verhoisen, te Asten,
met zijn paard, paarden, karren en wagens met "vruchtgewassen", manufacturen,
als goederen geladen.
R 91 fol. 91 10-06-1713
- Frans Cornelis van Weert c.s., borgemeesters, St. Jan 1709 - '10 - en
- Michiel van de Cruys c.s., idem                 1710 - '11
executeren, t.b.v. de lands- en dorpslasten, de geabbandonneerde goederen 
van wijlen Jan Verhindert - aan Vordeldonck.
Zij verkopen aan Frans Lamberts:
- huis, schuur, schop, hof en aangelag met de Camp 5 l.
- land de Loverbosch 3╜ l.

1. Willem Marcelis
2. Bernard van Hoof   

- land het Nieuwevelt 2 l.
1. Willem Berkers
2. Willem van Heugten

- land de voorste Braeckwinckel - aan de Coestraet 9 cops.
 1-2. Willem Berkers

- land den achtersten Braeckwinckel 2 l.
1. weduwe Marclis Berkers
2. Willem Marcelis

- land den Eeckelhoff 2 l.
1. Willem Berkers
2. Bernard Jan Wilberts
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- land het hoogh Eeussel 2 l.
 1-2. Willem Marcelis

- groes de Plomp 6 l.
1. Willem Marcelis
2. kn Teunis Freynssen

- groes den Ossenbeemt 8 l.
1. Willem Marcelis
2. Aert Jan Tielen

- beemd den Eeckelhoff 2 l.
1. Willem Marcelis
2. Bernard Vervordeldonck

- een eeusel 7 l.
 1-2. Willem Marcelis

Koopsom: ƒ 544,-.
Lasten : ƒ 585,-.

R 113 fol. 104vo 24-06-1713
- Joost Roefs, 70 jaar, schepen - en
- Frans van de Cruys, 72 jaar, schepen,
- Teunis Aerts, 70 jaar,
- Jan Hendricx, 70 jaar - allen wonende te Asten, de drie eerste * te Asten,
de laatste * te Someren.   
Zij verklaren ter instantie van:
- Aert Driessen - en
- Jan Bosmans,
- Jan van Helmondt,
- Gerit Aerts,
- Bernart Reynders,
- Aelke Janssen,
- Jelis Hendricx - allen erven van wijlen Jan van Helmont,
- Cornelis Franssen,
- Lambert Franssen,
- Aelleke - weduwe Hendrick Wilberts Vervordoncq
- Peter Janssen - en
- Antony Canters - allen inwoners, alhier.
Dat zij geen erfgenamen, descendenten, bloed- en maagdvrienden zijn van:
- Willem Reynders,
- Jan Tonis,  
- Dirck Tielens,
- Jan Botters - noch van:
- de erfgenamen van wijlen Dirck IJssermans - en ook geen "erfelijke" goederen 

      bij transport of alimentatie van
      hen hebben verkregen noch bezit-
      ten.

Ook uit de protocollen en collecteboeken is zulks niet gebleken.
Verder verklaren de deponenten dat zij de laatst genoemde personen (Willem 
Reynders e.a.) die reeds overleden zouden zijn, nooit gekend hebben en dat zij
ook in de collecteboeken door ons nooit gevonden zijn.
R 107b fol. 29vo 26-06-1713
Herman Cremers, namens Johan Baron van Leefdael, Heer van Deurne, rentmeester
van de Episcopale en andere Geestelijke Goederen, procuratie - d.d. 25-2-1712 -
verkoopt aan Hendrick Aelbert Baron van Dongelbergen, Heer van Blaartum:
- huis, schuur, schop, hof en dries - in zijn "gragte"
- de schaapskooi met groes, land en hooiveld 10 l.

 1-3. de straat
2. Frans Antonis
4. Willem Slaats      

 - and de Saethoeff 7 l.
1. de straat
2. Wilbert Verberne
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3. het straatje
4. de "graft" en Wilbert Verberne

- hei/land 10 l.
1. de weg
2. Antony Peeters
3. het straatje
4. Gerit Claassen

- het bahuis en het aangelag 2 l.
 1-3. de straat

4. Hendrick Canters
- land 3 l.

1. Wilbert Verberne
2. Antony Peeters
3. de weg
4. Mattijs Martens

- land 20 l.
1. Frans Antonis
2. Wilbert Verberne
3.de weg
4. Mattijs Martens en Gevert Paulus

- land - tien stukken 55 l.
1. de Aa
2. Gevert Paulus en het Land
3. Marten Wilbers
4. Frans Antonis en Antonis Peeters

De goederen zijn geweest van Jan Willem Pennincx. 
Ze zijn verkocht om daaraan te verhalen, volgens koopcondities - d.d. 3-5-1713 
- een rente van - ƒ 27,-/jaar.
De "korenrente" is losbaar met - ƒ 300,- "Bosse mudde"

Koopsom: ƒ  410,-
      Lasten in kapitaal: ƒ    675,-  

          ƒ 1085,-.
Schepenen 's Bosch.
Geregistreerd Asten - 30-6-1717.
R 113 fol. 106 26-06-1713
Peternella van de Cruys - g.m. Jan Verhoysen, verklaart te instantie van Pieter 
de Cort, drossard, dat zij, in de nacht van 21 op 22 november 1712, wanneer 
Willem Mattijs Somers "thaere huyse quam furieren, innegevalle en sij haer op 
de solder, met haer cleyn kint van elff maenden heeft moeten eschapperen, al-
daer de verdere nagt door, in haer hemt en schortie soo als sij te bedde hadde 
gelegen, heeft moeten verblijven. Lijdende een groote coude".
Zij heeft er zulk een alteratie van gehad dat zij er "een stijvigheyt en pijn
in haer beenen en leden" van heeft gekregen.
Zij is door Gerart Graets, chirurgijn, daarvan "gecureert" geworden.
Zij verklaart e.e.a. onder eede.
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R 33 - 52 27-06-1713 1/14
Pieter de Cort.
- contra
Willem Mattijs Somers, gedaagde - gevangene.

Verhoor - stuk gemerkt B.
o.a.
 9. Dat gevangene, in februari 1713, 's nachts, met een compagnon is geweest
    aan het huis van president Hendrick Tho poel en heeft met een "roer" of
    een ander "schietgeweer", met lood geladen, door de glazen van het huis 
geschoten.
    Of is daar op zijn minst bijgeweest.
10. Dat gevangene en zijn compagnon in dezelfde nacht, heeft ingeslagen, of
    helpen inslaan, de glazen van het huis van de drossard, alhier.
13. Dat de gevangene en zijn consorten, op "pene" van ΘΘn ton bier, heeft hel-
    pen bespreken om drossard, schepenen en al die in de raadkamer waren, daar
    uit te halen en te vermoorden. Dit was ten tijde dat vergaderd werd over de
    "feiten" begaan, omtrent het huis van Thomas Hoeffnagels.  
25. Dat ook, ten tijde van de oorlog, toen een escort troepen van de Ho. Mo.
    Staten Generaal, waarvan de commandant gelogeerd was bij Wouter Hoeffna-
    gels, borgemeester, de daar gestelde schildwacht is overrompeld.
R 33 - 52 ongedateerd 2/14

Extract uit de criminele dingrol - gemerkt F.
Het stuk is zeer lang.
Hieruit blijkt dat - gedaagde - gevangene:
- ontkend.
- het niet meer weet.
- hij er wel geweest is, maar geen kwaad in de zin had.  
- het wel gehoord heeft.
Enz. enz. 
R 33 - 52 05-07-1713 3/14
Jan de Cort, geboren te Oosterwijck, koetsier van de Vrouwe van Asten, 32 jaar,
verklaart dat hij, op zondag, 28 oct. 1712, op "'t steenbier" bij Tomas Hoeff-
nagels was geweest en daar laat in den avond, omtrent 12 uur, bij het nieuwe 
huis van Tomas staande, heeft gehoord en gezien, twee personen die daar op 
straat stonden. En dat ΘΘn van die twee op Jan, de knecht van de molder, toe-
lopend naar deze heeft geslagen, zonder dat hij, deponent, gezien heeft of hij 
een mes of iets anders in zijn hand had.
De knecht van de molenaar is gaan vluchten, nagelopen door de twee personen.
R 33 - 52 10-07-1713 4/14
Schepenen van Asten verklaren dat zij op heden, alhier, in de raadkamer, bijeen
waren om te beraadslagen over het "indagen" van Aelbert van den Wildenbergh,
fugitieve delinquent.
Dat, zonder daarvoor toestemming te vragen, binnen is gekomen Mattijs Somers,
gewezen ondervorster, alhier, en vader van "eenen" Willem, tegenwoordig gevan-
gen op het kasteel.
Deze Mattijs Somers wilde een copie van de attestaties tegen zijn zoon, van wat 
hij gedaan had.  
De drost heeft hem gezegd: "Dat vandaag de schepenen op het kasteel bijeen 
zouden komen. Dat men geen copie zou weigeren, als de tijd daar zou zijn.
Dat men met de gevangene zou overeenkomen om door een advocaat bijgestaan te
worden. En dat deze om een copie kon verzoeken".
Tijs Somers verstond echter niet hoe in zulke gevallen gehandeld werd en zei:
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"Dat sijn maer praetiens, hangt mijnen soon op, dan heb je 't eerste met hem 
gedaen, hij heeft geen quaet gedaen".  
De drost hierop weer antwoordende, zei: "Hem zal geen ongelijck geschieden en 
hij zal zijn defensie hebben, maer dien thoon moet opnieuw bij recollectie we-
der worden beswooren".
Waarop Tijs zei: "Dat kan nog wel tot St. Juttemis duren".
De drost heeft toen gezegd dat hij "in gespannen vierschaar" zat en zulk een
taal niet duldde en dat Tijs de kamer uit moest gaan.
Deze is toen "preutelende" weggegaan.
R 33 - 52 13-07-1713 5/14
Willem en Marcelis Berckers, op Vordeldonck, verklaren dat zij getuige zijn 
geweest van hetgene dat op "groot Vastenavontdags" 1712, op de late avond,
voor hun huis is voorgevallen.
Dat op die tijd met "forte en gewelt" op hun buiyenste "camerdeur" geslagen
werd, zodanig dat deze uit zijn "vasten" sprong. Alsmede dat hij, eerste de-
ponent, met een "hout of ander swaerder hant" het volk, zonder te weten wie 
dit waren, uit de kamer heeft gedreven.
De deponent verklaart, dat hij door zijn vrouw, uit het huis naar de stal is
gebracht, om alle onheil te voorkomen.
Verder verklaren zij, dat zij na het tumult, voor hun huis, " de huiffen en
eenige zeelen van een voermanscarre, alsdoen bij haer ter herberge wesende"
waren doorgesneden. Ook hebben zij bevonden dat de houwelen van de kar waren 
weggenomen.
R 33 - 52 13-07-1713 6/14
Peeter Frans Cornelissen, 25 jaar, verklaart, dat hij, op 12 febr. 1712,
zijnde "groot Vastenavontdags" t.h.v. Willem Berckers, onder jonge gasten al-
daer te bier zijnde" was.
Dat toen zij binnengekomen:
- Francis Canter,
- Peeter Bernaers,
- Willem Mattijs Somers e.a. en dat door deze "questie" werd gemaakt, zonder 
te weten waarover en "wie tegen wie".
Hij  verklaart  verder,  dat  de  buitendeur,  dicht  zijnde,  nadat  de  genoemde 
personen weg gegaan waren, opengestoten werd, zodanig dat de deur in de kamer 
viel. Hij weet echter niet wie dit gedaan heeft.
Getuige was daar toentertijd als "gelachgesel" in de herberg van Willem Berc-
kers.
R 33 - 52 13-07-1713 7/14
Willemke - weduwe Diercx van Meyl - nu g.m. Henrick Everts, wonende alhier,
33 jaar, verklaart, dat zij op "Omelwijdingh" 1711, laat in den avond, met haar
kind op bed liggende, het kind was toen zes jaar, is aangeroepen geworden door
Willem Mattijs Somers, zeggende, haar te willen "vrijen", alsmede dat zij de 
deur zou open doen. Zij weigerde dit.
Hij heeft het venster opengemaakt en zo naar binnen willen kruipen.
Zij, depenente, is uit haar bed gekomen, heeft een stoel genomen en heeft hem,
Willem, daarmee willen slaan - zeggende: "Compt overdagh en niet bij nachte, 
U.L. broeder hebben ieder een fatsoenelijcke weduwe onder de voet gebrocht en
dat sulde gij bij mij niet vinden".
Hij heeft nog gezegd: "Daer soude gij goet genoegh toe te crijgen sijn" waarop
hij is weggegaan na nog een wisseling van woorden.
De volgende nacht is hij weer aan haar huis gekomen, toen zij met haar kind 
in bed lag en heeft haar aangeroepen om met hem te praten, hetgeen zij weiger-
de.
Na lange woordenwisselingen, te lang om te verhalen, heeft hij haar venster 
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opengerukt en de deur opengeslagen met zodanige "forte" dat het hout waarmee 
de deur "getobt" was "ontstucken" sprong.       
Deponente is toen haar huis uitgelopen, in haar hemd, zoals zij op bed had ge-
legen, en op straat, niemand ziende, om hulp geroepen en gelopen naar het huis
van den tegenwoordige president, Hendrick Tho poel, waar zij geklopt en geroe-
pen heeft. De meid is gekomen en tegen haar heeft ze haar nood geklaagd.
Deze meid is ook mee terug gegaan naar haar, deponentes, huis om het kind af
te halen.
Zij heeft de verdere nacht doorgebracht in het huis van de president.
R 33 - 52 31-07-1713 8/14
Compareerde voor Jan Vos en Jan Reynders, schepenen, te Hees, in Maasland,
Jan Crol, welke verklaart - in de maand october 1712, op "'t steenbier"
van Tomas Hoefnagels, te Asten, geweest te zijn en dat hij tegen den avond
door de knecht van Mevrouwe van Asten "is ontbooden geweest om vroolijck te
sijn op het Casteel". Hij is daar gebleven tot ca. middernacht en dan naar 
het huis van de mulder, van Asten, gegaan, waar hij woonde.
Ter hoogte van het nieuwe huis van Thomas voors. zijn twee "menschen" met
een "bloot messe" in de hand op hem, deponent, komen aanvallen, zeggende:
"Sta vast ende werdt U nu".
De deponent, verbaasd zijnde, heeft zijn mes getrokken en zich hiermee zoveel
mogelijk geweerd, dit al vluchtende.
Deponent verklaart geen van de twee te kennen. Maar toen hij ca. 14 dagen la-
ter t.h.v. de vorster van Asten kwam, waren daar Willem Tijs Somers en Marcus 
Seevee en zeiden tegen hem: "Camaraet, wij hebben U over ettelijcke nachten, 
ontrent de nieuwe huysinge van Thoomas Hoeffnaegels aengerant, maer wij had-
den op U niet gemundt, maer wij meynden".
Er is toen verder niet meer over gesproken.
R 33 - 52 15-08-1713 9/14
Op 8 aug. 1713, heb ik, van Osch, deurwaarder, een insinuatie gedaan aam Mat-
hijs Somers, te Asten, met overlevering van copie. Hij heeft mij als antwoord
gegeven: "'t Is wel". Waarop zijn zoon zei: "Dat mijn broeder nogh leefden,
sij souden hem wel ongevangen gelaten hebben".
R 33 - 52       1713                    1010/14 

Deductie van:
Pieter de Cort.
- contra
Willem Mattijs Somers - uit 348 punten o.a.:
 17. "En wel wetende hoedanigh sijne famielie staet bekent. Sijnde twee
     broeders van een ergerlijk leven en gevreest geworden. Hebbende ieder 
     verscheyde bastaerden, waervan den Armen overlasten heeft door het be-
     stellen". 
 21. Hebbende den oom van de gevangene t.w. Philip Tijssen; den drossard
     van Winteroy, ten aanzien van velen, op het Mercktvelt, ter aerde ge-
     smeten".
 97. Jan Verhoysen, te Ommel, koopman in boter.
190. Hoe dat de gevangene op een zondagavond of nacht, tussen 5 en 6 juni 1712,
     is geweest op de straat tegenover de schuur van Antony Canters, oud pre-
     sident, samen met Lambert Sauve, zijn kameraad. 
     Dat ΘΘn van beiden, is gegaan in de schuur van Antony Canters, waar twee
     vreemde metselaars, in dienst van de Vrouwe van Asten, lagen te slapen.
     Deze wakker gemaakt heeft en hen een "oircussen" aangeboden heeft.
     EΘn der metselaars, m.n. Hendrick Bulders is mee gegaan en heeft op 
     straat, van de langste van de twee, een snee met een mes over zijn arm ge-
     kregen.
     Daarna is gedaagde en gevangene naar de overkant gelopen, in het huis van
     Gijsbert Hendricx en heeft daar een "lampstock" gehaald en daarmee met 
     "furie en gewelt geslagen" op den arm en lichaam van Hendrick Bulders.
     "desen arm is in twee stucken gesmeten geworden". En door welken "arm- 
breuck" Hendrick Bulders over de drie maanden niet heeft kunnen werken.
202. E.e.a. volgens getuigenverklaring van Hendrick Bulders.
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206. Dat gevangene die "lampstock" heeft gehaald wordt bevestigd door de be-
     δdigde verklaring van Jenneke Teunissen, alhier.
259. Om 't zogenaamde "torff off steenbier" te drinken.
   
R 33 - 52 11-09-1713 11/14

     Verweer van A. Molemakers, advocaat, pro deo,      
van Willem Mathijs Somers, gevangen op het kasteel.

Stuk - gemerkt E.     
 1. De gevangene heeft eerst nu copie van aanleggers "misterieuse schrifture"
 3. Hij heeft altijd te Asten gewoond en is van goeder naam en faam.
23. Dat de gevangene eerst door de voorn. metselaers is besprongen.
24. En dat hij een hout heeft moeten halen, niet om haar onder het hoofd te
    leggen (zoals vals werd voorgegeven) maar om zich te defenderen.
46. "Dat het een ondragelijck lijden selfs is dat de gevangene in de maendt
    van february des jaers 1713, soude gecoomen sijn aende huysinge van de 
    president, Hendrick Thopoel ende aldaer soude geschoeten hebben door de
    glasen".
66  Waarbij de aanlegger den arme gevangene beschuldigd in schijn alsof hij 
    op "peene" van een ton bier zou hebben helpen bespreken om drossard en 
    schepenen, als die in de raadkamer waren, daaruit te halen en te vermoor-
    den.
97. Dat de gevangene niet alleen (bij de weduwe) is geweest maar dat Hendrick
    Everts, nu haar man, toenmaals haar "vrijer" daarbij was.
R 33 - 52 07-10-1713 12/14

Stuk - gemerkt F.    
De gevangene zegt dat de manier van procederen tegen alle stijl en practijk
te vinden en alleen maar van toepassing op "uytheymse en vagebondeerende per-
soonen die rotsgewijse als militairen heydens of swartmakers de ingesetene
onder dreygementen haer gelt en goet afpersen, doch helemael niet van appli-
cabel op de gevangene in dese sijn".
Die zijn hele leven in Asten heeft gewoond. Maar ook van goede ouders is, zijn
vader is meer dan 20 jaar ondervorster, alhier, geweest.
Zodat gevangene niet te vergelijken is met straatschenders en heidenen. 
R 33 - 52 ongedateerd 13/14

Stuk - gemerkt H.
Een verweer van A. Molemakers t.b.v. Willem Mathijs Zomers - 389 punten.
o.a.
  8. "Echter in soo een swaere gevankenisse geboyt aen handen en voeten in een
     onderaertse diepte gevankenisse bevindt".
 12. "De gevankenis is nog onlanx gemetst en bestreecken geweest".
 13. "Ende alsoo (boven datse onderaerts is) is des te meer vochtig ende niet 
     dan een solaere quaele can naer sich sleepen".
 36. Hij wordt dag en nacht met schildwachten bewaakt.
 40. En dit alles omdat de drossard deze zaak op de lange baan brengt.
101. Hij verblijft nu al over de vier maanden in deze dodelijke gevangenis.
129. De gevangene en Sauve hebben gerust zittende praten in het huis van Gijs-
     bert Hendricx.
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130. Wat bewoog die metselaar of metselaars om hen op te zoeken.
146. "Ende welck, in februari 1712, soude sijn voorgevallen aen de huysinge 
     van Willem Becker (sic !), herbergier, aldaer.
147. Gevangene is hiervan door niemand beschuldigd geworden.
149. Dan alleen maar zijn mes heeft getrokken ter zijner defensie.
269. Wat betreft het gaan vrijen, bij de weduwe, vergezeld van haar tegenwoor-
     dige man. Dit is een manier zoals onder boeren gebruikelijk is.
     Aanlegger weet dit ook wel, anders had hij deze zaak niet laten "verja-
     ren".       
R 33 - 52 13-11-1713 14/14

Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om te verhoren:
1. Antony Coopmans, 65 jaar,
2. Jan Bruystens, 58 jaar,
3. Teunis Goorts, 66 jaar,
4. Jan Hendrick Martens, 28 jaar,
5. Jan Vrients, 70 jaar,
6. Philips Wouters, 50 jaar.
1. "Ofte sij op saterdagh savonts, wesende den 4 octob. 1713, niet hebben 
gehadt    de waght op het casteel van Asten, tot assistentie van de dienaren 
der Jus-
   titie tot bewaring van Willem Mattijs Somers, aldaer, gedetineerde"?
1. Allen - ja.
3. "Ofte zij, deponenten, den voorn. Willem Mattijs Somers dien avont off naght 
nogh niet hebben gesien - geboeyt aen handen en voeten en met een ketting 
   aen eenen block vastgeslooten" ?      

 
3. Allen verklaren - "Ontrent de klocke seven uren op saterdag voors. den 
gedetineerde in sijn gevanckenis alsnog gesien te hebben". 
4. Of zij niet weten - "op wat en hoedanige wijse den voorn. Willem Mattijs 
   Somers is los geraeckt en wie daer toe gecontribueert hebben" ?
4. 1 - verklaart, "onder andere snagts op de brug de wagt gehat te hebben, maer 
       in het minste geen tumult ofte imant gehoort of gesien te hebben. Veel 
min te weten op wat wijse den gedetineerde is los geraeckt".   
   2 - verklaart als boven, met toevoeging - "dat hij de clocke snagts ten 
twaelf  uren  is  afgelost,  zonder  't  minste  eenige  kennisse  hiervan  te 
hebben".
   3 - verklaart als 2.
   4 - verklaart, "hier int minste niets van te weten, hij heeft te clocke 
       snagts ten een ure met den ondervorster wesen visiteren en de gevangene
       nog in sijn gevanckenis gevonden".
   5 en 6 - weten niets. 
R 113 fol. 106vo 05-07-1713
Jan de Cort, 32 jaar, geboren te Oosterwijck, coetsier van de Vrouwe van Asten,
verklaart onder eede, ter instantie van de drossard, alhier, dat hij,deponent,
en andere personen, op zondag, 28 oct. 1712, op het "steenbier" bij Thomas 
Hoeffnagels waren geweest en daar, laat in den avond, omtrent 12 uur, bij de 
nieuwe "huysinge" van Tomas Hoeffnagels staande, heeft gezien twee personen, 
die ook op straat stonden en waarvan ΘΘn van die twee, op Jan, de knecht van de 
molder, alhier, kwam toegelopen "sinen arm omhoog heffende, den selven langs 
tlijff van de moldersknegt was slaende, sonder dat hij, deponent, vermits de
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nagte, gesien heeft dat hij, invadeur, een mes oft ietwes anders in de hant 
hadde".
Nadat e.e.a. was voorgevallen heeft hij, deponent, gezien dat de knecht van de 
molder ging lopen, door de twee andere personen nagelopen.      
Deponent heeft verder geen woordenwisselingen gehoord, dan alleen dat de knecht 
van de molder (in substantie) zei: "Gij, lieden, komt mij met den hoop wel
overvallen, gij kont mij met U twee wel overrompelen, maer voor ΘΘn sal ick
mij defenderen".
R 13 fol. 107 05-07-713
Jenneke Tonis, 25 jaar, verklaart, onder eede, ter instantie van de drossard,
dat zij, deponente, op zondag, tussen 5 en 6 juni 1712, als nabuur van Gijs-
bert Hendricx, die ziek op bed lag, samen met Dirck Tijssen en diens vrouw
gewaakt heeft.
Dat laat op den avond, of in de voornacht, in het huis is gekomen Willem Mat-
tijs Somers en Lambert Isaack Sauve welke, bij haar en de andere wakers enige
tijd hebben gezeten. Dat door Dirck Tijssen werd gezegd - dat in de schuur van
Antony Canters, oud president, die tegenover het voors. huis staat, twee per-
sonen lagen, zijnde metselaars. Hierop is Lambert Sauve en kort daarop Willem
M. Somers uit het huis van Gijsbert Hendricx gegaan.
Zij, deponente, verklaart verder dat Lambert en Willem bij haar in het voors.
huis weer terug zijn gekomen, zeggende: "Wij hebben hier twee ofelwijnen gevon-
den" de ene werd stuk gescheurd door Willem Mattijssen en de andere op haar 
"slip" geworpen.
Verder heeft zij gehoord dat buiten de deur iemand zei: "Wie is degene die ons
die "ofelewijen" (kussens) woude geven", zij heeft gezien dat Lambert Sauve
"eenen iseren moespoet heeft gevat en daarmee buiten de deur is gelopen en dat 
Willem Mattijssen, de lamp die aan de lampstok hing, op de grond zette en met 
de lampstok naar buiten ging.
Daarna hoorde zij op straat een groot tumult en dat er werd geroepen, zo zij 
verstaan heeft van andere: "Broeder, helpt mij".
Zij verklaart verder dat daarna Lambert Sauve weer in huis is gekomen "en sijn
aengesigt bebloeyt was" en nadat deze weggegaan was dat Willem Mattijssen weer
bij haar was gekomen, vragende naar Lambert Sauve, die vertrokken was.
Dat Willem Mattijssen zei: "Ik heb aen Canters poort den eene nog braeff ge-
slagen".
R 113 fol 108vo 08-07-1713
Verzoek om Francis Janssen van de Loverbosch, geboren en wonende te Asten, te
passeren en repasseren met zijn paard(en), kar(ren) en handelswaren.
R 113 fol. 109 10-07-1713
Drossard en schepenen van Asten laten weten dat hen bij resolutie van Staten
Generaal - d.d. 15-11-1712 - is opgedragen om aan  Balthasar Repelaer, hoofd-
schout van Peelland, ofwel aan zijn stadhouder, Jacob Hasevoet, over te dragen
"copyen van soodanige documenten en bescheden als wij vermeenden te hebben over
de questie van de Peel, waerover bij ons als impetranten proces voor de Ed. Mo.
Raad van Brabant, tegens die van Someren en Nederweert, in 's Hage gemoveert
was waertegen surcheantie is verleent"
Dat bij examinatie der stukken daarop aan Ho. Mo. zou worden bericht. 
En aangezien bij ons die resolutie nog niet was opgevolgd en Hasevoet bereid
was deze kwestie, door hem en andere onpartijdige, af te doen - worden a.s.
vrijdag de stukken van Asten en Someren bijeengebracht - om door voorn. stad-
houder en andere "goede mannen" uitgesproken te worden.
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Met consent van de Vrouwe van Asten is de uitspraak overgelaten aan:
- Mr. Johan Francois Vogelvanger - en
- Michiel Jagers, advocaten, te 's Hage.
Onzerzijds is opgedragen aan:
- Pieter de Cort, drossard - en
- Hendrick Tho poel, president, om de inventaris over te leveren.
R 113 fol. 110 10-07-1713
Wij, schepenen van Asten, verklaren, dat wij op heden, met de drossard, in de 
raadkamer aanwezig waren "en dat de drost de banck crimineel weegens 't indagen 
van eenen Aelbert van den Wildenberg, fugitive delinquent, was gespannen" dat
toen, zonder toestemming te vragen, in de raadkamer is gekomen Mattijs Somers,
oud ondervorster, alhier, en vader van "eenen" Willem, tegenwoordig gevangene
op de Casteele van Asten.
Dat Mattijs Somers zei: "Of men hem woude geven de copyen de attestatien tegens
sijnen soon van tgene hij gedaen haad".
De drost heeft hem hierop verteld dat vandaag de schepenen op het kasteel bij-
een zouden komen, dat men geen copiδn zou weigeren als de zaak daartoe gedispo-
neerd was en dat men aan de gevangene zou accorderen door een advocaat bijge-
staan te worden en dat deze dan, naar stijl van prodcedure, de copiδn der akten
kon verzoeken.
Tijs Somers "verstond" echter niet hoe men in dat geval moest handelen en ant-
woordde: "Siede, dat sijn maer praetiens, hangt mijnen soon op dan hebpt 't
eerste met hem gedaen, hij heeft geen quaet gedaen".
Waarop de drost weer zei: "Hem sal geen ongelijck geschieden en hij sal sijn 
defensie hebben,maer de thoon moet opnieuws bij recollectie weder werden be-
swooren".
Waarop Mattijs weer antwoordde: "Siyde, hoe lang sal dat nog duren, tot St.
Juttemis ?"
Waarop de drost zei: "Ik verstae hier in de gespannen vierschaer van insulcken
tael niet. Gaet uyt de camer !".
Waarop Tijs "preutelende" zonder dat verstaan kon worden wat hij zei is weg-
gegaan.
Verder verklaren zij, schepenen, dat toen zij uit de raadkamer kwamen, bij de
kerkhof of aan de muur daarvan, Tijs weer bij hen is gekomen en tegen hen zei:
"Gij lieden en sijt geen mannen van U woort".
R 113 fol. 110vo 13-07-1713     
Michiel van de Cruys, 28 of 29 jaar, verklaart, onder eede, dat hij op "seec-
keren" interrogatorium, op 22-11-1713 gedaan, ter instantie van het officie,
"persisteert"  bij zijn gegeven antwoorden op de toen aan hem gestelde vragen.
R 113 fol. 111 13-07-1713
Peternella van de Cruys - g.m. Jan Verhoysen verklaart, onder eede, dat haar
getuigenisen - d.d. 22-11-1712 en 26-6-1713 naar beste wetenschap zijn gegeven
en waarbij ze ook, na voorlezing, blijft.
Ze voegt nog toe" "Dat Willem M. Somers door de opengeloopen deure voor aen de
straet staende is ingecommen".
R 113 fol. 111vo 13-07-1713
Jan Verhoysen, ter instantie van het officie gedaagd om zijn getuigenis, gedaan
d.d. 22-11-1712 "te recoleren, daer bij aen ofte aff te doen".
Hij "persisteert" bij hetgene hij verklaart heeft, er aan toevoegende, dat hij
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gezien heeft "dat Willem Tijs Somers sijn broeck in sijn, attestants, huysinge 
neffens de botertonne heeft aff- en opgedaen, sonder precies desselfs dreck
doenmael gesien te hebben, maer in huys comende den selven dreck doen bevonden
te hebben".
Voegende verder hier nog aan toe: "Dat Willem M. Somers inmediate ofte aen-
stonts naer dat sijns, attestants, voorste deure, naest de straet staende,
wierdt opengeloopen en in huys gestooten, hij daerdoor in is gecomen met een
bloot mes in de handt heeft gestaen. Dat hij, deponent, eerst met een stoel en
daerna met een ijkene coerenschene hem selven heeft moeten defenderen" - zoals
bij zijn voors. getuigenis breder omschreven.
R 113 fol. 112 13-07-1713
Jan van de Cruys - en Elisabeth Neerven, zijn vrouw, verklaren n.a.v. hun 
getuigenis  -  d.d.  24-11-1712  -  dat  zij  bij  de  toen  afgelegde  verklaringen 
blijven, alleen daaraan toevoegende - dat Willem Tijs Somers in hun huis is 
gekomen en hem, eerste deponent, "heeft aengevat, met een bloot mes in sijne
eene hant hebbende".
Verklarende hij, deponent, dat de tweede deponente op de voors. Willem M. 
Somers "is toegeloopen en met eenen arm gevat en doen geroepen heeft aen
Marcus Sauve dat hij den anderen arm soude vatten en hebben alsoo samen haeren
man vant gewelt van Willem M. Somers los gecregen".
Verklarende verder - dat zijn vrouw het huis uit is gelopen om het geweld te 
ontvluchten en dat hij in het huis van Jan Verhoysen is gevlucht. "Dat doen-
maels opde voorste deure, toesijnde, is gelopen oft met fortse gestooten soo-
vel dat de deur is opgesprongen en den voors. Willem M. Somers daerdoor aen-
stonts is ingecommen, sonder dat hij, deponent, precies can seggen dat de deur
int slot is geweest ofte toegemaeckt".
Wijders er aantoevoegende "dat als Willem die deure alsoo was ingecomen hij 
hem, deponent, met een bloot mes in de hant, vermeynden toe te vallen, hij, de-
ponent, met een ijkene coereschepel (eiken korenschep ?) tot iterative rijsen 
het mes heeft mneten affweiren en alsoo in gevaer van peryckel van sijn leven
eenige uren langh het gewelt van Willem M. Somers beneffens de andere, sijns 
deponents nagebuyren, samen hebben moeten afweren, hem niet wilende doodtslaen
gelijck wel hadden connen doen".
R 113 fol. 112vo 13-07-1713
Willem van de Cruys voegt aan zijn gedane verklaring - d.d. 22-11-1713 - toe
"dat Willem Mathijs Somers door de opgeloope deure, sijnde voor aende straet
staende is ingecomen".
Verder "persisteert" hij bij zijn eerder afgelegde getuigenis.
R 113 fol. 113 13-07-1713
Jenneke Teunis blijft bij haar verklaring, zoals gegeven - d.d. 5-7-1713.
Zij bevestigd e.e.a. onder eende.
R 113 fol 113 13-07-1713
Peter Frans Cornelissen, 25 jaar, gedaagd, om onder eede te getuigen, over 
hetgeen ten huize van Willem Berckers, op Vordeldonck, met de jonge gasten al-
daar "te bier sijnde - en dat daer binnen waeren ingecomen Francis Canters, Pe-
ter Bennens, Willem Mattijs Somers e.a. en dat door deselve aldaer questie 
wierdt gemaeckt sonder te weeten door wie precis oft aen wie".
Verder heeft hij gehoord "dat de buytencamerdeur, op slot sijnde, naerdat dese
genoemde persoonen waeren uyt den huyse gegaen wierde opengestooten ofte ge-
slagen, sonder te weten wie sulcx gedaen hadde" en hij zegt: "Alleenlijck ge-
sien te hebben dat die selve deure in de selve camere was liggende uyt den 
kaers (?).
Verklarende verder dat hij in die tijd bij Willem Berckers was als een "ge-
laghsgesel in de herberge".
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R 113 fol. 114 13-07-1713
- Willem Berckers - en
- Marcelis Berckers, beiden wonende op Vordeldonck, verklaren onde eede, "dat
op groot Vastenavontdagh 1712, in den den laeten avont aen haers huysinge met 
fortse en gewelt op haere buytenste camerdeure is geslagen oft gestooten gewor-
den, soodanigh dat de selve uyt sijn hantvasten is affgesprongen".
Alsmede dat hij, eerste deponent, met een hout off ander swaerder hant onder de 
volckeenen in de camer wesende vuytgedreven sonder te connen seggen wie daer 
onder waeren".
Verklarende hij, tweede deponent, "door sijne vrouw uyt den huyse naer de stal 
te sijn geleyt om alle onheylen voor te komen"             
Verder verklaren zij, deponenten, dat nadat het tumult over was, gezien en be-
vonden te hebben, dat "de huyfft en eenige zeelen van een voermancarre alsdoen
bij haer ter herberge eetende, waren doorsneden en hebben oock ondervonden dat
de houweel van carren was wegh genomen".
R 113 fol. 114vo 13-07-1713
Willemken - weduwe Willem Dirck van Meyl - nu g.m. Hendrick Everts, 33 jaar,
verklaart onder eede, dat zij op Ommelwijdinghdagh 1711, laat in den avond
met haar kind, toen zes jaar oud, op bed liggende, is aangeroepen door Willem
Mathijs Somers, zeggende: "Haer te willen vreyen, alsmede dat sij de deure sou-
de opendoen" Dit heeft zij geweigerd. Inmiddels had hij het venster opengekre-
gen en heeft daardoor naar binnen willen kruipen om in huis te komen.
Deponente, inmiddels uit haar bed gekomen heeft, een stoel opvattende, hem 
Willem M. Somers daarmee willen slaan, tegen hem zeggende: "compt overdagh en 
niet bij nachte, U.L. broeders hebben ieder een faitsoendelijcke weduwe onder
de voet gebrocht en dat sulde gij bij mij niet vinden".
Toen zei hij: "Daer soude gij goet genoegh toe te crijgen sijn" waarop hij na 
wisseling van woorden is weggegaan.
De volgende avond, weer lag zij met haar kind in bed, is hij weer teruggekomen
en heeft haar aangeroepen om tegen haar te praten, hetgeen zij weigerde, "naer
veele kijfachtige woorden, te lange om te verhalen" verklaart zij, deponente,
dat haar venster werde opengeruckt en haer deure opengeslagen met soodanige
fortse dat het hout waermede de getobt was ontstucken sprong mitsgaders de 
clinck van de deure affvloogh".
Hierop is zij, deponente, het huis uitgelopen, in haar hemd, zoals ze op haar
bed had gelegen. Uitkomende zag ze Willem M. Somers aan haar deur staan en hem
passerende en verder niemand ziende heeft zij op straat geroepen: "Hulp !, 
huysbreckers !" en gelopen naar het huis van Hendrick Tho poel, president, en
aldaar geklopt en tegen de meid, aan de deur komende, haar nood geklaagt.
Deze meid is meegegaan naar haar, deponentes, huis om het kind op te halen.
Ze zijn samen teruggegaan om bij Tho poel de nacht door te brengen. Zij heeft
alzo haar huis alleen moeten laten.
R 113 fol. 115vo 22-07-1713
Verzoek om Martinus Janssen van de Loverbosch, geboren en wonende te Asten,
te laten passeren en repasseren met zijn paard(en), kar(ren) en handelswaar.
R 91 fol. 93 24-07-1713
Willem Lomans geeft bij erfmangeling over aan Aert Willems:        
- land aent Caske 1╜ l.

1. Goort Paulus
2. weduwe Willem Hendricx

Koopsom: ƒ 40,-.
Aert draagt over aan Willem:
- land te Ostaeyen 2 l.

1. weduwe Jan Hendrick Benders
2. Marten Marcelis e.a. 

Koopsom: ƒ 65,-.
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R 113 fol. 116 31-07-1713
Paspoort voor: Peeter van Riet, jongman, geboren en wonende alhier, 
               schoenmaecker.
R 113 fol. 117 04-08-1713
Paspoort voor: Pieter de Cort - en zijn vrouw, Margrita Gerbade,
             - drossard of "ballieuw" van Asten, Mierlo en Vlierden,
             - secretaris van Vlierden, Baeckel en Milheese,
             - commies, collecteur en distributeur van 't klein zegel
               in Peelland.
R 113 fol. 118 17-08-1713
Ook: R 145 - 17-8-1713. 
Joost Joost Roefs verpacht aan Gerit Vercuylen, wonende alhier:
- zijn huis, hof een aangelag - aent Merckvelt
Huursom: ƒ 22,-/jr.
Indien de verhuurder op een andere plaats "niet wel ter woon conde geraecken"
dan krijgt hij het recht om de grote kamer en kelderkamer van het huis voor 
zich te behouden.
De huursom zal dan bedragen: ƒ 12,-/jr. 
Lasten voor de huurder.
Indien de verhuurder in het huis blijft zal hij 1/3e deel van deze lasten op
zich nemen.
Huurtermijn: 4 jr.
Te dekken: ╜ vim stro/jr. naar "laetsrecht".
R 113 fol 119vo 28-08-1713
Jan Smits, oud borgemeester, krijgt procuratie om te 's Bosch van Herman
Cremers, als gesubstitueerde rentmeester - ƒ 186,10 te ontvangen van de koop-
gelden "gehyprocedeert" van de goederen van Jan Willem Pennincx, die door deur-
waarder Oucoop, tot verhaal van 's landspachten, zijn verkocht.
R 13 fol 120vo 28-08-1713
Andries Anthonis - en Neesken Jansen, zijn vrouw, op Vordeldonck,
Andries - "sieckelijck, op eenen stoel in den heert sittende".
Neeske - gezond.
Zij testeren.
- Alles aan de langstlevende van hen beide.
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- Indien de testatrice langstlevende wordt - zal zij gehouden zijn aan Freyns
  en Goort Antonissen, broeders van wijlen haar man, elk - ƒ 25,- uitreiken.
  Zij zullen hiermee tevreden  moeten zijn. Indien niet, dan zal deze som 
geschonken worden aan den Armen van Asten.
R 113 fol. 122vo 02-09-1713
Joost Goorts en Teuniske Goorts, gebroeders, wonende en werkende bij elkaar.
Zij testeren.
- Alles aan de langstlevende.
- Na overlijden van de langstlevende gaan de goederen naar Marcelis Jan Abra-
  hams, hun neef.
- Al hun verdere, "naerdere vrienden" worden bij deze, ieder met 1 gl. 5 st.
  uitgesloten uit de nalatenschap.
R 13 fol. 23 11-09-1713
- Goort Peeters, te Someren, aanlegger - contra - Marcelis Peeters, gedaagde.
  Aanlegger heeft, ca. tien maanden geleden, van gedaagde een koe gekocht, on-
  der conditie dat deze in het begin van de "weymaent" zou kalveren. Tot nu toe
  heeft zij dit niet gedaan en is aanlegger daardoor "merckelijcken beschae-
  dight".
  Hij vraagt derhalve voldoening van - ƒ 3,- "sijnde de somme ordinaire" in 
  zulk soort zaken.
R 91 fol. 95 21-09-1713
Joost Goort Delis en zijn zuster Teuniske verkopen aan Marcelis Janssen:
- huis, hof, schuur, schop en aangelag met teul- en weilanden.

Niet  doorgegaan.
R 91 fol. 95vo 21-09-1713
Hendrick van den Bleeck verkoopt aan Martinus Jan Paulus:
- land tussen de Weegen - op 't Neutie 1╜ l.

1. de straat
2. Frans Martens c.s. 
3. Aelke Baltus
4. NN.

Koopsom: ƒ 26,50.
R 113 fol. 124vo 23-09-1713
Franske Jansen - g.m. Jan Hickxpors, schepen, 72 jaar, verklaart ter instantie 
van Hendrick Tho poel, als schoonvader van Jan Spoorenberg - verwekt bij Elske
van de Cruys, "dat het haar zeer wel kennelijck is dat haer ouders zaliger ge-
boortigh en woonagtigh geweest binnen den dorpe van Lierop, wesende haren va-
der, Jan Hermens - en hare moeder, Heylke van den Eynden".
Dat haar moeder ΘΘn van de naaste bloedvrienden van de Heer Cannonick van den
Eynden is geweest en dat uit dien hoofde, haar neef Andries Janssen van den 
Eynden, gerechtigd is geweest tot een beurs of benificia door de Heer Cann. van 
den Eynden gesticht.  
Zij, deponente, weet ook dat de Heeren Hendrick van de Cruys en Johannes van de 
Cruys, in hun leven pastoors te Asten - als bloedverwanten van Heer Cann. van
den Eynden de "beurs" hebben getrokken.
Zoals laatstelijk ook nog Antony van de Cruys, lector, te Mechelen, als bloed-
verwant, deze beurs heeft getrokken.
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Zij verklaart verder, dat de grootvader van de Heer Antony van de Cruys en zijn
kinderen en verdere vrienden van die kinderen niet alleen als vrienden maar ook
als verwanten zijn erkend. Zij hebben elkaar ook altijd bezocht bij gelegenhe-
den van bruiloften, kermissen als anders.
Nog heden houden de families van de voors. van den Eyndens en van de Cruyssens
deze verwantschap aan.
R 27 fol. 1 27-09-1713
Op heden is door Piter de Cort, drost, volgens placcaat van Staten Generaal - 
d.d. 11-11-1664 - "de schouw gevoert en is naer de manisse" van dezelfde drost
door Flips van Heusden, Joost Linders, Jan Hixpors en Joost Roefs "breuckagtig
gewesen" als volgt:
Beginnende aan de Lieropse-brug o.a.:
- Matijs Martens - een breuk - tegenover zijn hooiveld, de straat heeft daar
  "dellen" en is aan de hoge kant, waardoor het water niet wegtrekt.
- Peter Jan Aerts en de kn Jan Wilbers, als gebruikers van het veld van Juffr. 
  Schinders - als voor.
- Frans van Bussel, de straat niet gemaakt tegenover zijn erve, bij de Vunt.
Beginnende aan de brug naar Someren: 
- den Dijck tegenover de erve van Antony Kanters, niet gemaakt, noch de graven 
  opgeschoten, waardoor het water niet wegkan.
- Hendrick Peters, alias "op logt", van weerszijden de straat op te hogen en 
  de sloten te vegen.
- Lambert Jan Wollefs - een breuk.
- weduwe Jan Blockmaeckers, op de straat grote hopen, waardoor men niet passe-
  ren kan.
- De rivier de Aa, komende van den Heytrick naar Lisel - geschouwd.
  "den drost ΘΘnmaal, andermaal, den derde maal gevraegt wie de loop woude op-
  snoeye ende vegen tegens erve van Hend. Keysers gebruyckt geweest.
  Ende niemant gecomporeert die voor den breuck heeft willen geloven aangeno-
  men door de drost voor ƒ 3,-".
- Willem van de Goor moet in de Aa een struik ruimen.
Enz. enz.
Er vonden nog, aangetekende, "schouwen" plaats op:
29-9-1713, 25-4-1714, 28-8-1714, 27-9-1714.
R 113 fol. 125vo 29-09-1713
Michiel de Gazee, deurwaarder, met procuratie van de provisoren van Bartyen
Ooms Vrouwe Gasthuys, te 's Bosch - d.d. 19-7-1713 - en door Johan Baron van
Leefdael, Heer van Deurne en Liessel - en Philip van Tienen, Heer van Berlicum
ondertekend - heeft ontvangen van:
- Michiel van de Cruys c.s., borgemeesters, St. Jan 1710 - '11,
- Frans Cornelis van Weert                          1709 - '10,
- Wouter Hoefnagels                                 1711 - '12.
als verkopers der goederen van wijlen de kinderen Peter Martens, aan Vordel-
donck.
- ƒ 250,- + ƒ 13,65, zijnde drie jaar intrest - die het voors. Bartyen Ooms
  Vrouwe Gasthuys - schepenbrieven - d.d. 28-11-1625 - 's Bosch - en herkomen
  van Johan Heetvelt, apotecaris, te Eyndhoven - schepenbrief - ' Bosch -
  d.d. 15-4-1657 - van de kinderen Peter Martens te pretenderen had.
Indien nog iemand nader gerechtigd is tot de voors. som dan zal het Gasthuis
deze restitueren.
R 91 fol. 96 30-09-1713
Jan Hoefnagels - g.m. Catalijn Aerts verkopen aan Jan Peter Smits:
- land in 't Dorp ╜ l.

 1-2. Stijneke Antonis Colen
3. de straat
4. weduwe Peter Jan Aerts e.a. 

Verponding: 3 stuiver/jaar. Koopsom: ƒ 17,-.
R 92 fol. 3 09-10-1713
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- Peter Jansen van Rut, te Buel,
- Hendrick Jansen van Rut,
- Hendrick Gruythuysen - g.m. Aleke Jansen van Rut, te Tongelre,  
- Joost Jansen Hobergen - g.m. Merike Jansen van Rut, te Vlierden,
- Lambert Tijssen - weduwnaar Anneke Jansen van Rut - voor zichzelf en voor 
  zijn onm. kind.
Zij verkopen aan Willem Franssen - g.m. Magriet Janse van Rut:
- een stuk in de Steeg 3 cops.

 1-3. weduwe Willem Hendricx
2. Frans Huyberts
4. Jan van Gijssenroy

Zoals verkregen van hun vader. Koospom: ƒ 25,-.
R 13 fol 28 16-10-1713
- Philips Dircx van Heusden en Aelbert Peeters, aanleggers - contra - Joost

Dirck Coppens, gedaagde.
  Gedaagde is nog schuldig - ƒ 9-6-8 aan verponding op het boek van aanlegger,
  1703 - '04.
R 13 fol. 24 16-10-1713 1/2
Elisabet Peeters en Anneke van de Donck, aanleggers.
- contra
Frans van Bussel, gedaagde.
Gedaagde is - ƒ 150,- α 4% schuldig. 
R 33 - 52 06-11-1713 2/2
Elisabeth Peters en Anneken van de Donck, aanleggers. 
- contra  
Frans van Bussel, gedaagde.   
Gedaagde is schuldig aan aanleggers - ƒ 150,- α 4%, dit sinds 4-3-1706, vol-
gens de obligatie daarvan zijnde.
Na veelvuldige aanmaningen is hij steeds in gebreke gebleven de intresten te
voldoen.
Reden om hem te dagvaarden.
R 113 fol. 127 18-10-1713
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Pieter de Cort, drost, bij
"occulair" inspectie bevonden te hebben "dat door de bovenstaende glase van 
de eenigste raemglas staende op desselfs drossarts comptoir off schrijfcamer,
met force en gewelt is gesmeten off geslagen, en heeft den drost en die van 
sijne huyshoudinge ons verclaert dat de worp met een stuck backsteen is ge-
schiet, op gisterenavont, ontrent de seven uren, welcke worp vehementen moet
sijn geweest, ja, soodanigh dat het iseren glasespil door de vehemente worp
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de cragt van den selven worp heeft moeten breecken, alsoo tselve seer binne-
waerts is geboogen ende aengesien den selven worp regt of tersijden over van
de staende schrijlessenaer van den drossard is gecomen".
Verklaren wij - "dat indien de worp niet gestut hadde denselve indien den dros-
sard, aldaer hadde staen schrijven, naer alle gedagten aen sijn hooft hadde 
moeten treffen".
De drossard heeft ons vertoond - "een stuck van eenen harden backsteen waerme-
de den gemelten drossard seyde den worp gedaen te sijn, gelijck men oock conde
sien dat den selven steen een verse pleck hadde die apparent op tselve gestut
sal sijn"
De drossard verzoekt ons om acte in forma.
R 113 fol. 127vo 22-10-1713
    
Goort Peter Roefs, geboren te Asten, wil te Leende, met iemand uit Leende 
gaan trouwen.
Hij verzoekt om een acte van cautie.
Deze wordt hem verstrekt, voor zichzelf en voor de helft van zijn te verwekken 
kinderen.
R 113 fol. 128vo 31-10-1713
- Hendrick Burgers, dienaar van Johan Rabo Baron van Keppel, Heer van Recken-
  dam, hoog en laag schout van de stad en Meyerij van 's Bosch - en
- Jacob Baessen, ondervorster, alhier, verklaren - dat hen is opgedragen om 
Willem Mattijs Somers, gevangene op het kasteel van Asten, "te gelijden ende
secureeren om gebragt te werden ter plaetse daer men gwoon is justitie te 
doen".
Dat zij present zijn geweest en gehoord en gezien hebben dat hem, Willem Mat-
tijssen, onder of aan het schavot, dat te Asten was opgericht voorgelezen is 
geworden "sekere sententie" door schepenen van Asten gewezen in de zaak:
- Pieter de Cort, drossard, aanlegger.
  contra
- Willem Mattijs Somers, gedaagde. 
d.d. 30-10-1713 - o.m. inhoudende:
Dat Willem Matijs Somers "strengelijck gegeesselt" zou worden. Dat echter de
drossard, op verzoek van "de majestaat deser plaetse" in plaats van "strene-
lijck" heeft laten "geeselen".
Getuigende verder, dat nadat de geseling had plaats gevonden en Willem M. So-
mers, den drost en schepenen, met gebogen knieδn had bedankt voor de genadige
"cententie", wij hem terugbrengend naar het kasteel van Asten om daar zijn 
overbrenging, ingvolge de uitspraak, naar een "tugthuys" af te wachten - onder-
weg hebben wij gehoord en gezien dat Willem Mattijssen "met gramme gemoede uyt-
berstende" de volgende woorden sprak (in substantie): "Jan van de Cruys of na-
melijck twee huysgesinnen tot Ommel hebben met valsche getuygenissen over-
tuygt".
Zeggende verder: "Allent quade 'tgeene ick gedaen hebbe dat kan ick met een 
oortje betaelen, ick tart idereen die anders van mijn kan seggen".
Passerende langs een herberg, riep Willem M.Somers: "Geeft, of schenckt mij
een brandewijn".
De drossard wilde echter doorgaan en niet stilhouden.
Hierop is hij, Willem M. Somers, weer uitgebarsten: "Wat, morjeud, waer wilde
mijn brengen, heb ick niet genoegh uytgestaen. Ick wil los sijn" en heeft hij,
terwijl wij hem transporteerden, niet anders gedaan als "geexclameert" en uit-
groepen: "Mordieu", die en dergelijcke expressien spreeckende sonder het min-
ste berouw en leetwesen te hebben".
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R 92 fol. 4 07-11-1713
- Peeter Peeter Slaats,
- Jenneke Peeter Slaets,
- Wilbert Peeters - g.m. Maria Peeter Slaats - en
- Jan Gijsbert Hoefnagels - g.m. Jacomijn Peeter Slaats.
Zij verkopen aan Hendrick Peeter Slaats, hun broeder, hun kindsdeel in:
- huis, hof en aangelag - op Heusden 1╜ l.

1. Jan Dircx
2. Jan Peeter Slaats

 3-4. de straten
- land het Heytvelt 1 l.

 1-3. Jan Peeter Slaats
2. de straat
4. Dirck Driessen e.a.

Koopsom: ƒ 100,-.
R 62 10-11-1713
Taxatie van de onroerende goederen van Dries Antonis - overleden 2-9-1713.
Neeske - weduwe van de overledene is testamentair erfgenaam van de overledene.

Waarde
- ╝e deel van 6/7e deel van een huis, hof en aangelag - ƒ 70,-

op Voldeldoncq 14 l.
1. kn Dirck Linders
2. weduwe Hendrick Vervordeldoncq 

de helft van:
- groes/land de Smale 1╜ l. ƒ 15,-

1. weduwe Jan Bakermans
2. Willem Jansen

- groes/land 't Beumken 1╜ l. ƒ 18,-
1. de straat
2. Willem Jansen

- groes den Dries 1 l. ƒ 12,-
1. Bernart Reynders van Hooff
2. Willem Berkers

- groes 't Biesveltie 2 l. ƒ  8,-
1. Frans Lamerts
2. Peeter Baltus

- groes de Roetert ╜ l. ƒ
1. Bernart Reynders van Hooff
2. Willem Berkers

- groes de Bleeck 1 l. ƒ  6,-
1. Bernart Reynders van Hooff
2. Frans Cornelis

- land 't Berckenhecxke 2 l. ƒ 20,-
 1-2. Bernart Reynders van Hooff

╝e deel van 6/7e deel
- land in de Loverbosch 1 l. ƒ  3,-

1. Willem Jansen
2. IJsbout Martens

de helft van:
- land tegen de Hogencamp 2 l. ƒ 20,-

1. kn Willem Berkers
2. Hendrick Peter Bollen
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- groes 't Kempke 1 l.           ƒ 12,-
1. Bernart Reynders van Hooff

                          2. de straat                                      
             ƒ  190-00-00

De goederen zijn, voor het geheel, belast met:
- ƒ 0-13-0/jr. cijns aan de Vrouwe van Asten - 

            de helft is - in kapitaal                  ƒ   8-02-08
- ƒ 0-7-8/jr. aan rentmeester des Tombes van 

            de Geestelijke Goederen, de helft is - 
            in kapitaal                                ƒ   4-13-12  
          - ƒ 100,- in een kapitaal van ƒ 400,-        ƒ   100-00-00   

               ƒ        112-16-12   
               ƒ  77-03-12

  
R 13 fol. 31ev. 20-11-713
- Peeter van Mierlo, te Eyndhoven, aanlegger - contra - Frans van Busselen, 

gedaagde.
- Hendrick Peeter Bollen c.s., oud borgemeesters, aanleggers - contra - Joost

Dirck Coppens, gedaagde.
  Gedaagde is nog ƒ 2-10-0 schuldig sla rest van de bieraccijns.
- De drossard, aanlegger - contra - Jan Joosten, gedaagde.
  Gedaagde heeft, in de nacht van 30 op 31 okt. 1713, verzuimd de wacht te doen
  ondanks dat hem dit is aangezegd door Jacob Baessen, ondervorster en rotmees-
  ter.
  Hem wordt opgelegd een boete van drie gulden, min of meer, dit ter beoorde-
  ling van het gerecht.
R 114 fol 1 20-11-1713

Fragment
Getuigenverhoor - onduidelijk waarover - waarschijnlijk heeft Joost Roefs de
molen te Horst gepacht. 
Er inmiddels e.e.a. betaald o.a. "een drinckpenning en twee permissieschillin-
gen tot Godtsgelt".
"De derde in ordine deponent als ten voors. dage in huyse gevolgt sijnde ge-
hoort en gesien te hebbn, dat den gemelten requirant beneffens den voors. 
Joost Robeffs en den gemelten deponenten in de huysinge van Mattijs van de 
Cruys waren staende, dat den requirant alsdoen seyde present en Joost Roeffs,
dat Joost Roeffs aen hem requirant de molens van ter Horst, die Joost Roeffs
hadde ingepagt, aen hem hadde overgelaeten gelijck den selven Joost Roeffs
daertegens niet was opponerende off tegenspreckende, alleen versoeckende bor-
ge".
R 114 fol 1vo 25-11-1713
Hendrick Aerts - g.g.m. Jenneke Huyberts, verklaart, in conformiteit van het
53e art. van het "Egtreglement 1656" en opgevolgd placcaat van 3 april 1708,
verplicht te zijn, voor de voltrekking van zijn a.s. tweede huwelijk, t.b.v.
zijn vier onm. kinderen van hen - en wijlen zijn vrouw, te maken een staat en
inventaris van de "erffmeubilaire goederen en effecten als aan comparant, ter
togte, ende aan sijne voorn. kinderen ten erfregt competerende sijn".
- een bed met veren, hoofdpeluw, twee kussens en een witte wollen deken.
- een eiken kist,
- een baktrog,
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- een "sigt" een seysse" een "ackx",
- een koeketel,
- een kleine ketel,
- een haal en tang.
R 114 fol. 3 25-11-1713
Jenneke Gilens - g.g.m. Jan Jansen, maakt een inventaris t.b.v. haar twee
onm. kinderen - o.a.:
- huis, en aangelag - bestaande uit groes en land - op Heusden 10 l.
- een ploeg, een eg, een hoge- en een lage kar,
- een baktrog,
- een ijzeren moespot, een ijzeren papketel,
- een koeketel,
- een haal en tang,
- twee kisten, een bed en toebehoren,
- een stand en tobbe, een melkton,
- twee "schaepkens",
- schop, riek, "schoep", hark, "sigt en seysse".
Marge: Op 8-9-1733 - compareerde Maria Jansen - weduwe Willem Jan Wilten, te 
       Someren - en Hendrick Aert Wolf - weduwnaar Jenneke Gielen.
       Zij verklaren, in der minne en door tussenspreken van goede mannen, we-
       derzijds voldaan te zijn van deze nevenstaande inventaris en van al het-
       gene [sij of hij ?] de voors. Jenneke Gielen t.b.v. haar v≤≤r-kinderen
       heeft nagelaten.
R 92 fol. 5 28-11-1713
- Antony Jansen Sleger, te Nunen - g.m. Catharina Jan van Weert,
- Pieter Jacobs van Rossen - g.m. Anna Jan van Weert,               
kinderen van Jan Dircx van Weert - en Annigje Mattijsse Staal, te Breugelen.
Zij verkopen te Asten, aan Jan Lintermans:
- land/wei de Vrandacker 1 l.

1. de weg
2. de Vrouwe van Asten
3. Lamert Fransen
4. de koper

- groes de Meulenschouw 1 l.
1. Tuer Lomans
2. de Vrouwe van Asten
3. Teunis Goorts 
4. Philips van de Warsenbergh

Koopsom: ƒ 34,-.
R 13 fol. 38ev. 11-12-1713
- Hendrick Aert Tielen, c.s., aanleggers - contra - Joost Dirck Coppens, ged.
  Gedaagde is nog ƒ 5-18-08 schuldig aan verponding.
  idem            ƒ 0-07-08              coninxbede.
  idem            ƒ 7-01-00              aan de borgemeesters 1704 - '05.
- den drossard, aanlegger - contra - Peter Jan Aerts,

            - Gerit Peters,
         - Goort Verberne - elk afzonderlijk ged.e

R 162 21-12-1713
Taxatie van de onroerende goederen van Elske - g.g.m. Jan Teunis,
overleden 30-10-1713.
Jan Teunis is testamentair erfgenaam van de overledene.

de helft in Waarde
- huis, hof en aangelag - in het Dorp ƒ 50,-

1. Lijske Jansen
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2. de straat
- een obligatie van - ƒ 150,- t.l.v. het Corpus van Asten ƒ 75,-
- enige goederen te Lierop - taxatie - d.d. 13-12-713 - sche
  penen Lierop ƒ   50,-  

         ƒ 175,-
20e penning is ƒ 8-15-0.
R 145        1713
Anna Constantia, baronne de Boucop, Vrouwe van Asten, verpacht aan Dirick
Janssen Vercuylen.
- een halve hoeve - t.w. huis, hof, hooi- wei- en teullanden.
Zoals hij tegenwoordig in gebruik heeft.
Huurtermijn: 4 jaar.
Huurprijs: ƒ 90,-/jr. + 13 vat rogge/jr.
Enz. enz.
Naschrift: 1717 - verlengd (??)
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R 114 fol. 4 04-01-1714
Verzoek om Martinus Janssen Paullus, geboren en wonende te Asten, te laten 
passeren en repasseren.
"Den selven ons te kennen heeft gegeven dat sijn affairens hem in persoon
menigmaal in andere lantschappen (alwaer men voor besmettelijcke siecktens
is bedugt) comen te requireren. Soo versoeghte den selven (dewijl wij door
godts genade alhier binnen dese heerlijckheyt ende allomme elders van be-
smettelijcke siecktens sijn bevrijt).
Toonder dezes woont in een gezond land.
R 114 fol. 4vo 04-01-1714
Wij, Jan Hicxspoors en Symon IJsbouts, schepenen, doen "conde" dat wij "be-
neffens" onze secretaris zijn verzocht door Pieter de Cort, drossard, op de
eerste dag van januari 1714, ofwel nieuwjaarsdag, om te komen en dan bevonden 
hebben - dat op de deur, naast de straat van het huis van de drossard, met 
krijt was geschreven, deze woorden in verbis en dat in lopende hand: "Den dros-
sard is een schelm".
Opmerking: Pieter de Cort is drossard/secretaris. 
           Na het overlijden van Peter van der Lith, secretaris, neemt hij, 
           althans voor Asten, diens werk over. (G.S.)
R 13 fol. 41ev. 08-01-1714
- Willem Geven, aanlegger - contra - Jan Jansse van Rut, gedaagde.
- Gerit Jansse Hoefnagels, aanlegger - contra - Willem Willems, gedaagde.
  fol. 55 - 5-2-1714 - Aanlegger wil betaling van ƒ 7-9-0 zijnde ƒ 4-6-0
                       hem goedkomende van de "mangelinge der rocken" en
                       ƒ 3-3-0 wegens geleend geld.
- Gerit Jansse Hoefnagels en Willem Geven, namens Hendrina, zijn vrouw, aan-
  leggers - contra - weduwe Engel Fransse Berker, namens Marcelis Fransse Ber-

kers, haar zoon, gedaagde.
  fol. 55 - 5-2-1714 - Aanleggers willen voldoening van ƒ 10,- wegens de in 
                       1710 "int leger aen gedaaghden in sijnen noot geavan-
                       ceert ende ter goeder trouwe geleent".
R 92 fol. 7 08-01-1714
Hendrick Peeter Smits verkoopt aan Jenneke Hendricx:
- huiske en hof - aan de Kerck 1 cops.

 1-3. de straat
 2-4. Jan Hoefnagels

Belast met: ƒ 100,- α 5% aan Aalle Baltus. Koopsom: ƒ   2,-
Lasten :   ƒ   100,-  
         ƒ 102,-.

R 114 fol. 5 08-01-1714  
      

Hendrick Peeter Smits - en Anneken Tijssen Vermeulen, zijn vrouw, verklaren 
dat zij "reciproquelijck" in voorgaande huwelijken kinderen hebben verwekt,
die nog in leven zijn. Zij, comparanten, zijn "oude luyden door hogen ouder-
dom niet meer in staat om hare cost te connen gewinnen".
Zij worden van levensmiddelen voorzien door hun kinderen "soo van 'd een als 
andere seyde".
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Zij dragen daarom over aan deze kinderen m.n.:
- Marcelis Hendricx,
- Jenneke Hendricx - en
- Laureyns Bruystens,

- twee koeien, een rode en een zwarte,
- drie eiken kisten,
- twee koetsen, twee bedden,
- drie koperen ketels, twee ijzeren ketels,
- een metalen moespot,
- en verder hun meubilaire goederen en roerende goederen.

Zij bedanken hun kinderen en voornamelijk Jenneke Hendricx, die hen in hun 
armoede, uit een kinderlijke liefde, de kost is gevende en in huis gedogende.
R 13 fol. 44ev. 10-01-1714
- Willem Geven van Weert, namens Hendrina, zijn vrouw, aanlegger - contra -
  Lijske Willems, als moeder van Mattijs Willems en Mattijs Willems, haar 

zoon, gedaagden.
- Gerit Jansse Hoefnagels, aanlegger - contra - Tomas Polle, alias Leysdonck,

wonende in de Wolsberg, gedaagde.
- Gerit Jansse Hoefnagels, aanlegger - contra - Lijske Willems, als moeder van
  Mattijs Willems en Mattijs Willems, haar zoon, gedaagden.
  fol. 66 - 12-3-1714 - Aanlegger, alsmede zijn vader, Jan Gijsbert Hoefnagels
                        en zijn broer Peeter zullen onder eede verklaren - dat

 hij de 25 rijksdaalders - wegens "negotie" tussen hem
 hem en gedaagde nooit gehad heeft.

  fol. 70 - 16-4-1714 - Peter (Jansse) Gijsbert Hoefnagels is nog in het bui-
 tenland om zijn "coophandel" te drijven en wegens het
 "onverwagte sneuwagtig weder" niet present om zijn eed
 af te leggen.

  fol. 122  11-3-1714 - De aanlegger Gerit Jan Gijsbers en Jan Gijsbers, zijn 
 vader, zijn op 30-4-1714 genegen geweest om hun eed af 
 te leggen. Maar Peter, hun broeder en zoon, heeft ge-
 zegd dat hij gezien had dat Gerit met Lijsbet Willems 

     en Tijs, haar zoon, in het huis van Jan Gijsbers "eeni-
 ge reekeningen onderhouden hadde om te doen" zonder 
 echter te weten wat zij deden. Reden voor hem om geen 
 eed af te leggen.

  fol. 156  29-1-1716 - Marge: Het proces loopt al over de twee jaar, schepe-
        nen zijn ter zake "niet vroet". Er moet ƒ 40,- 

     op voorraad gelegd worden.
  fol. 180  17-2-1717 - Aanlegger, zijn vader en broer zijn weer genegen om 

 aanstonds hun eed af te leggen, zoals ze ook genegen 
 waren op 30-4-1714 en die toen niet afgenomen werd.
 Hij wil dus onder eede bevestigen dat er tussen hem en
 gedaagde "een volcomene afreekeninge over henne diffe-
 rentie ofte handelinge en is geschiet" - de zaak is
 klaar en duidelijk.
 Het gerecht blijft erbij dat er ƒ 55,- gestort moet   
 worden.   

R 92 fol. 9 18-01-1714
   
Dirck de Louw, coopman, te Eyndhoven, verkoopt aan Martinus Jan Paulus:
- 1/5e deel in de helft van een clamptiende - de Wijtvlietse tiende.
  "Rijdende" tegen de Brasselsetiende.
Ze is verkoper aangekomen bij scheiding en deling met zijn broers en zusters -
schepenen Eyndhoven - d.d. .....
Belast met: 1/5e deel in 6 vat rogge/jr. aan rentmeester des Tombes
- De tegenwoordige pachter hetzelfde 1/5e part der tiende voor de oogst 
  1714 - '15 zal moeten heffen.
- De koper zal ontvangen de pacht - tot 32 1/5e vat rogge en 11 vat boek-
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  weit/jr. 
Koopsom: ƒ 840,-.

R 92 fol. 8 11-01-1714
Hendrick van den Bleeck verkoopt aan Hendrick Antony Kanters, te 's Bosch:
- huis, schuuw, schop, hof en aangelag - aan het Bergslant 2╜ l.

 1-3. de straat
   2. Jantje Martens, Jan Aarts en

   den Armen van Asten.
Zoals in bewoning bij de verkoper.
- land aldaar gelegen 3 cops.

1. de voetpad
2. erven Bruysten Fransen
3. de gemeente
4. de straat

- land achter het voors. huis 1╜ l.
1. Marcelis Antonis
2. kn Aart Aartsen
3. de straat

- land een hofstad geweest - in het Dorp 2 l.
1. Aart Willems
2. Pieter Canters en Hendrick Hoefnagels
3. de straat

- groesbeemd in het Root 4 l.
1. Willem Loomans
2. Martinus Janssen
3. de straat
4. Peeter Canters

Verponding: ƒ 4-9-0/jr.
Belast: de hofstad met ƒ 0-2-2/jr. aan het Huis van Asten.

Koopsom: ƒ 200,-.
R 114 fol. 6 18-01-1714

Dirck de Louw, coopman, te Eyndhoven, verklaart dat hij de - ƒ 840,- zijnde de
koopsom van - 1/5e deel in een tiende - op d.d. door hem, comparant, aan Mar-
tinus Jan Paulus verkocht, niet zal opnemen totdat hij "sufficante borgen"
zal hebben gesteld tegen alle aanmaningen die t.l.v. de voors. tiende, nu of
later mochten komen.
R 114 fol. 6vo 19-01-1714
Hendrick Aelbert Baron de Dongelbergen, Heer van Blaartum, verpacht aan Dirck
P. Meulendijcx, aan het Laarbroeck:
- een nieuwe hoeve - bestaande uit: huis, stal, hof boomgaard, aangelag
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                         land en wei
- Huurtermijn: 6 jaar.
- Reparaties voor de huurder.
- Te dekken: 4 vimmen stro/jaar.
- Schade door de natuur aangericht zal binnen drie dagen aan de verhuurder
  worden bekendgemaakt.
- Dorps- en landslasten voor de huurder.
- ƒ 1,-/jr. cijns aan de Vrouwe van Asten.
- "De pagter sal nog jaarlijcx moeten leveren aan de Heere verheurder
  3000 turt des sal den verheurder aan den pagter leveren twee hove (?) beesten
  of melckkoeyen ende een leeg beest die den pagter aan den verpagter sal moe-
  ten voldoen". Zoals ze door twee onpartijdige zullen worden getaxeerd.
- Huursom: ƒ 37,-/jaar.
         - 37 vat rogge/jaar.
R 114 fol. 8vo 19-01-1714
- Pieter de Cort, "met en beneffens"
- Anna Elisabet Cornelia Baronesse Quaed van Wickradt, Vrouwe van Bullescrij-
  nen, Angeren, Monheym, Miel en Vlierden - ter eenre 
  (procuratie - d.d. 18-7-1710 - van Baron Quaed van Wickradt enz. enz. - en
- Mr. Everard Tulleken, raad en griffier van 's Bosch - namens:
- De erven van de Heer van der Cruck - en mede namens:
- Maria van der Cruck - weduwe Mr. Daniel de With - ter andere zijde.
Zij hebben, op 26-1-1713, een akkoord en liquidatie gemaakt waarin o.a. was 
overeengekomen dat de betaling van het salaris en verschot gedaan door Willem 
van der Cruck - ƒ 1200,- zou geschieden in termijnen van - ƒ 300,- α 4%.
Ten aanzien van - ƒ 500,- door de voors. contractanten aan weduwe de Witte toe-
gezegd in twee termijnen te betalen.
En dat ten opzichte van voorn. som "bedenckingen" zijn gemaakt indien deze zou-
den worden "gedilayeert".
Ter zake van deze "bedenckelijckheyt" beloofd hij, comparant, dat het aan hen 
vrij zal staan na het expireren van iedere termijn te mogen "eysschen".
Enz. enz. 
   
R 156 02-02-1714
Rekening, bewijs en reliqua van Jan Janssen Timmermans - alsmede Jan Janssen 
Smits en Goort Teunis, de laatste twee als momboiren van de nagelaten kinderen 
van wijlen Jacob Goorts Verberne - en alzo in kwaliteit als borgemeesters St.
Jan 1712 - '13.

Ontvangsten:
- het collecteboek der verponding       ƒ 3589-06-08
- het collecteboek der buitenverponding ƒ  114-04-10
- het collecteboek der tienden en molen  ƒ    776-19-10   

ƒ 4470-10-12

- het collecteboek van schoorsteengeld ƒ 1174-10-00 
- het "beestenboek" ƒ  589-05-00
  dit tweemaal ƒ 1178-10-00
- personele quotisatie ƒ  357-12-00
- van verkocht "schelfthout" ƒ     12-10-00  

ƒ 7193-12-12
- In het "rendantenjaar" heeft het regiment van generaal 
  van Hussel hier gelegen.
  Omdat deze een hogere uitgave hebben gedaan dan er aan 
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  ontvangsten tegenover stonden is door de auditeuren ge-
  last om de personele quotisatie nog eens op te halen ƒ    357-12-00   
  ƒ 7551-04-12.

Uitgaven - o.a. rentebetalingen aan:
- Jan en Bartholomeus Vermeulen, te Leenderstrijp - van
  een kapitaal van ƒ 3000,- ƒ   97-10-00
- Antonius Jan Engelen ƒ   19-10-00
- Jan Maas en Antonis Engelen ƒ   32-10-00
- Peeter Luycas ƒ  100-15-00
- Hendrick Jacobx de Weert ƒ   29-05-00
- de heer Bedijck ƒ   40-00-00
- Hendrick Bloem en Hendrick van Luytelaar ƒ  106-05-00
- de erven van Luytelaar ƒ   28-00-00
- de erven Verhaseldonck ƒ   46-15-00
- Hendrick Bruynen ƒ   20-00-00
- Michiel van Houtert ƒ  242-00-00
- Amant de Laure ƒ   40-00-00
- Peeter Guns ƒ  132-00-00
- de H. Geest, alhier ƒ   72-00-00
- Peeter Borghoudts, te Eyndhoven  ƒ   35-05-00
- Peeter van Luytelaar, te Eyndhoven ƒ   20-00-00
- Tibos, te 's Bosch ƒ   40-00-00
- weduwe Jan Franssen van de Loverbosch ƒ   21-05-00
- Peeter Bitters ƒ   34-02-08
- Jan Adriaan Maas ƒ   16-05-00
- erven de Heey, te 's Bosch ƒ  160-00-00
- Frans van Bocxel ƒ  105-00-00
- Niclaes Baertmans ƒ   60-00-00
- Daandel IJsbrants ƒ   40-00-00
- Jacob Royaarts, te Leenderstrijp ƒ   16-05-00
- de Heey, te 's Bosch ƒ  120-00-00
- erven Joost Bruynen ƒ   80-00-00
- Bartholomeus en Maria Beyne ƒ   32-10-00 
- Heer Johan van Enneten ƒ   24-00-00
- Fr. Baartmans, te Eyndhoven ƒ   28-00-00
- Willem Bocx ƒ   40-00-00
- Hendrick Reynier Tielen ƒ   40-00-00
- Willem Loomans ƒ   66-00-00
- Daniel van Ennetten ƒ   40-00-00
Marge: "Alzo op den naam van Daniel IJsbrants, president,       
       te Woensel, is betaald - ƒ 40,- intrest en dat deze 
       evenals Daniel van Enneten geen intrest t.l.v. het
       Corpus van Asten kan pretenderen, wordt deze post 
       hier doorgedaan en wordt geboekt in de na-rekening.
- Adriaan van Rijsingen   ƒ   80-00-00
- Jan Hendricx van Dijck ƒ   80-00-00
- Willem Sanders ƒ   20-00-00
- Jan Doll ƒ    6-00-00
- Hendrick van den Boomen - of zijn kinderen ƒ   20-00-00
- Jacob de Weert en Dirck Verbraecken ƒ   70-00-00
- weduwe Willem Nicolaes Sporenbergh ƒ   68-00-00
- Hendrick Griensven ƒ   80-00-00
- Jan Antonis ƒ    6-15-00
- Aelleke - weduwe Hendrick Vervorreldonck ƒ   40-00-00
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- den Armen van Leende ƒ   13-00-00
- Anneke Mattijs Daams ƒ    6-10-00
- Schinnaars ƒ   40-00-00
- Angenees - weduwe Jan Bijnen ƒ   32-10-00 
Marge: Moet naar ƒ 16-05-00 - zie slot van rekening
- Jan Vermeulen ƒ   48-15-00
- Mervrouw Mees (Mus) ƒ   80-00-00
- Willem Loomans ƒ   30-08-00
- Jan Vermeulen ƒ   48-15-00
- Anneke Abrahams Jan Michiels ƒ   16-00-00
- Jenneke Nagels ƒ   35-05-00
- Goort Nicolaassen   ƒ   37-00-00
- Anthoniske Franse van de Loverbosch ƒ   60-00-00
- Amand de Lauwre ƒ   60-00-00
- Amand de Lauwre ƒ   93-15-00
- Andries de Louwre, te Nunen ƒ   37-10-00
- Andries de Louwere, te Nunen ƒ   56-06-00
- Mr. Nagelmakers ƒ  350-00-00
- Mevrouw Mus ƒ   80-00-00
- erven Mattheus van Hooff ƒ   40-00-00
- erven Mattheus van Hooff ƒ   80-00-00
  betaald aan M. van Mierlo en van Eupen - ieder - ƒ 40,-.               

ƒ 4071-01-08
Volgt een overzicht van de jaarlijkse traktementen etc. o.a.:

- aan den drost ƒ  250-00-00
- Mr. Hendrick Verbeeck, advocaat, te Aarle, voor zijn 
  diensten ƒ  100-00-00
- Hendrick Tho poel, president  ƒ   50-00-00
- Jan van Riet, nu oud vorster - nabetaling ƒ   16-10-00
- Mattijs Somers, ondervorster ƒ   11-00-00
- Jacob Baassen, ondervorster ƒ   11-00-00 
- Obdam, gouverneur van 's Bosch ƒ   55-12-00
- aan de ontvanger van de verponding - volgens akkoord ƒ  220-05-00
- aan een "sekeren" Heer in 's Hage "als van outs" ƒ   50-15-00
- Hendrick Smits - voor het avondluiden ƒ    5-04-00  
- aan de schoolmeester voor ΘΘn jaar "corporeeldiensten"
  ƒ 36,- en bij akkoord - ƒ 26,- ƒ     26-00-00  

ƒ  849-06-00
Volgt een overzicht van uitbetaalde vacatiδn etc. aan de 
diverse functionarissen en dienstverleners - alles volgens
specificatie ƒ 1131-15-00

Uitgave van arbeidsloon o.a.:
- Antony Vreynssen - wegens het graven aan den Eeckelhof ƒ    1-05-00 
- Hendrick van Helmont - als gemeente timmerman ƒ   19-12-00
- Jan Bosmans - als gemeente timmerman ƒ   24-17-00
- Bartel Faassen - wegens reparatie van het schoolhuis ƒ    4-10-00
- Jan Peeter Wollefs - wegens reparatie aan den toren ƒ    5-05-00
- Hermen de leydecker van Eyndhoven - aan het schoolhuis ƒ    3-10-08
- Teunis de Smit ƒ     29-15-00   

ƒ  111-11-08

195



Extra ordinaire uitgaven o.a.:
- Mr. Vogelvangers, advocaat, terzake van de Peel ƒ   26-00-00
- Peeter van de Reek - wegens geleverd wild aan de ge-
  meente - twee posten ƒ   17-14-00
- aan schepenen en secretaris van Meyl - wegens verkla-
  ringen over de Peel ƒ   11-08-08
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- verteringen te Nederweert - bij het opzetten der "teecke-
  nen" ƒ   12-00-00
- 18-12-1713 aan procureur van der Horst - terzake van de 
  Peel   ƒ   63-00-00
- Hendrick Smits "voor geleverde keersen, nagels etc. ten
  tijde als men victory brande"  ƒ   13-17-00
- Jan Verhoosen - wegens geleverde nagels aan de gemeente   ƒ    3-03-00
- volgen nog een aantal posten van verteringen, vacaties,
  portokosten enz. - terzake van de Peel              

ƒ  393-00-04
Uitgave van kwartierlasten 

- aan Jacob Hasevoet, beurder "des quartiers liquidatie" ƒ   80-19-01
- de inkwartiering van het regiment van Hussel ƒ  293-19-00
- de rendanten 5% van de gebeurde belasting ƒ  359-14-00
- nog de kosten gemaakt in het opstellen van deze rekening
  enz. enz.              

ƒ  866-08-00

De totale uitgave bedragen ƒ 7448-03-04
De totale ontvangsten bedragen          ƒ   7551-04-12   

De rendanten zijn dus schuldig aan de gemeente ƒ 103-01-08

Volgt nog een na-rekening ƒ

Waarna de rendanten schuldig blijven ƒ  77-10-04.
R 13 fol. 53 05-02-1714
Aart Aart Berkers, alias Block, aanlegger - contra - Anthonis Thomas, ged.
R 33 - 52 05-02-1714 1/2
Willem Geven - g.m. Hendrina - weduwe Jan Janssen van den Wildenbergh, aanl.
- contra
Jan Janssen van Ruth, gedaagde.
Betreft: De verkoop van een stuk land - d.d. 26-1-1711.
         Op het land zou een rente van 3 gl. 15 st./jr rusten aan rentmeester
         des Tombes.
         Achteraf blijkt dit 4 gl. 10 st./jr te zijn.
         Zie de overige processen hierover.
         Aanlegger verzoekt om aan gedaagde op te leggen dat hij als koper 
         hier "cost en schadeloos" van bljft.   
R 27 fol.46 11-06-1714 2/2
Willem Geven van Weert - g.m. Hendrina - weduwe Jan Janssen van den Wilden-
bergh heeft, op de rol van 10 jan. 1714, Jan van Ruth c.s. gedaagd.
Bij deze aanspraak is gezegd dat:
- Jan Jansen van Ruth den ouden,
- Jan Doensen - g.m. Hendrina Janssen van Ruth,   
- Fycken Janssen van Ruth,
- Jan Janssen van Ruth de jonge - en
- Evert Janssen.
Op 26-1-1711 voor schepenen, alhier, dat:
- de voorn. Jan Janssen van Ruth den ouden - voor de helft - en
- de overige - voor de andere helft.   
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aan Hendrina, toen weduwe van Jan van den Wildenbergh, nu aanleggers vrouw
hebben overgedragen:
- land/groes te Ommel 3╜ l.
Belast met: 3 gl. 5 st./jr aan rentmeester des Tombes
Verponding: 5 stuiver/jr.
Later bleek dat er nog een rente van ƒ 4,50/jr. aan rentmeester des Tombes
betaald moest worden.
Waarvan aanleggers concludeerden dat deze ook t.l.v. gedaagden zouden komen.  
R 27 fol. 36ev. 05-02-1714
- Peter Guns, aanlegger - contra - Frans Tomas, Wouter Jan Hoefnagels en Frans

Conincx, gedaagden
  Betreft: Een obligatie - d.d. 8-1-1704 - 3 jaar renteachterstand.
           Cornelis Manders is ook ΘΘn der gedaagden.
- Jan Peeters c.s., kerkmeesters, krijgen toestemming om de geabbandonneerde en
  leegliggende goederen, te Astappen, en geweest van de kinderen Dirck Gerits
  te executeren. Dit tot verhaal van een jaarpacht van ƒ 10,- met 14 jaar ach-
  terstand.
R 92 fol. 10vo 05-02-1714
Jan Peters van Rest is schuldig aan Teunisken - weduwe Jan van de Loverbosch:
ƒ 200,- α 4%.
Borg: een beempt ontrent 't Broeck - te Ommel
 1. Hendrick Tho poel

2. 't Broeck
3. weduwe Jacob van de Cruys
4. de gemeente

R 114 fol. 10vo 07-02-1714
Dirck Geven, geboren te Asten, wil gaan wonen te Stratum.
De Armenkas van Asten staat borg voor hem - en de helft van zijn te verwekken 
kinderen - tot een bedrag van - ƒ 150,-.
R 114 fol. 11vo 10-02-1714
- Antony de Louw, notaris en procureur, te Endhoven - en
- Elisabet de Louw, te Ommel - staan borg voor Dirck de Louw, hun broeder, ter-
zake van de transactie, gedaan op 18-1-1714 voor schepenen, alhier.
Zij zullen Martinus Janssen "cost en schadeloos" houden.
R 27 fol. 34 15-02-1714
Marcus Souvez - contra - Pieter de Cort.
R 114 fol. 12 21-02-1714
Paspoort voor: Jan Bakermans, geboren en wonende te Asten, om zijn "affairens 
               in andere lantschappen" te kunnen doen.

   - Antony Voermans, geboren en wonende te Asten.  
               In beide paspoorten wordt genoteerd dat er te Asten en elders 
geen besmettelijke ziekten heersen.
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R 114 fol. 13 21-02-1714
Schepenen van Asten verklaren, dat, ofschoon de Heer Pieter de Cort, drossard,  
alhier, "is een man bij ons en allomme bekent eerlijck in handel en wandel die 
niet anders en handelt als naar regt en justitie".
Wij hebben echter bevonden, op d.d., rond ΘΘn uur in de middag, dat de glazen
van de slaapkamer van de drossard "met forse en gewelt ontstucken sijn gewor-
pen en geslagen, ja soodanigh, dat de ijse spillen daar van sijn gebogen"
Volgens de drossard en zijn huisgezin is e.e.a. afgelopen nacht gedaan.
R 114 fol. 13vo 23-02-1714     
Jan Dircx verpacht aan Marcelis Daendels:
- huis, stal, hof, aangelag, land en wei.
Zoals de verhuurder nu in bewoning en gebruik heeft.
Huurtermijn: 6 jaar.
Onderhoud: rekening huurder.
Belastingen: rekening huurder.
Huursom: ƒ 60,-/jaar - het "voorlijff ofte helfte, sijnde 30 gl., toecomende
         St. Marten te betalen".
R 13 fol. 59 26-02-1714
Willem Lomans en Marten Jansen, oud borgemeesters, aanleggers - contra -

- Joost Roefs,
- Geef Dircx,
- Antonis Tomas - elk afzonderlijk - gedaagden.

R 114 fol vo 26-02-1714
Akte betreft: Vlierden.

- Hendrick Jan Roeloffs van Deursen, oud schepen van Stiphout en wonende al-
  daar, 50 jaar - en
- Jenneke - weduwe Dries Jan Roeloffs,te Deurne, in de 40 jaar.
Zij verklaren, onder eede, ter instantie van de provisoren van den Armen van 
Vlierden, dat hij, eerste deponent, zijnde een zoon van Jan Roeloffs, weet dat 
deze aan hem, deponent, verscheidene keren heeft verklaart dat hij uit zijn 
- huis en aangelag - op het Vloeyeint, te Vlierden

1. de hofstad, weduwe Frans Reynders 
en de weduwe Jan Reynders

 2. erven Hendrick Berckers
(Welke goederen, met meer andere, aldaar onder Vlierden gelegen, onlangs door 
Antony van Schayck, deurwaarder, te Deurne, voor de restante lasten verkocht
zijn aan den Armen van Vlierden.)
- een rente was geldende aan den Armen van Vlierden van - ƒ 200,- α 5%
en dat deze door hem vele jaren zijn betaald. Na het overlijden van zijn vader
heeft zijn moeder, nog wel dertien jaar of meer, betaald. En daarna door Dries
Jan Roeloffs en ook nog door diens weduwe, Jenneke.
Het kapitaal was opgenomen door Daem Willems.
De tweede deponente verklaart dat zij en haar man de onderpanden, waaruit de 
rente betaald wordt, hebben bezeten en dus ook betaald.
R 114 fol. 16 26-02-1714
Paspoort voor: Gerit Janssen Hoefnagels, geboren en wonende te Asten.
               (Notering, dat er geen besmettelijke ziekten heersen).
R 114 fol. 16vo 26-02-1714
Gerit Janssen Hoefnagels is genoodzaakt proces te voeren tegen:
- Mattijs Willems - als gedaagde - en
- Marcelis Berckers.
De zaak zal dienen, 12 maart a.s. Comparant verblijft dan "buitenslands".
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Hij geeft procuratie aan Mr. Arnoldus Swinckels om zijn zaak waar te nemen.
R 114 fol. 17 26-02-1714
Anna Constantia Baronesse de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie aan 
Carel Emanuel Baron van Keverberg, Heer van Aldegoor, Halen, Lintenigh etc. -
om namens haar over te dragen aan haar dochter Freule Anna Wilhelmina Baronnes
se de Doerne, chanonesse, te Munsterbilsen:
- huis, hofstad, landerijen, molen etc. - genaamd: 't huys van Goor - in het 
  graafschap Horn.
R 114 fol. 18vo 27-02-1714
- Anna Constantia de Boecop, Vrouw van Asten - ter eenre - en
- Marcus Souveez - ter andere zijde.
Contract aangaande de aanstelling van de tweede comparant als vorster.
o.a.:
- Het waarnemen en observeren van de wildbanen.
- De Vrouwe en Freule van Asten - ten allen tijde dienstig te zijn - zonder 
  daarvoor salaris te vorderen.
- Ten diensten staan van de drossard en diens bevelen volbrengen, dit voor de 
profijten zoals door andere vorsters genoten.
- Hij zal verder de president, schepenen en allen die onder eede van de Vrouwe 
van Asten staan - alle diensten bewijzen.
- Het ambt wordt gegund voor - ƒ 30,-/jaar.          
- Het kan beδindigd worden door de comparante of diens nakomelingen zonder op-
  gaaf van redenen.
- De vorster zal afzien van alle rechten, wetten en placcaten die eenigszins
  strijdig zijn met een goede bediening van het ambt.
R 114 fol. 21 28-02-1714
Marcus Souvee, van de gereformeerde religie, wordt op grond van goede rapporten 
enz. aangesteld als vorster van Asten.
Hij legt, in het kasteel, de eed af aan handen van de drossard, in aanwezigheid 
van de Vrouwe van Asten en schepenen.
R 114 fol. 22vo 03-03-1714
Paspoort voor: Jan Peeter Smits, geboren en wonende te Asten.

     (Notering, dat er geen besmettelijke ziekten heersen.)
R 92 fol. 11vo 05-03-1714     
Frans IJsbouts Conincx is schuldig aan de weduwe Jan Franssen van de Lover-
bosch - ƒ 200,- α 4%.
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R 92 fol. 12vo 10-03-1714
Mattijs Janssen Cuypers verkoopt aan Frans Huyberts:
- land aan de Pas 3 cops. 

1. Jan Joris van Hoof
            2-3-4. de straat

Conditie: Verkoper mag alle jaren in de hoek van de voors. akker een mesthoop
          leggen.

Koopsom: ƒ 41,-.
R 33 - 52 12-03-1714
Ook:  R 13 - fol. 62 - 12-03-1714.
Johan Draak, secretaris te Asten, aanlegger.
- contra 
Govert van der Lith, secretaris te Someren, gedaagde.
o.a.
 2. Aanlegger is door gedaagde, in oct. 1713, verzocht om hem te vertegenwoor-
    digen in het aanbieden van een rekest aan een commissie te 's Hage.
 7. Hij zou hem kostenvrij houden.
10. Aanlegger heeft het rekest aangeboden aan Willem Jan van Bronkhorst, procu-
    reur bij de Staten Generaal, en ook vervolgd, hiervoor was een zegel nodig 
    van 12 gulden.
17. Na terugkeer uit 's Hage is rapport gedaan.
22. Aanlegger heeft nu een rekening gekregen van voormelde procureur van 12 gl.
    2 stuiver.
30. Hij heeft deze overgegeven aan gedaagde, welke nu "den ondanckbare is spee-
    lende" en is tot nu toe in gebreke gebleven de "penningen" te restitueren.
R 13 fol 64 12-03-1714
- Arnoldus Swinkels, advocaat, aanlegger - contra - Frans Hoefnagels, gedaagde.
R 27 fol 41 12-03-1714
Op 20-2-1714 zijn Peeter Janssen Verbeeck, Gerit Janssen Verberne, Jan Janssen 
Verberne, Gerit Jansen Hoefnagels, Hendrick Rijniers, Dries Antonis en Dirck
Philips ter raadkamer geweest om t.o.v. van schepenen - ter instantie van Pie-
ter de Cort, drossard, te getuigen.
Zij hebben echter niets onder eede willen verklaren.
Zij kunnen opgeroepen worden - bij onwilligheid "verbeuren" zij alle dagen 
ƒ 3,-.
R 114 fol. 23 12-03-1714
Hendrick Jacobs, te Aelst, verzoekt t.b.v. zijn vrouw Mary Jan Colen, geboren
te Asten, een ontlastbrief.
De Armenkas staat tot een bedrag van ƒ 150,- borg voor Mary Jan Colen - en de 
helft van haar kinderen.
R 107b. fol. 1 14-03-1714
Lambert Tijssen verkoopt aan Marcelis Dircx:
- 1/7e deel in huis, hof, aangelag en land - aan Vordeldonck

1. Willem van Hugten
2. kn Teunis Laurijnssen

 3-4. de straat
Gekomen van Dirck van Hugten - en Anneke, zijn vrouw.
Belast met: ƒ 100,- aan 's Gravesande, te 's Bosch, in een meerdere rente van 

  ƒ 200,-.
- ƒ 0-2-4/jr. in het boek van Asten.
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Schepenen Helmond.
Koopsom: ƒ 14,75.

1/7e deel van de lasten is ƒ 14,75.
Geregistreerd Asten 15-3-1717.
R 92 fol. 13 15-03-1714
Jan Jan Linders Bosmans verkoopt aan Joost Janse:
- groes/land an Vorreldoncq 4 l.

1. de koper
 2-3. de straat

4. Peter Peters
Koopsom: ƒ 134,-.

R 92 fol. 14 15-03-1714
Michiel Gerarts Vermeulen verkoopt aan Jan Verhoosen:
- huis, hof en aangelag - te Ommel ╜ l.

 1-3. de straten
2. Agnees - weduwe van de Cruys
4. Jan Antonis Meujen

- land de Stockacker 1╜ l.
1. Jan Antonis Meujen
2. weduwe Jacob van de Cruys

 3-4. de wegen
- land de hooge Loo 1╜ l.

1. Jan Janssen
2. Joost Ijsbouts
3. Jan Aarts Coopman
4. Hendrick Canters

- land 't Ven 1╜ l.
1. Frans Conincx  
2. Christina van de Cruys
3. de Vrouwe van Asten
4. Jan Peeter Meussen

- groes int Ven 2 l.
1. Goort Antony Laurijnssen
2. Jan Peter Meussen
3. de gemeente
4. Christina van de Cruys

Belast met: 6 duiten/jaar cijns aan de Vrouwe van Asten.
Koopsom: ƒ 700,-.

R 114 fol. 24 19-03-1714 
Hendrick Gijsberts "bij ons allomme (alsoo ter contrarie niet en is gebleken)
bekent voor een man staande ter goeder naam ende faam" - g.m. Maria, dr wijlen
Laurijns Volders, in leven secretaris, alhier.
Requirant vraagt en verkrijgt een paspoort om zijn "affairens" te Hollant, Bra-
bant of elders te verrichten.
Opmerking: Geen notitie besmetelijke ziekten. (G.S.)
R 107b. fol 5 20-03-1714
Govert van der Lith, secretaris, te Someren, met procuratie van schepenen 
Someren - d.d. 16-3-1714 - van Maria van Gils - weduwe Peeter van der Lith.
(e.e.a. volgens hun testament - d.d. 3-1-1703 - schepenen Lierop) verkoopt
aan Francis Janssen van de Loverbosch:
- een hof ontrent de Kerck - te
 Asten

1. de verkoopster
2. de straat
3. weduwe Antheunis Colen
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4. Tunniske - weduwe Jan Fransse van de Loverbosch
Verkoopsters man heeft e.e.a. gekocht van de kn en erven Volders - d.d. .....
Schepenen 's Bosch. Koopsom: ƒ 175,-.
R 114 fol. 29 04-04-1714 (goed !)
- Govert van der Lith, secretaris, te Someren - en
- Evert Janssen, coopman van glasen, te Budel.
Zij verklaren, onder eede, ter instantie van Wolphangis Idelet, procureur,
alhier, dat het waar is dat Hendrick van den Bleek ten huize van Francis van 
de Loverbosch, herbergier, op d.d. in de middag, tussen twee en vier uur, "son-
der eenige questie ofte verschil", onverhoeds, de voors. Idelet met een pint 
bier in zijn aangezicht heeft geslagen, zodat de pint in verscheidene stukken 
is gevlogen en de getroffene verschillende wonden in zijn gezicht had bekomen.
Nadat Hendrick van den Bleek dit feit begaan heeft, is hij op de vlucht gesla-
gen, zonder ΘΘn woord te zeggen.
R 114 fol. 25  09-04-1714
Paspoort voor: Jan Antonissen, oud borgemeester.

     (Notitie, besmettelijke ziekten, zie voor.)
R 114 fol 25vo 10-04-1714
Borgstelling voor Marten Vermeulen, geboren te Asten - en zijn vrouw, "ons is
te kennen gegeven dat hij met sijn tegenwoordige huysvrouwe binnen de dorpe 
van Stratum geerne soude gaan woonen".
De borgstelling is geldig tot - ƒ 150,- voor Marten Vermeulen - en de helft van 
zijn kinderen.
R 33 - 52 16-04-1714 1/2
Ook: R 13 - fol 68 - 16-4-1714.
  3. In 1702 zijn, ab instestato, de goederen van Jan Andriessen van Ruth -
     en zin vrouw Jenneke, verdeeld.
  4. Erfgenamen waren: Frans, Thonis, Jan. Aert, Willem - g.m. Heylken van 
     Ruth, Mathijs - g.m. Elsken van Ruth, Dirck - g.m. Maria van Ruth, Aert
     Keysers - g.m. Stijntie van Ruth - zijnde acht "staecken".
 14. In de "loten" van Jan en Frans zaten "drie pachtiens" te betalen aan 
     rentmeester des Tombes, te 's Bosch, t.w.: 
     ΘΘn van 6 gulden/jr., ΘΘn van 15 st./jr. en nog ΘΘn van 15 st./jr. -
     somma ƒ 7,50/jr.
 22. Hun ouders hebben deze altijd betaald.
 27. Ze komen voor hun rekening - elk ƒ 3,75/jr.
 53. Op 26-11-1711 hebben:
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     - Jan Janssen van Ruth - voor een helft - en zijn kinderen,
     - Jan Marten Doensen - g.m. Hendrina Janse van Ruth,
     - Evert Janse van Ruth,
     - Jan Jansen van Ruth - en
     - Fyken van Ruth - voor de andere helft - aan Willem Geven van Weerdt -
       - g.m. Hendrina - weduwe Jan Jansen van den Wildenbergh verkocht:  
     - land/groes te Ommel 3╜ l.

1. Frans Hoeffnagels
2. Frans van Ruth, gedaagde
3. de straat
4. weduwe Jan van der Loverbosch

       Belast met: ƒ 3,75/jr. aan rentmeester des Tombes.
       Verponding: 5 stuiver/jr.
 79. Nu krijgt men te verstaan uit het kantoor van de rentmeester dat aanleg-
     ger/of koper worden geacht ƒ 4,50 te betalen uit de gehele som van ƒ 7,50
     en dat gedaagde dus 15 st./jr minder hoeft te betalen.
 88. Ter oorzake van dit verschil zijn de "renthiens" ten achter geraakt en on-
     betaald gebleven. Maar ook is de deurwaarder van het "comptoir" komen som-
     meren bij hem, aanlegger.
108. Ook Willem Geven van Weerdt n.u. heeft de ƒ 3,75 ten kantore aangeboden,
     doch ze werden niet ontvangen.
146. Willem Geven van Weerdt n.u. heeft, op 9-1-1714, geprotesteerd.
168. Op 9-1-1714, heeft aanlegger hem (Frans) door Jan Baesen, ondervorster,
     laten dagen.
     Enz. enz. 
     In de "daging" - d.d. 20-11-1713 - komt nog voor dat:
     - Jan Willems - g.m. Fyke van Ruth.   

29-10-1714 2/2
Gedaagde zegt:
 5. "Dat den aenlegger ofte Heer bedienden van den selven, seer verkeerdelijck 
van de geschapentheyt der saken in questie is geinformeert".
    En derhalve een geheel verkeerde en ongefundeerde conclusie neemt.
 8. En is tussen de kinderen van Jan Andriessen van Ruth - en Jenneke, zijn 
    vrouw geen schriftelijke en formele scheiding en deling gemaakt.
11. "In voegen dat het een ijdel sigmentum ende herseloose inbildinge van den
    pretensen aenlegger is wesende"
16. Gedaagde heeft "geen enkele kennis ervan" dat hij iets ordentelijk op 
    schrift zou zetten - met bij ieders lot de lasten, renten, pachten en ser-
    vituten.
33. Alles is mondeling gegaan en anders moet aanlegger maar copiδn overleggen.
    Enz. enz.
R 13 fol. 71 16-04-1714
- De Heer Hendrik Hurckmans, te Leende, aanlegger - contra - Aert Kerkhof, ged.
R 114 fol. 26 16-04-1714
Gerit Philipsen - weduwnaar van Aelle Daniels, waarbij nog in leven zes kinde-
ren verklaart - dat hij "sig niet wel in staet was bevindende en oock geschapen
stont wegens verachterde slants- en gemeentenslasten te worden geexecuteert en
sijne goederen, die met veel pagten en lasten waeren beswaert, vercogt en dat 
hij tot reddingh van allen deselve" zich had begeven in tweede huwelijk met
Mary Tijssen, te Meyl - hij is gehouden "een staat en inventaris" te leveren
van de goederen die hij van wijlen zijn vrouw "in togte" bezit.
- Frans Martens, zijn zwager - en
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- Jan Goorts, oom van zijn overleden vrouw, verklaren dat de achtergelaten 
  goederen zo gering van waarde zijn dat ze bij verkoop of deling meer schade 
dan baten opleveren.
R 92 fol. 15 18-04-1714
Frans Conincx, te Ommel, verkoopt aan Arnoldus Swinkels:
- land den Haeck - in de Ommelsche acker, achter

het convent 2 l.
1. Agnes van de Cruys
2. Jan Peeters van Rest
3. de straat
4. de Ommelsche voetpat

Koopsom: ƒ 30,-.
R 114 fol. 27 19-04-1714
Peeter Peeter Slaets - g.m. Maria - weduwe Frans Janssen Verreyt verklaart
dat Frans Janssen Verreyt enige erfgenaam is van Jan Fransse Verreyt, zijn
vader.
Zijn vader had voor wethouders, alhier, opgedragen aan:
- Hendrick Peeter Bollen - en
- Antony Peeter Canters:
- een hooiveld in de Vloet 2 l.         
Los en vrij behalve de lands- en dorpslasten.
"Ende dewijl den voorn. Hendrick Peeter Bollen als eygenaer daarvan bekent 
door Lambert Tijssen, Mary Claessen van Rut e.a. niet alleen is aangesprooken
met meer andere om pro-rata te contribueeren in de betaling ende leverantie 
van ses mudde rogge aan de Heer van Helmont"
Hierover is Hendrick P. Bollen e.a. voor de Raad van Brabant gedaagd.
E.e.a. is echter strijdig met de voorn. opdracht.
Comparant verklaart, als erfgenaam n.u. van Jan Franssen Verrijt, dat Hendrick
P. Bollen van het te voeren proces kost- en schadeloos gehouden moet worden.  
R 92 fol. 16 28-04-1714 Ook: R 148 - 11-4-1714.
Jan Peeter Smits en Peeter Baltus, kerkmeesters, verkopen de geabbandonneerde
goederen van wijlen Gerit Dircx - om daaraan een kerkrente te verhalen en ver
der ad opus jus habentium (zoals het gebruik recht is):
Koper wordt: de Kerk van Asten - ƒ 135,-
                       Lasten: - ƒ    85,-  

ƒ 220,-
- huis en aangelag - te Astappen 3 l.
- land daar tijnde 1╜ l.

1. Gerit Flipse 
2. Marcelis Teunis

- land 1╜ l.
1. de hey
2. Marcelis Teunis

- land
 1-2. Gerit Flipse

- den Emencamp 3 l.
1. Gerit Flipse
2. Hendrick Canters

- de Rayacker 1╜ l.
1. Mevr. Mus
2. Wilbert Jansen

- Essenacker 1╜ l.
1. Wilbert Janssen
2. Peeter Driessen

- hooieusel 4 l.
1. Hendrick Canters
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2. Marcelis Teunis
- hooiveld 1╜ l.

1. Christyn Colen
2. Gerit Flipse

- hooiveldje op den Diesdonck 1╜ l.
1. NN.
2. Frans Goorts

Belast met: ƒ 1-16-0/jr. aan rentmeester des Tombes.
R 92 fol 17 28-04-1714 Ook:  R 148 - 12-4-1714.
De gemeente Asten verkoopt aan Hendrick Tho poel de geabbandonneerde goederen 
van Aelbert van den Wildenbergh, te Ommel, 
Van den Wildenbergh is "fugitive" en de verkoop wordt gedaan om de proceskos-
ten op hem te verhalen.
- land 5 cops.    
       1. Frans van Rut

2. Jan Teunisse
- weidrieske 1╜ l.

1. Aelbert Peeters
2. Frans van Rut

Koopsom: ƒ 48,-.
R 114 fol. 28 28-04-1714
Jan de Cort, wonende te Asten, geeft procuratie aan Nicolaes de Cort, zijn
broeder, ook wonende te Asten, om namens hem te verkopen:
- de erfgoederen, te Oosterwijck,
die hem en zijn andere zusters en broeders van wijlen zijn zuster, Maria de
Cort, zijn aangekomen.
R 13 fol. 76ev. 30-04-1714
- Hendrick Canters, te 's Bosch, aanlegger - contra - Johan Cornelis, gedaagde. 
- Dirck Janssen, aanlegger - contra - Hendrick Huyberts, gedaagde.
  fol. 93 - 29-10-1714 - Aanlegger heeft, op 5-2-1696, van gedaagde gekocht
                         - een huis en land - te Ommel

  Belast met: ƒ 0-7-8/jr. aan rentmeester des Tombes.
  Nu blijkt echter dat deze rente ƒ 0-10-0/jr. is.
  Aanlegger verzoekt schadeloosstelling over de periode
  1695 - 1714, zijnde ƒ 2-5-0.

R 114 fol. 28vo 01-05-1714
Alzo "geschapen ware dat naar overleyden van Antonis Verdeuseldonck verschil
soude connen comen te ontstaan tussen Dirk en Lamert, kinderen van Antonis 
voorn. - en Dirske Verhaseldonk ende die nae-kinderen van Antonis - en Jenneke
Verrijt, in tweede huwelijk".
Om dit te voorkomen is een contract gemaakt tussen:
- Dirck en Lambert, kn Antony Josephs Verdeuseldonck - en Dirske Verhaseldonck,
  zijn eerste vrouw - beide wonende te Vlierden - ter eenre - en
- Josephus Verdeuseldonck, plebaan van Turenhout - en
- Jan van den Broeck - g.m. Maria, dr Antony Josephs, molder, te Venray - zij
  mede voor:
- Johanna Maria, hun minderj. zuster - ter andere zijde.
Partijen verklaren dat over de goederen die hun vader mocht nalaten, zowel de
goederen die hij "in togte" bezit als die, die hij in eigendom heeft een ac-
coord is gemaakt - in die zin:
- Dat Dirck en Lamert, na het overlijden van hun vader, in eigendom en gebruik
  mogen aanvaarden "het erfgoet" gekomen van hun moeder.
  Alsmede de overige goederen, die hij, Joseph, te Vlierden heeft aangekocht,
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  Dit met inbegrip van lasten en pachten.
- De nß-kinderen van Antony Verdeuseldonck - uit zijn tweede huwelijk met Jen-
  neke Verrijt - zullen na zijn dood aanvaarden:
  - Alle verdere goederen en effecten "soo gereet als ongereet" die door hun
    vader en zijn tegenwoordig vrouw worden nagelaten.
  - Na het overlijden van hun vader zullen de drie laatste comparanten aan 
    Dirck en Lamert - ƒ 300,- uitkeren.
R 114 fol. 32 12-05-1714  
Tomas Aarts - g.g.m. Lijsken Laureynssen, waarbij een, nog minderj., kind.
Hij wil hertrouwen en maakt een inventaris van zijn goederen.
- vijf vrouwenhemden, twee neusdoeken, zes vrouwenmutsen, een paar lakens.
- een ijzeren pot, een koperen ketel, twee tinnen schotels.
R 114 fol. 33 18-05-1714
Paulus Janssen - g.g.m. Catarina Hendricx, wil hertrouwen, hij maakt t.b.v. 
zijn minderjarige kinderen een inventaris:
- een eiken kist, twee stoelen, 
- een bed met hoofdpeluw, een beddekoets, 
- een ijzeren moespot, een koperen ketel,
- een strijkijzer,
- acht vrouwenhemden, zes "baten", een vrouwerok, een grauwe schort, een zwart
  lijfke, een rijglijf.
- een weefgetouw.
R 114 fol. 34 24-05-1714f
- Joost Dirck Coppens - g.m. Mary Jan Wilberts,
- Wilbert,
- Joost - en
- Peeter Jan Wilberts,
- Jenneke - en 
- Mary Jan Wilberts.  
Allen kinderen van wijlen Jan Wilberts - en Mechel Peeters.
Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot: Joost Dirck Coppens
- beemd agter Bussel 2╜ l.

1. Marten Wilberts
3. Heer Dongelbergen
4. de Aa

- ƒ 300,- uit te keren door de ontvangers van het tweede lot.
2e lot: Wilbert, Joost, Peeter, Jenneke en Mary
- huis, schuur, aangelag, land en groes - zoals bij hen in bewoning en gebruik.
Belast met: 5 gl. 10 st./jr. aan rentmeester des Tombe.
R 92 fol. 18 04-06-1714
Hendrick Canters, koopman, te 's Bosch, heeft te kennen gegeven dat hij wil 
"vermangelen": 
- huis en aangelag van Jacob Baessen - te Ommel, tegen het 
- huis en aangelag - in bewoning bij Hendrick van den Bleeck - in het Dorp

 3 l.
Hij verzoekt nu om taxatie om de 40e penning te kunnen betalen.

Waarde: ƒ 120,-.
Het huis en aangelag van Jacob Baessen, te Ommel, is ook waard - ƒ 120,-.
De vermangeling gaat door.  
R 92 fol. 21 04-06-1714 Ook:  R 181 - 1714.
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Hendrick Canters, koopman, te 's Bosch, verkoopt aan Marcus Zauve, vorster:
- land in 't Dorp 1╜ l.

1. Marcelis Antonis
2. kn Aert Aertsen

 3-4. de straat
Op 11-1-1714 verkocht door Hendrick van den Bleeck aan Hendrick Canters.

Koopsom: ƒ 15,-.
R 114 fol. 36vo 04-06-1714
Willem de Wit, deurwaarder, "dewelcke uyt cragte van mandement van arrest en 
daagsel met de clausule van evictie, geimpetreert bij Antony van Tongeren, in-
woonder tot leege Mierde" in arrest neemt "een soodanige rente" als de erven
Susanna van deer Weegen nog "onverdeelt sijn posseerende":
t.l.v. Marten Jansen,
     - Jan Dircx - en
     - erven Dirck Coppens - om daaraan te verhalen - ƒ 500,-.
R 92 fol. 22 09-06-1714 Ook: R 181 - 1714
Antony Kanters verkoopt aan Hendrick Francis Hoefnagels:
- land int Liendert 2 l. 1 cops.

1. de koper
 2-4. de weg

    3. weduwe Flips Timmermans
Koopsom: ƒ 85,-.

R 27 fol. 43 11-06-1714
- Jan Paulus Cremers c.s., collecteurs der vijandelijke contributie -
 15-5-1710 - '11,
- Michiel van de Cruys c.s., borgemeesters, St. Jan 1710 - '11.
Zij krijgen toestemming om wanbetalers te dwingen tot volle betaling.
R 114 fol. 37 16-06-1714
Aert Kerckhoffs verklaart zich in te zetten om tot betaling te komen van de
lands- en de gemeentelasten over de jaren 1710, '11, '12 en '13 op de goederen
van de Heer Hurckmans, te Ommel - en bij hem, comparant, als huurder in bewo-
ning en gebruik geweest.
Mede compareerde:
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- Mechel Joost Verberne - weduwe Jan van de Kerckhoff, te Someren - en
- Perijn Jansse de Groot - weduwe Willem Verberne.
Zij stellen zich borg.
R 114 fol. 38 18-06-1714
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van het officie - dat het waar is
dat Willem Tijs Somers "ontrent of voor Paesschen 1713 met Maria van Weert, 
gewesene dienstmeyt van Jan van Riet, als doentertijt vorster van Asten wesen-
de, voor deselve vorster bij de ingesetenen hebben opgehaelt de paesseyeren".
Zij verklaren verder "gehoort" te hebben dat Willem Tijs Somers, in gebannen 
criminele vierschaer, op de examinatie van de drost openlijk bekende dat hij 
door Jan van Riet en Jacob Baessen, vorster, (na dato dat Jan van Riet en Jacob 
Baessen, ondervorster, op hem waren uitgeweest om hem, Willem, te apprehen-
deren) door dezelfde Jan van Riet is aangenomen geweest om zijn "paesseyeren"
op te halen. 
R 114 fol. 38vo 19-06-1714
Schepenen van Asten verklaren dat Hendrina Janssen van Ruth en Feyke, haar
zuster, geen "erffgoederen" hebben en dat zij door ons altijd zijn gehouden 
voor arme personen die van de armenkas "genieten".
Wij verzoeken aan alle hoge en lage officieren, magistraten en andere om hen 
alle hulp te bewijzen.
R 92 fol. 23 22-06-1714 Ook:  R 181 - 1714
Matijs Jansse Somers, Dirck Tijssen en Jan Overhoff - g.m. Jozyna, dr Dirck
Tijssen verkopen aan Jan van Riet:
- land 1 l.

1. kn Aert Aerts
2. Jan en Huybert Aerts

 3-4. de straat    
- groes in 't Root 1 l.

1. Jan van Riet
2. Joost Doensen
3. de Aa
4. den Dijck

In de verponding resp. 8 en 11 stuiver/jaar. Kopsom: ƒ 127,-.
R 114 fol. 39 22-06-1714
- Dirck Tijssen, vader van Josyna, zijn dochter, uit zijn huwelijk met Mary
  Hendricx, zijn eerste vrouw - ter eenre - en
- Johan Overhoff - g.m. Josyna Dircx - ter andere zijde.
Zij delen de nagelaten goederen van Mary Hendricx, hun vrouw en moeder.
1e lot: Dirck Tijssen 
- land de Ligtebanck - agter 't Bergslandt 1 l.

1. Goort Martens
2. kn Aert Aerts
3. de wegen

2e lot: Jan Overhoff
- land int Roodt 5 cops.

1. Jan Symonts
2. kn Aert Aerts
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3. Peter Franssen
4. den Dijck

- land aen de Meulen 2╜ l.
1. Frans Martens
2. kn Aert Aerts
3. de weg
4. Jan Aerts

Belast met: 4 gl./jr. aan den Armen van Asten.
R 114 fol. 40vo 22-06-1714
- Dirck Tijssen - ter eenre - en
- Mattijs Janssen Somers - g.m. Catalijn Tijssen - ter andere zijde.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Luytie van Gerwen.
1e lot: Mattijs Janssen Somers
- land aan de Pas 1╜ l.

1. kn Aert Aerts
2. Dirck Tij....    (sic!!)
3. de weg

- land ontrent de Molenpat
1. kn Aert Aerts
2. de Meulenpat

- land 3 cops.
1. .......
2. .......

- groes int Linder 1 l.
1. kn Aert Aerts
2. Antony Canters
3. erven Hendrick Bernarts 
4. Hendrick Canters

Belast met: 4 gl./jr. geestelijke pacht aan rentmeester des Tombe.
2e lot: Dirck Tijssen
- land de Ligtebanck - agter 't Bergslant 1 l.

1. Goort Martens
2. kn Aert Aerts

- land int Bergslant 1 l.
1. kn Aert Aerts
2. Jan en Huybert Aerts

- groes int Root 1 l.
1. Jan van Riet
2. Joost Doensen

Welke laatste percelen aan Jan van Riet zijn verkocht door Dirck Tijssen,
Tijs Somers en Jan Overhoff doch alles voor rekening van Dirck Tijssen aange-
zien hij de koopgelden ontvangen heeft.
R 92 fol. 23vo 09-07-1714 Ook: R 181 - 1714
Frans Janssen van Ruth, te Ommel, is schuldig aan Willem Goort Loomans:
- ƒ 250,- α 4╜%.
Marge: 13-1-1738 copie gemaakt voor Peter en Antonie Lomans.
R 114 fol. 42 21-07-1714
Schepenen van Asten verklaren dat toonder dezes, Johannes Hoefnagels, kuyper, 
en "ervaren in de wijncoopmanschapperije", geboren te Asten, een jongeman is 
van eer en deugd - dat zijn grootvader, Jan Hoefnagels, hier molenaar is ge-
weest en tot zijn sterfdag toe zijn diensten heeft gedaan. Hij had een zoon, 
Gijsbert Hoefnagels, zijnde geweest de vader van de requirant, welke is ge-
trouwd geweest met Maria, dr. Huybert van den Boomen, geboren te Lierop, zijnde
ook onbesproken van leven en moeder van de requirant.
Wij verzoeken hem doorgang te verlenen en alle nodige hulp te bewijzen.
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R 114 fol. 43 21-07-1714 
Bedelvergunning.
Schepenen van Asten verklaren dat Mattijs Jansse, onze inwoner, ons heeft laten 
weten "dat hij nu eenige tijt agter den anderen met soodanige sieckte en qualen
onderworpen is geweest dat hij tot sijn ligchaems onderhout (altemaal met sijn 
handen de kost winnen) niet heeft connen verdienen, alsmede dat de medecijnen
die bij hem alhier sij gebruyckt ontrent sijn sieckte van geen effect sijn ge-
weest".
Enz. enz.
In de hoop zijn voorgaande gezondheid weer terug te krijgen en voor zijn vrouw
en kinderen weer de kost te kunnen verdienen wil hij zich begeven naar "mede-
cijnmeesters" elders.
Wij verlenen hem, pro deo, deze attestatie en hopen dat iedereen die dit ver-
toond wordt hem voor een arm maar eerlijk man houdt en hem alle hulp zal ver-
lenen.
R 114 fol. 44 09-08-1714
Paspoort voor: Paulus van der Loo, geboren te Asten, zijnde van goed gedrag.
               Hij is jager geweest bij de Vrouwe van Asten.
               Zijn vader is, alhier, collecteur geweest van 's landslasten en
               heeft daarvan ook "loffelijck" rekening gedaan.
R 114 fol. 44vo 17-08-1714
Jan Janssen Hoefnagels, 19 jaar, verklaart onder eede, ter instantie van het
officie, dat hij op zondag, 5 augustus, gaande "'s Heeren strate" tegenover het 
huis van Alen Baltis, Lamert Souveez heeft ontmoet "die hem de hant op sijn 
hest was leggende, seggende: vegt tegens mij".
Waarop hij, deponent, gezegd heeft: "Wat sou ick vegten, ick heb het nu al ge-
nogh" ende mede liep het bloet door de wonde die hem met een mes onde de seste
ribbe door de voorn. Souveez gestooken was, waarop denselve is vertrocken en 
hij, deponent, door 't bloeyen bijna flauw geworden".
R 114 fol. 45 17-08-1714
Paulus Peeter Kanters, 16 α 17 jaar, verklaart, onder eede, ter instantie van 
het officie - dat hij, samen met Huybert van der Loo en Antony Jan Liesen op
St. Jacobsdag l.l., 's avonds, of rond middernacht, zijn geweest omtrent het 
Laarbroeck en dat daar naar hen "met houteren is geworpen" zonder dat zij ge-
zien hebben wie dit deden.
Wel is op hen aangekomen Joost Jan Verberne, hebbende een hout in zijn hand 
waarmee hij naar hen was werpende en vervolgende.
Hij, deponent, verklaart de vlucht genomen te hebben.
R 114 fol. 45 17-08-1714
Volgt een ongeveer gelijkluidende verklaring van Huybert Jacob van der Loo,
21 jaar.
Hij verklaart nog uitgedaagd te zijn, om te vechten, door Joost Jan Verberne
"die iets blinckens in sijn hant hadde" zonder te kunnen zeggen of dit een mes 
was of niet.
R 114 fol. 45vo 17-08-1714
Jacob Basen, ondervorster en schutter, verklaart t.v.v. van Jan Aelberts, op
speciale order van de drossard dat hij is geweest bij Mattijs Willems van Ger-
wen en deze heeft aangezegd, dat hij om twee uur in de raadkamer zou komen,
voor drost en schepenen, om te proberen een accoord te maken betreffende de 
kwestie tussen hem - en wijlen zijn vrouws kinderen.
Dat Mattijs Willems i.p.v. zulks "met alle eerbiedigheyt aan te nemen, inte-
gendeel met een snaphaan in de hant den deponent opt lijff gestooten en alsoo
uyt den huyse gestooten ende met een snaphaan in de hant op 's heeren straten
vervolgt sulcx dat hij, ondervorster, tot sijn securitijt hem de vlugt heeft
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moeten nemen om sig te salveren".
R 114 fol. 47 25-08-1714
- Jan Aelbert Loomans, 26 jaar,
- Hendrick Aelbert Loomans, 23 jaar,
- Margriet Aelbert Loomans, 21 jaar - en
- Flips Hendricx, 23 jaar.
Zij verklaren, onder eede, ter instantie van het officie - dat de eerste de-
ponent aan de drossard heeft verzocht dat Mattijs Willems, voor drost en sche-
penen zou verschijnen, om met hem en zijn verdere broers en zusters, kinderen 
van Aelbert Loomans, te accorderen.
De drost heeft daarop Jacob Baessen, ondervorster, naar hun, deponenten, huis
gestuurd, alwaar Mattijs Willems was.
Zie verder: R 114 - fol. 47 - 25-8-1714.
R 114 fol. 48 25-08-1714
- Heylken Peeters, 30 jaar - en
- Antoni Jan Lisen, 25 jaar.
Zij bevestigen de verklaring zoals Jacob Baessen die heeft afgelegd t.o.v. 
Mattijs Willems. 
R 114 fol. 48vo 25-08-1714
Antony Janssen, 25 jaar, verklaart dat hij met Paulus Peeter Canters en Huybert
van der Loo, op St. Jacobsdag l.l., rond 12 uur 's nachts, geweest is op het 
Laarbroeck - en dat zij daar "met houteren, iterative rijsen geworpen of gesme-
ten zijn geworden".
Zij hebben niemand gezien, dan alleen Joost Jan Verberne welke hen uitgedaagd 
heeft het mes te trekken.
R 114 fol. 48vo 25-08-1714
Alzo tussen: 
- Mattijs Willems van Gerwen - g.g.m. Goortie Jan Hendricx - weduwe Aelbert Jan 
Loomans - ter eenre - en  
- de kinderen van voorn. weduwe - uit haar huwelijk met Aelbert Jan Loomans -
  ter andere zijde - 
"questie en verschil was opgestaan en geresen" over het aangaan van een con-
tract tussen Mattijs Willems - en de voors. kinderen, tijdens hun meerderjarig-
heid aangegaan - d.d. 1-7-1709.
Om deze kwesties "af te snijden" compareerde:
- Mattijs Willems - ter eenre - en
- Jan Aelbert Loomans,
- Hendrick Aelbert Loomans,
- Margriet Aelberts,
- Philips Hendricx - g.m. Maria Aelberts.
Allen kinderen van Goortie en Aelbert Jan Loomans - ter andere zijde.
Zij accorderen nu, dat:
- Mattijs Willems de boel aan de kinderen, ingevolge voorn. contract, moet la-
  ten, zonder zich van iets meester te mogen maken of tot zich te nemen, als
  alleen de - "coornzigt", 
            - de kleren die van hem zijn - en 
            - ƒ 90,- 
  Hiermee zal hij volkomen voldaan zijn.
Marge: 20-8-1714 - Mattijs Willems verklaart voldaan te zijn.
R 13 fol. 84ev. 10-09-1714
- de drossard, aanlegger - contra - Teunis Peeters, gedaagde.
- Daniel Souveez, surrigeyn, aanlegger - contra - Francis Konincx n.u., ged.
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- Arnoldus Schonken, te Roerremonde, aanleggger - contra - Godefridus Rayma-
kers, gedaagde.

  Aanlegger wil betaling van ƒ 11-2-8 wegens arbeidsloon en geleend geld.
  Het geld is geleend in 1705.
R 114 fol. 50vo 27-09-1714
- Hendrick Aelbert Loomans, 27 jaar,
- Jan Peeter Kanters, 27 jaar - g.m. Willemyna, 26 jaar,
- Heylke - g.m. Jacob Tomas, 40 jaar,
- Tonis Tomas, 55 jaar,
- Jacob Tomas, 25 jaar.
Zij verklaren, onder eede, ter instantie van het officie - dat hij, eerste
deponent, gisteren, 26 sept. 174, is gegaan naar Marcus Souvee, vorster, en
hem assistentie heeft gevraagd over het weghalen van zijn klot, staande in de
Peel. Dat de vorster daar met hem naar toe is gegaan en dat ze gezien hebben
dat Jan Hendricx, aan de Molendijck, in de Stegen, uit "de venne" van hem, de-
ponent, klot was afdragende.
Deponent heeft hiertegen protest laten horen en de klot van de kar van Jan Hen-
dricx overgeladen op zijn "karre".
Verder verklaart hij, dat hij gisteren, rond ΘΘn uur, van de molen gekomen 
zijnde en wilde gaan naar huis dat toen bij hem gekomen, omtrent het huis van 
Jacob Tomas, in de Stegen, de voorn. Jan Hendricx, zeggende: "Plucksack, segt
mij nu eens, dat gij mij huyden seyde" hebbende in de hand "een schudgavel" en
waarmede hij, hem deponent, tegen zijn hoofd, boven zijn "slinkeroog" heeft ge-
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stoten, zodanig dat het veel bloed heeft gekost.
De overige deponenten verklaren ongeveer gelijkluidend.
R 114 fol. 52 01-10-1714
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Peeter de Cort, drossard, "dat
ofschoon deselve is een officier die niet anders en doet dan alleen hetgeene 
een officier behoort te doen en toestaat te doen".
Tot ons leedwezen hebben wij deze morgen bevonden dat op de voordeur van de 
drossardwoning met krijt is geschreven "een galge in het midden van de selve 
daaraan hangende de figure als ymant daar aangehangen was, sijnde mede de deur 
mitsgaris op de een seyde van het deurgebont als dulper besmeeten en bewurpen 
met menschendreck".
E.e.a. is door ons en andere passanten gezien.
R 114 fol. 53 01-10-1714     
 
- Jenneke - weduwe Jan Jansse van Helmont, 70 jaar - en
- Jan Jansse van Helmont, 47 jaar, v≤≤r-zoon van wijlen Jennekens eerste man,
  oud borgemeester en gewezen schepen.
De laatste comparant vertoond een acte van insinuatie - d.d. 28-8-1714 - ter 
instantie van Martinus des Tombe, rentmeester der Geestelijke Goederen, om 
binnen 14 dagen - een rente van ƒ 10,-/jr., verachterd sedert 1648, te komen
voldoen.
Beiden verklaren onder eede dat hen de voorn. rente totaal onbekend is.
De eerste comparante heeft ook nooit via wijlen haar man, die een leeftijd be-
reikte van 60 jaar, gehoord van een Juffr. Outheusden.
Veel minder dat de voorn. oude Jan van Helmont, "den tweede comparants vader 
off wel den ouden Jan van Helmont stiefvader geweest en stiefgrootvader van den
tweeden comparant, die gecomen was tot den ouderdom van over de zestig jaar en
bij de respective comparanten wel bekend geweest, van off door de gemelde 
Juffr. Outheusden, doch ook niet door advocaat Idelet, oyt off immermeer sijn
aangemaant geworden tot voldoeninge van de voors. rente".
De rente is door de tegenwoordige Jan van Helmont, zijn grootvader, of "stieff-
grootvader", of enige van diens vrienden nooit betaald geworden.
Jan van Helmont is sinds 17 jaar overleden, na 30 jaar getrouwd te zijn ge-
weest.
R 114 fol. 54vo 01-10-1714
- Hendrick Jan Aerts, 21 jaar,
- Peeter Jan Aerts, 24 jaar - en
- Jan Janssen van den Loverbosch, 20 jaar.
Zij verklaren, onder eede, ten faveure van justitie, dat zij verleden zondag-
avond, tot 11 uur 's avonds, zijn geweest in de herberg van Jan van Riet, ge-
wezen vorster, en verklaren de eerste en derde deponent gehoord te hebben dat 
Jan van Riet tegen Peeter Jan Aerts, in het gehele gezelschap zei: "Ick wenste
dat den drost mijn soon in plaats van Peeter Jan Aerts hadde gehat, ick sou hem
hebben laten sitten".
En verder zei hij, Jan van Riet: "Peeter, ligt daar van verclaring, want het 
sal U connen verweten worden".
De tweede deponent verklaart - op zondag, 23 sept. 1714, met Willem Jan Loo-
mans te zijn gegaan naar het huis van de drossard, met de intentie om daar 
binnen te gaan, echter den deponent "schripuel" zijnde, verklaard, tegen Willem
Jan Lomans gezegd te hebben: "Willem, mag men in sulcke huysen wel gaan ?"
Waarop Willem antwoordde: "Ja, waarom soude men dat niet doen mogen". hierop
is gebeld en de deur geopend zijnde, zijn zij tot in de keuken gegaan en van-
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daar naar de achterkeuken.
De drost, thuisgekomen zijnde, was daarover enigszins ontsteld.
Hij, deponent, verklaart verder, gisteren, 30 sept. 1714, in de herberg van Jan 
van  Riet  geweest  te  zijn  en  dat  Jan  van  Riet  hem,  deponent,  over  het 
gepasseerde t.h.v. de drossard heeft aangesproken en in het gezelschap openlijk 
zei: "Ick   
wenste wel dat den drost een van mijn soonen in plaats van U hadde gehat, ick 
soude het hem wel geleert hebbe of moe gemaakt hebbe".
R 114 fol 55vo 01-10-1714
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Baronnes de Boecop, Vrouwe
van Asten, dat voor ons zijn verschenen:
- Hendrick Tho poel, president schepen - en
- Jan Doensen, borgemeester.
Zij verklaren, dat zij als gecommitteerde van deze heerlijkheid, op 13 sept.
1714, waren gecompareert te 's Bosch, om de verpachting der imposten te ob-
serveren.
Zij waren gelogeerd in de herberg van Wouter van Vlockhoven, waar ook Jan 
van Riet, gewezen vorster, in de herberg was, welke tegen Hendrick Tho poel,
eerste deponent, zei: "Gij doet de previlegien van Asten te niet".
Waarop Hendrick Tho poel terug zei: "Ik en weet niet dat ik ietwes doen tegens
de previlegien van Asten en veel min dat ik die teniet doe".  
Jan van Riet heeft hem dan verweten dat hij van de molen van Asten "een dwanck-
molen" had gemaakt en dat dit nooit geen dwangmolen was geweest.
Hendrick Th. zei hierop weer: "Wij, (bedoelende de schepenen) hebben geen 
dwanckmolen gemaackt, maar wij hebben geseyt, dat als de ingesetenen behoor-
lijck werden gerieft dat sij dan geen reden hadden buyten ter molen te gaan.
Hetwelk de tweede deponent confirmeerde.
Waarop de gewezen vorster aanmerkte: (als of allent tselve ter complisantie 
van Mevrouw was geschiet) " Ick heb van mijn leven oock wel goet vrint van Me-
vrouw van Asten geweest, maar ick hebber den put en oven moeten laten, gij, (de
president) sult die daar oock wel moeten laten".
De president heeft verder gezegd: "De gelijcke schepenen hebben de naburen 
daarbij geroepen en die hadden konnen spreken, maar die seyde, wij hebben geen 
reden om buyten ter molen te gaan als ons den mulder wΘl doet.
Waarop Jan van Riet zei: "gij hebt die naburen geroepen die gij er woude heb-
ben, als eenen Teunis Josephs en eenige van den Dijck. Maar gij hebt er geen
geroepen die daartegen waren".
Wij schepenen, bovengenoemd, verklaren, dat Hendrick Tho poel, als president,
in het een en het ander, als hem voorstaand is verweten, zich niet anders heeft
gedragen als andere schepenen.   
R 92 fol.25 14-10-1714 Ook: R 181 - 1714.
Jan Peeters op de Leensel verkoopt aan Jacob Mattijssen:
- de helft van huis en hof - in het Dorp 1╜ cops.
Zoals hem aangekomen is van wijlen zijn ouders.

1. Jurris Alons       
2. Jan Wollifs e.a. 
3. Jacob Matijssen

Belast met: 9╜ duit/jaar aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 25,-.

R 114 fol. 57vo 10-10-1714
- Mattijs Janssen, 40 jaar - en
- Francis IJsbouts, 34 jaar, verklaren ter instantie van het officie, dat zij
gisteren, 9 oct. 1714, na de middag, om ΘΘn uur, gezien hebben dat Hendrick 
Jan Gijsberts Hoefnagels "de persoon van Antonet Joost Roefs, met de voeten 
stietende was ende dat op 's heeren straten. Dat de selve Antonet, hem Hendrick
Jansse met slijck smijtende was en dat hij, Hendrick, haar, Antonet, met een 
ketel swinkte dog niet daarmede geraakt te hebben".
En verklaart Antonet Roefs, hier ook present, dat zij op de voorvermelde tijd,
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"in haar huysinge, daar sij sat, spinnende, was gecomen de voors. Hendrick
Jan Gijsberts, denwelcke haar, deponente, met vuysten en met eenen ketel in de 
hant hebbende op haar hooft was slaande en met eenen ketel smijtende en daarna,
buyten de deur geraakt sijnde, verklaart sij, deponente, dat de voors. Hendrick
haar met voeten heeft gestooten, soodanig dat sij daarvan kreupel gaat" - zoals
aan schepenen is gebleken.          
R 114 fol. 58vo 10-10-1714
Silvester Michiels, heeft namens zijn vrouw, "eenige pretenties in te vorderen"
dit moet "elders" gedaan worden.
Hij verklaart hiertoe niet machtig te zijn, vermits zijn "onvermogendheid" en
omdat zijn mede-condividenten daartoe ongenegen zijn.
Hij verzoekt, om ter plaatse waar "sijne saecke sal of soude comen te institu-
eren, pro deo geadmitteert te werden".
In aanmerking genomen zijn onvermogendheid, blijkende uit de arme en onvermo-
gende lijsten, kunnen wij, drost en schepenen, geen "swarigheyt" maken deze 
attestatie, om pro deo te admitteren, te verlenen.
R 114 fol 59 10-10-1714
- Hendrick Tho poel, president schepen,  
- Johan Draack, secretaris - en
- Ida Spoorenbergh - g.m. Francis van de Loverbosch, herbergierster, verklaren 
ter instantie van het officie, dat zij, deponenten, op zondag, 7 oct. 1714, in 
de herberg van Francis van de Loverbosch waren en dat daar ook was Michiel van 
de Cruys, oud borgemeester, welke na enige "wisselwoorden" met de president 
gehouden te hebben, uitbarstte en zei: "Die mij, ofte ons, (ziende naar zijn 
moeder) over twee ofte drie jaren getaueert of in de bieren geset hebben, die 
hebben gedaan als schelmen en honsvotters, want 't is tegen mijn danck geweest. 
Wij hebben doentertijt al evenwel getapt en ik sal daarvan aan Jan van Riet 
niet betalen of hij salt met regt moeten halen".
Waarop de eerste deponent zei: "Schoon ik president sij en tapper ben en moey
ik mijn daar niet mede".
Waarop van de Cruys weer schreeuwde tegen den eerste deponent: "Indien gij U
daarmee bemoeyt had, soo hadde oock gedaan als een honsvot en een schelm".
R 114 fol. 60 13-10-1714
Mattijs Willems van Gerwen, 47 jaar, verklaart, onder eede, ter instantie van 
Jan Hendricx, dat hij, deponent, in de voorzomer van dit jaar, met consent van
wijlen zijn vrouw heeft verkocht aan Jan Hendricx voors. "al sijns, deponents,
clot, int Ven, genaempt 't Gevlogt gelegen, alhier, in den Astense Peel"     
Dit voor - ƒ 7,-.
Hij heeft dit bedrag ontvangen en aan zijn vrouw overgedragen.
R 92 fol 26 20-10-1714 Ook: R 181 -1714.
Antonis Peeters van den Bogert, te Deurne, verkoopt aan Cornelis Manders:
- groes in de Voort 4 l.

1. de verkoper
2. de gemeente
3. de Aa
4. Philips Gerits

Belast met: de helft van 11 duiten/jaar aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 105,-.

R 92 fol. 27 20-10-1714 Ook: R 181 - 1714.
Hendrick Tho poel, president - g.m. Elske van de Cruys zijn schuldig aan Amand
de Laure, te Gemert - ƒ 400,- α 4%.
Marge: Francis van de Loverbosch staat borg.
R 92 fol. 28 20-10-1714 Ook: R 181 - 1714.
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Jacob Bruynen verkoopt aan Jan Goorts, te Maarhese, de helft van een schepen-
obligatie van ƒ 450,- - d.d. 2-5-1684 - t.b.v. Johan Bruynen, te Maarhese en
t.l.v. het Corpus van Asten.                   
R 13 fol. 977ev. 29-10-1714
- Gerit Hoefnagels, aanlegger - contra - Marcelis Teunis, in de Steege, ged.
- Gerit Hoefnagels, aanlegger - contra - Jan Willems, gedaagde. 
- Wilhelmus Loomans, aanlegger - contra - Jan Peeter Lomans, gedaagde.
R 114 fol 60vo 15-11-1714
- Willem Hendrick Vermeer, bedienaar van het Goddelijk Woord,
- Pieternella en Wilhelmina Vermeer, bejaarde ongehuwde juffrouwen en zusters
  van de eerste constituant.
Zij verklaren procuratie te geven aan Wendelina Sibilla en Gerardina Vermeer,
hun zusters, wonende te Grol, om namens hen op te treden, in voorkomende geval-
len, betreffende hun goederen. 
R 33 - 52 17-11-1714 Ook:  R 13 - fol. 102 - 19-11-1714.
Marcus Sauve, vorster van Asten, "daagt" namens Johan Michiel de Haes, secre-
taris te Nederweert, de persoon van Philips Diricx van Husden, wegens zijn
"absentie" wordt het exploit gedaan aan Jan Aerts, wonende in hetzelfde huis.
Betreft: Het verschijnen voor het gerecht op 19-11-1714.
R 114 fol. 62 17-11-1714
- Philips van Heusden - en
- Joost Linders, schepenen,
- Johan de Grotenacker, medecijne doctoor, te Helmont,
- Daniel Souveez - en
- Wilhelmus Graats, chirurgijns, zijn geweest t.h.v. Lamert Faassen, waar dood
was liggende, de zoon van Lamert - genaamd ook Lambert, oud 13 jaar, wij hebben
het dode lichaam onderzocht en bevonden - "een wonde in de regtersijde in de
osperitale, lang een duym breet en de breette een weynig minder, penetrerende 
door de duramater met quetsinge van de substantie der hersenen welck laatste de
oorsaack is van de daarop gevolgde doot".
R 13 fol. 101 19-11-1714
- Wolgangus Idelet, procureur, aanlegger - contra - Goort Teunis van Bussel, 

gedaagde.
R 114 fol 62vo 19-11-1714 1/2
- Philips van Heusden,
- Joost Linders - en
- Jan Hicxspoors, schepenen, verklaren ter instantie van Hendrick Huybers - dat
zij op 29 oct. l.l. samen met Ale Tonis Kanters zijn geweest in de raadkamer
en daar door Ale Tonis Kanters hebben horen zeggen - "dat sij hare voorouders
ende  andere  jaarlijcx  aan  den  rentmeester,  ofte  ten  comptoire  van  de 
geestelijc-ke goederen, te 's Bosch, hebben betaalt ΘΘn steuter ofte twee St. 
Achtpenn."
daarbij voegende: "Dat plegen wij voor desen altijt te betalen, maar ik salt nu 
niet geven".
Hendrick Huybers wordt tegenwoordig voor deze voorn. som "geconstringeert". 
R 13 fol. 103 03-12-1714 2/2
Hendrick Huyberts, aanlegger - contra - Ale - weduwe Antonis Kanters, ged.
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R 114 fol 63vo 19-11-1714
- Philips van Heusden - en 
- Joost Linders, schepenen, verklaren ter instantie van de drossard (op ge-
ruchten, die hem drossard, waren te oore gekomen - dat Lambert Lambert Faassen,
13 jaar, door een andere jongen, uit Someren, aan zijn hoofd gekwetst was.)
Wij hebben op 1 oct. l.l., bevonden dat de voorn. Lambert "aan de regterseyde
van sijn hooft gequetst was".
Dit werd ons door de chirurgijns vertoond "door 't beckeneel te gaan" en heeft 
de drossard aan voorn. zoon gevraagd, hoe en waar hij die kwetsuur had bekomen.
Waarop de jongen heeft gezegd: " Dat hij daags te voren de koeyen huden, on-
trent de Somerse vonder, met een jongen van Someren, sonder die voor die tijt
oyt gesien te hebben, heeft staan praten en hij, Lambert, van die plaats wil-
lende afgaan door de voors. Somerse jonge met een mes, door een hout gestoken
en daarin vastgebonden, van agteren boven in sijn hooft is gehouwen en hetwelck
soo sterck was aangeset dat het hout, ontrent een hant breet, vant mes afbrak
of scheurden en dat hij, Lambert, alsdoen naar Asten willende loopen, met het
mes door den hoet int hooft vast, was ontmoet door ΘΘn der soonen van Jan de 
meulder, die hij aansprak met het versoeck, van dat mes uyt sijn hooft te trec-
ken, tgeen geschiet was".
Wij hebben op verzoek van de drossard het mes aan hem overgedragen, het was -
"met een tou aan en door een eyntjen elsenhout vastgebonden met diversche 
scharsen".
De jongen heeft nog verklaart, op een vraag van de drossard, dat niemand het 
voorgevallene gezien had.
R 114 fol. 65 19-11-1714
Mr. Willem Graats, chirurgijn, verklaart ten verzoeke van de drossard, dat 
hij, als chirurgijn, is geweest bij Lambert Lamberts Faessen, 13 jaar, die 
aan zijn hoofd, door 't beckeneel, gekwetst was en hij, comparant, het mes
ziende waarmee de kwetsure zou zijn aangebracht, heeft bevonden en gezien dat
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de punt van het mes af was - hij is "ongerustelijck" naar Someren gegaan en 
geweest bij Paulus Gerits en aan hem het voorgevallene verteld - en tevens ge-
vraagd, of de punt van het mes af was v≤≤r het in het hoofd van Lambert voors.
geslagen was.   
"Waerop een cleyn jongske van de voors Paulus Gerits, wiens ouderdom den depo-
nent onbekent is, daer op antwoorde - seyde: "Het punt was vant mes aff voor 
dato eer daer mede gecapt off gehouwen is geworden".
Hij verklaart verder, dat dito Paulus Gerits zei: "Dat sijne soon die tgeene
voors. bekent hadde, altijt rebel geweest was" - en dat deze hem gevraagd had 
zijn "neerstigheyt" te doen tot het herstel van de gekwetste en dat zijn zoon
dit had gedaan.
R 162 29-11-1714
Taxatie van de onroerende goederen van Dirck Molendijck, overleden en begraven
te Vlierden.
Francis Bogerts - g.m. Anneke, dr Reynder Molendijck heeft om deze taxatie ver-
zocht.

de helft van: Waarde:
- de Molenbempt 2 l. ƒ 20,-

1. de fondatie
2. de Aa

- hooiland in de Vloet 3 cops. ƒ  8,-
1. Dirck Peeters    
2. Wilbert Peeters

R 13 fol. 107 03-12-1714
- Johan Draak, secretaris, aanlegger - contra - Frans van Bussel - en

                    - Jacob Baessen - afzonderlijk.
                    - Cornelis Manders n.u.

             - Frans Thomas - en
       - Wouter Hoefnagels,

      - Francis Conincx - gedaagden.
R 114 fol. 66 16-12-1714
Certificaat - voor Goort Marten Doensen - deze wil "tien magere koeybeesten"
              naar het land van Heusden drijven (alwaar men voor besmettelijke 
              ziekten onder het rundvee beducht is).

    Wij verklaren, dat wij hier en elders geen besmettelijke ziekten  
              onder het rundvee hebben.
R 114 fol. 67 17-12-1714
Hendrick  Aelbert  de  Dongelbergen,  Heer  van  Blaartem,  verpacht  aan  Laureyns 
Meussen.
- zijn hoeve Bussel - huis, hof, boomgaard, aangelag, land en groes.
Zoals hij, pachter, deze nu ook in bewoning en gebruik heeft.
Huurtermijn: 6 jaar.
Conditie: De verhuurder zal zijn koren van de a.s. oogst in de schuur van de 
huurder mogen leggen. Ook zal hij de grote kamer met de zolder daar-
          boven mogen gebruiken, dit zolang de huur duurt.
Te dekken: 4 vim dakstro/jaar.
Lasten: Rekening huurder 
      - inclusief - ƒ 1,-/jr. cijns aan de Vrouwe van Asten.
Huursom: ƒ 37,-/jaar, (zie volgend bladzijde)
       - 37 vat rogge/jaar.
       - 3000 turven/jaar.
R 114 fol. 69vo 18-12-1714
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Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Johan Draak, secretaris, dat 
wij op 3 dec. l.l.in de herberg van Francis van de Loverbosch zijn geweest in
aanwezigheid van Johan Draak en Jan Doense, borgemeester, en dat wij daar ver-
scheidene woordenwisselingen hebben gehoord tussen Jan Doense en de secretaris.
Onder meer heeft Jan Doensen gezegd: "Indien ik die borgemeestersboecken hadde
geschreven, sij soude seggen dat ick droncken was geweest" (bedoelende, zijn
eigen collecteboecken, die hem door de secretaris ter hand waren gesteld.) 
 
R 13 fol. 111 19-12-1714
- Peeter Guns, aanlegger - contra - Joost Linders van Hugten, 

 - Hendrick Linders,
 - Jan Dircx n.u.,
 - weduwe Joost Cuypers - en
 - Jan Colen n.u. - erven van wijlen Leendert

van Hugten - gedaagden.
R 92 fol. 28vo 31-12-1714     Ook: R 181 - 1714.
- Jan Antony Slaats,
- Thony Tony Slaats,
- Leendert Jansse Raymakers - g.m. Mary Antony Slaats,
- Christien, meerderj. dochter Antonis Aart Slaats - geass. met Hendrik IJs-
  bouts, haar neef en schepen te Vlierden - mede voor:
- Aart Antonis Slaats, hun absente of buitenlands verblijvende broeder.
Allen kinderen van wijlen Antonis Aart Slaats - en Christien Antonis Verhees.
Zij verkopen aan Jan Smits: 
- land/groes het Drieske - den Diesdoncq 2 l.

 1-3. de koper
2. Peeter Smits    
4. de verkopers

Koopsom: ƒ 40,-.
-land den Venacker 2 l.

1. de koper
 2-3. weduwe Hendrick Verhagen

4. weduwe Willem Slaats c.s. 
Koopsom: ƒ 40,-.

- hooiveld het Hoyvelt 3 l.
1. de koper
2. Hendrick Canters e.a. 
3. de straat
4. de verkopers

Koopsom: ƒ 142,-.
- groes het Weyvelt de helft van 8 l.
 t.w. de achterste helft van het weiveld

zoals het in vier hoeken gelegen is tot
den akker van de wed. Hendrick Verhagen
op het veld van Jan Smits aan.

1. Peter Smits e.a. 
2. weduwe Hendrick Verhagen

Koopsom: ƒ 92,-.
- het Weyvelt - het voorste en ander deel 7 l.

1. Jan Smits
2. weduwe Hendrick Verhagen e.a. 

 3-4. de verkopers
Koopsom: ƒ 70,-.

Zij verkopen aan Marcus Souveez:
- huis, hof en aangelag - aan de voorste Diesdoncq 1 l.

 1-3. de straat
2. Jan Smits
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4. Peeter Smits
Koopsom: ƒ 90,-.

- land den Oyvartsacker 3╜ l.
 1-3. weduwe Willem Slaats  

2. de weg
4. de straat

Koopsom: ƒ 42,-.
- land den Heyacker 2 l.

1. weduwe Willem Slaats
 2-3. Jan Aarts

4. de straat
Koopsom: ƒ 36,-.

- groes het Heytvelt 2╜ l. 
1. Jan Smits 
2. weduwe Hendrick Verhagen
3. Arnoldus Swinkels
4. Antonius Verhagen

Koopsom: ƒ 24,-.
- plaxken het Hofken 4 r.

 1-3. weduwe Willem Slaats
2. de straat
4. Peeter Smits

Koopsom: ƒ 12,-.
Zij verkopen aan Jan Antonis Meujen:
- land den Stertacker

1. de weg
2. weduwe Willem Slaats
3. Jan Smits

Koopsom: ƒ 17,-.
Zij verkopen aan weduwe Willem Slaats:
- land den agtersten Heyacker 2 l.

 1-4. Jan Aarts
   2. de koopster

3. Jan Smits
Koopsom: ƒ 36,-.

Zij verkopen aan Jan Dircx van Hugten:  
- land den Bemptacker 4╜ l.

1. Peeter Smits
2. weduwe Hendrick Verhagen e.a. 
3. de verkopers e.a. 
4. Jan Smits e.a. 

Koopsom: ƒ 63,-.
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