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                                         DE VONDER

                                     ASTEN-SOMEREN
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          blz. 1

                          Accord tussen Asten ende
                          Zomeren

          Op ord(onan)tie van haer Ed(el) Mo(gende) heeren
          Rade van staete der vereenigde
          Nederlanden van dato de 9 julij 1683 is
          geauthoriseert geworden, Adriaen van
          Borsselen tot Geldermalsen, als Raedt
          ende Rentm(eeste)r Generael der
          domeijnen van Brabandt in de stat
          ende Meijerije van s-Hertogenbosche
          omme te laeten maecken een finale
          limidtscheijdinge tussen die van Someren
          ende Asten, over het broeck genaempt
          den Wielput, ende seecker gedeelte
          Peels uijtstreckende, tot op de palen
          genoempt de Seven Meeren, waer op
          gecompareert sijn, den hoogh Ed(el) gebooren
          heere Everard de Doerne heere van
          Asten etc. met de regenten des voors(chreven)
          dorps ter eenre, ende de regenten
          des dorps van Zomeren ter andere
          sijde ende is tot wederseijts contente-
          ment goet gevonden, ende gearresteert
          tot eene finale limietscheijdinge
          te trecken eene grachte linie recht
          gaende van de Wielput, alwaer
          den Raedt ende Rentm(eeste)r voorn(oem)t huijden
          ten daege eene pael heeft gevrijt
          ende gebant in den naeme van
          haer hoogh Mo(gende) de heeren Staeten
          Generael der vereenighde
          Nederlanden, ende sijne hoogheijt
          den heere prince van Orangien
          als hertogen van Brabandt.



          blz. 2

          tot op de Seven Meeren als aen het struijxken
          sijnde den oude pael, welcke hij Rentm(eeste)r
          heeft gevrijt, ende gebannen als boven
          annullerende hier mede alle voorgaende
          accoorden, raeckende de Wielput, ende
          derselfs linie tot aende Seven Meeren
          voors(chreven) voor desen gemaeckt, ende
          voor het verder een ieder laeten in sijn
          eijgendom, ende gerechtigheijdt, actum
          Someren den 21 julij 1684 ende was onder(tekend)
          Eve(rard) de Doerne grondt heer van Asten
          Ad. van Borsselen tot Geldermalsen
          J.Boor als stadthouder vanden (kent)
          crommen Jan Peeter Smits president
          van Zomeren, Hendrick Roijmans schepen
          in Zomeren, dit + merck heeft gestelt
          Goossen Verschout schepen in Zomeren, Bertrum
          Hendericx schepen in Zomeren, Jan Bastiaen
          Martens schepen in Zomeren, Henderick
          Weijnen schepen in Zomeren, dit + merck stelt
          Jan Henderick Tielen schepen in Zomeren, Hendrick
          Geven boregem(eeste)r in Someren dit ist merck
          + Dirck Fransen, Creijn Jan Weijnen borgem(eeste)r
          in Zomeren, dit is het merck + van Peeter
          Marcelis borgem(eeste)r in Zomeren, P. vander
          Lith Kerckm(eeste)r in Someren, Willem van
          Stercksel kerckm(eeste)r in Zomeren, Hendrick
          Peeter Verdijsteldonck H(eilige)geestm(eeste)r in
          Someren, dit is het + merck van Jan
          Dircx van Varsel H(eilige)geestm(eeste)r in Zomeren
          dit + ist merck van Geert Jan Wijlaerts
          Peelm(eeste)r in Zomeren, dit ist + merck
          van Hendrick Jan Tielen Peelm(eeste)r in Zomeren
          Anto(ni) Canters schepen tot Asten
          P.vander Lith president-schepen
          E.M. de Groodt schepen, dit iste merck



          blz. 3

          merck Peeter Reijnders schepen tot
          Asten, Marcelis Martens schepen
          ende kerckm(eeste)r in Asten, Antonis Josephs
          schepen in Asten, D.M. vierman, Jan
          Jans coolen vierman in Asten, die +
          merck heeft gestelt Marten Antonissen
          vierman in Asten, Thomas Jan Canters
          en voor Jelis Joost Jelis borgem(eeste)r tot
          Asten Jan Dircx kerckm(eeste)r in Asten
          Jacob van de Cruijs H(eilige)geestm(eeste)r in
          Asten Jan Jans Swagers H(eilige)geestm(eeste)r.



          blz. 4

           Alsoo proces is ontstaen
           ende onbeslecht hangende voor
           den ed(el) mo(gende) rade van staeten deser
           Vereenighde Nederlanden tussen d'heer
           Hendrick van Winteroij drossaerdt deser
           grondtheerlijckheijdt Asten nomine
           officij aaen(...) ende appellandt ter eenre
           ende Meriken wed(uwe) Jan Hendrick Aelberts
           inwoonderse alhier ged(aen)e obobtinente ende
           geinsinueerde ter andere sijde, ende datter
           saecke soo den heere Aen(...)phanteert
           dat die voors(chreven) obtinente ende geinsinueerde soude
           hebben gemanqueert te voldoen den XX pen(ningen)
           der goederen volgens locale costuijmen
           van Asten voors(chreven) op haer voor een hellichte
uijtge-   ende haer kint voor de andere hellichte
maeckt  bij doode, ende aflijvigheijdt van haeren
op 12    man zal(ige)r gesuccedeert, ende sij obtinente
st. ze-   als geinsinueerde altans in den boedel
gel       met haer kintje is blijven sitten, ende die
           goederen alnogh indimis met alle (scaden) ende
           baeten gebruijckende, ende dat sij vervolgens
           naer s-lants placcaeten opt stuck
           der collaterale successie geemaneert
           ende naer locaele costuijmen deser
           grondtheerlijckheijdt niet en is onder-
           worpen aen den voors(chreven) XX pen(ningen) gelijck het
           contrarie van dien bij den voors(chreven) heere
           drossaerdt nomine officij wort gesusti-
           neert, ende want het interesse van
           een iegelijcke innegesetenen ende geerfde
           deser grondtheerlijckheijdt hier



          blz. 5

          over wort aengeraeckt, ende hier
          door ontallijcke processen mochte
          comen te(...)rijsen, soo ist dat wij hier
          inne soo veel doendelijck willende
          voorcomen het gemeene beste
          te dephenderen, ende aen alle instructien
          ende inbreucken deser costuijme
          locael met recht willende tegengaen
          sullen quantenus juris sonder contra-
          mineringe trachten te bewijsen dat haer
          hoogh mo(gende) placcaeten op t stuck
          van dien geemaneert niet en sijn tegen-
          spreeckende die dorps ofte locaele
          costuijmen alhier tot welcken eijnde
          wij Everard de Doerne heere deser grondt-
          heerlijckheijdt Asten ende Ommelen etc.
          Peeter vander Lith, Antonij Canters
          Frans Mathijssen de Groot, Marcellus
          Martens, Peeter Reijnders, Huijbert
          Jan Tielen, ende Antonij Verdeuseldonck
          schepenen, Andries Martens, Henrick
          Canters, Jan Frans Coolen, ende Marten
          Teunissen geswooren mannen, Marcellus
          Martens ende Jan Dircxsen kerckm(eester)s
          Jacob van de Cruijs ende Jan Maes
          H(eilige)geestm(eeste)rs representeerende die tegen-
          woordige regeringe, ende corpus
          deser grondtheerlijckheijdt Asten
          ende Ommelen, hebben geconstitueert ende
          geauthoriseert gelijck constitueeren
          ende authoriseren mits desen d'heer m(eeste)r
          N.Ruijsch, tot onsen advocaet
          ad litus om uijt naeme, ende van



          onsen weegen ons te voegen ofte
          te intervenieren naer sijns geconstitueerders

          blz. 6

          stitueerdens wijseren rade voor Merike
          wed(uwe) Jan Henrick Aelberts ged(aen)e obtinenten
          ende geinsinueerde inden voors(chreven) processe
          voor den ed(el) mo(gende) raden van staeten
          in s-Gravenhage, bij ofte van weegen
          die voors(chreven) Henrick van Winteroij nomine
          officij tegens voors(chreven) wed(uwe) geenthameert
          omme voor soo veel recht ende
          mogelijck is deses dorps grechtigheijdt
          in 't stuck van dien te dephenderen patro-
          cineren, mainteneren, ende wijders daerinne
          te doen handelen 't gene oirdeelen sal
          't beste te wesen, ende wij souden connen
          ofte mogen doen gelooven uijt naem
          ende van weegen als voor den voors(chreven) heere
          advocaet Ruijsch in alle 't gene hier
          inne doen sal, ende ten uijt eijnde toe
          gedaen sal hebben cost ende scadeloos
          te houden, ende doen houden, ende naer behooren
          te salarieeren met expresse ratificatie
          van 't gene hier inne tot noch toe bij sijn
          ed(ele) gedaen mach sijn met voirdien macht van
          hierinne te handelen, ende te doen, als hij raedt-
          saem sal vinden te behooren, daervoor, ende
          voor de naercominge deses verbindende
          alle onse, ende onses ingesetenen resp(ectiev)e
          persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende
          onder renuntiatie als naer rechten des
          toirconde soo hebben wij onsen gemeijnen
          dorps zegel hier onder opt spatium deses
          gedaen drucken, ende bij onsen secr(etari)s laeten scrijven
          ende onderteeckenen op heden den vierden



          augusti sestien hondert vijf ende taghentich

          blz. 7

          compareerden voor schepenen der heerlijck-
          heijdt Asten in den quartieren van Peelandt
          Meijerije van s-Hertogenbosche gelegen, Antonis
          Jan Maes (...) sijnes ouderdoms ontrent 76 jaeren
          Jan Jansen (...) sijnes ouderdoms ontrent 50 jaeren
          Jacob Dircx sijnes ouderdoms ontrent 53 jaeren
          Joost Jansen Beckers (...) sijnes ouderdoms ontrent
          64 jaeren Cornelis Jan Cemp sijnes ouderdoms
          ontrent 63 jaeren Gijsbert Hendricx (...) sijnes
          ouderdoms ontrent de 48 jaeren, Jan
          Hendrick Coolen (...) sijnes ouderdoms 50 jaeren
          Daendel Lomans sijnes ouderdoms ontrent
          65 jaeren Willem Philipsen sijnes ouderdoms
          ontrent 46 jaeren, ende Jan Frans Coolen (...) sijnes
          ouderdoms ontrent 50 jaeren alle inwoonder
uijtge-  desr heerlijckheijdt Asten voorn(oem)t, tuijgen
maeckt  onder solemnele eede mits absentie
op 12   van den heere drossaerdt aen handen van
stu.      den ondervorster afgeleght waeraghtigh
zegel    te wesen, ende dat bij forme van
          turbe, ende alsoo turbutien, dat sij
          attestanten seer goede kennisse
          ende wetenschap hebben dat die inwoonder
          ende ingesetenen van Asten haer
          selve reguleren naer de costuijmen der
          stadt Grave, ende dat in materie
          van successie, ende de selve met de
          cost(uijmen) van Asten overeen comende ende
          haer selven van tijt tot tijt (van ons)
          hebben gereguleert, ende noch daegelijcx
          haer daer naer reguleren, allegaeren sij
          attestanten voor redenen van welwetentheijt



          dat sij alhier binnen Asten sijn gebooren als
          uijtgenomen Hendrick Bernaerts, maer
          hebbende alhier (binnen) Asten gewoont
          den tijt van vijftigh jaeren, ende oversulcx
          van tijt tot tijt de voors(chreven) costuijmen
          sijn geobserveert, geweest, ende noch
          daegelijcx geobserveert wort, ende
          't selve versceijde maelen van hare

          blz. 8

          ouders ende voorouders (...) te
          hebben hooren verhaelen, welcx toirconde soo
          hebben sij attestanten dese ten overstaen
          van Marcellus Martens, Antonij Canters
          ende Huijbert Jan Tielen schepenen, ende mij
          secre(taris) onderteeckent op heden den
          vijfden dagh der maent november een
          duijsent ses hondert vijf ende taghentigh.

                      Antonis Jan Maes
                      Jan Jansen Swaegers (heiligegeestmeester)
                      ( Goort Mesker)
                      Jacob Dircx
                      Joost Jansen Beckers
                          out borgemeester
                      Cornelis Jan Ceemp
                      Gijsbert Hendricx out bor(ge)
                                         mester
                      Jan Hendrickx (Selen)
                         out borgemeester
                      Daendel Anthonii Lom(ans)
                      Willem Philipsen

                      Jan Frans Colen out borge-
                         meester
                      Marcellus Martens schepen
                      Antoni Canters schepen
                      Huijbert Toni Tielen schepen



                         P. vander Lith 1685.

          blz. 9

                Alsoo veele jaeren herwaerts versceijde borge-
                meesteren ende andere collecteurs der verpondinge
                der heerlijckheijdt Asten noijt en hebben
                connen becomen prompte betalinge van de
                dorps lasten nopende de teulinge van
                Peeter Bruijsten Maes alias Buijstenlandt
                ende dat ter oirsaecke omme dat de borgem(eeste)rs
                ende andere collecteurs niet gevoegelijck
                ende conden de executie dirigeren, om dat
                het meest part vandes voors(chreven) Peeters
                gronden van erven sijn gehoorende (...) onder de
                jurisdictie, der heerlijckheijdt Vlierden, ende
                het is nu sulcx dat de voors(chreven) goederen eenige
                jaeren geleden sijn verhuijrt voor de dorps
                lasten, door welcke verhuijeringe, de
                selve sijn (vermagert), ende nu de dagelijcxe
                loopende contributien niet en connen
uijtgemaact  opbrengen, daer selven uijt hooghdringende noot
op zegel      genootsaeckt worden de selve goederen voor
                de achterstallige contributien, ende
                de daegelijcxe contributien te sullen moeten
                vercoopen, ende terwijle 't selve niet
                validelijck en can gescieden omdat die
                selve buijten deser heerlijckheijdt van Asten
   gelijck voors(chreven) staet sijn gelegen, sonder alvoorens behoorlijcke
                authorisatie van de heeren regeerderen van
                Vlierden (...) mits desen sijn versoeckende behoorlijcke
         <^     acte ut in forma
en dat met   Soo ist dat wij regeerderen der heerlijckheijdt
voorgaende  Asten van in dier gelijcken cas constateren
onser ende   ende accorderen, gelijck wij doen mits desen <^ aende
aggrentie     de heeren regeerderen van Vlierden, in dien eenige
vande hoog  persoonen, die welcke alhier binnen deser
edel welge-  heerlijckheijdt van Asten, contributiar sijn



boren Ever-  inde heerlijckheijdt Vlierden, ende de
ard de        gronden van erven, op den grondt van Asten
Doerne heer gelegen vrijelijcken tot Vlierden te vercoopen
dese heer-    voor de achterstallige ende loopende lasten
lijckheijdt    mits de veste ofte bewaeringe daer
Asten         van gedaen wort ter plaetse ofte onder
etc. etc.      wiens territoir de gronden van erven
                gelegen sijn ende dat in conformite van den
                placcate van landen aldus goet gevonden
          ende geresolveert, ende gedaen binnen Asten den 19 januari 1685

          blz. 10

                 De schepenen ende regeerderen der heerlijckheijdt
                 Asten hebben met voorgaende concent ende
                 aggrentie vanden hoogh ed(el) wel gebooren heere
                 heere Everard de Doerne heere der
                 heerlijckheijdt Asten Ommelen etc. erstelijken
Den 28 april  vercocht opgedragen ende overgegeven aen
1769 hier      Jan Wouters de Groodt een stuckje gemeente
van voor       groot ontrent drie loopse ofte soo groodt
regenten       ende cleijn alst selve gelegen is alhier
copie aut-     binnen Asten ter plaetsen genaempt
henticq        Ostaden, ronts omme de gemeente, die
uijtgemaackt  voors(chreven) vercooperen hebben helmelingen verteegen
                 in dien gewoonlijck promitentes, et
                 obligantes als naer rechten actum den eersten
                 april een duijsent ses hondert seven ende
                 taghentigh.

                 de coopp(enningen) beraegen  12 - 10 - 0.



          blz 11

                  Mijn heeren schepenen ordonneren de
          onderges(chreven) borgem(eestere)n dat sij op den 20 april 1686
          aen handen van de regeerderen sullen hebben te
          betaelen, ende bij te brengen de somme bij ieders
          naeme staende geexpresseert, welcke somme
          ten dienste van de gemeente moeten gebruijckt
          worden van welcke somme haer borgemeesteren
          q(iutan)tie sal worden ter handen gestelt, ende ieder
          in haere te doene verreeckeninge voor
          uijtgeef sal gepasseert worden actum den
          9 april 1686.
                 Hendrick Jan Canters cum suo.....34 - 0 - 0
                 Joost Roefs  cum  suo...............33 - 0 - 0
                 Willem Leenders cum suo..........33 - 0 - 0
                 .........................................100 - 0 - 0
          Dit is gebruijckt tot de weduwe Jacob
          Tielens (...) welcke Matijs
          de Groot hadde opgenomen (...)
          en hen verscult volgens sijne reeckeninge
          tot de gemeente tot betaeling gevalideert

          Wij schepenen ende regeerderen der heerlijck-
          heijdt Asten in den quartiere van Peelandt
          Meijerije van s-Hertogenbosche gelegen, doen
          te weeten certificeeren mits desen voor de
          oprechte waerheijdt, dat wij hebben geconstitueert
          volmaghtigh gemaeckt gelijck wij doen



          mits desen Peeter vander Lith, omme
          sigh te vervoegen, tot s-Hertogenbosche ter
          comptoire van den hoogh ed(el) welgebooren
          heere, mijnheer Joost Nagel ontfanger
          der verpondinge over den quartiere van
          Peelandt. (omme) ten comptoire voorn(oemt) te teeckenen
          soodanige reeckeninge als de gecommitteerden
       van Asten 17 martio lestleden 1686 hebben gehouden ende
          in geschrifte hebben gestelt nopende der
          achterstelle die welcke de ingesetenen
          van Asten tot ultimo decembris 1685 ter
          comptoire voorn(oem)t sculdigh ende ten

          blz. 12

          achteren sijn uijtwijsens de reeckeninge
          dien aengaende daer van sijnde gelooven
          allen tgenen den voors(chreven) geconstitueerde in de
          voors(chreven) saecke sal comen te doen ende te
          handelen 't selve vast stedigh ende
          van weerden te houden, ende geloven verder
          den geconstitueerde vant ge(houdenen)
          ende 't gepasseerde, ende de te teeckenen reeckeningen
          cost ende sculdeloos te indemneren, ende niet
          tegenstaende eenige solemniteijten hier-
          toe gerequireert waeren geommiteert de
          selve mits desen houdende voor geinsineert
          welcx toirconde onderteeckent op heden
          den derden dagh der maent maij XVI (1600)
          ses ende taghentigh.

                    M.+ DE-GROODT

             dit + merck heeft gestelt Peeter
             Reijnders schepen verclarende niet
             te connen schrijven.

             Huijbert Jan Tielen  schepen
             Ant(oni) Canters  schepen
             Anthonis Josephs  schepen.



          Wij schepenen ende regeerderen der heerlijckheijdt
          Asten in den quartiere van Peelandt Meijerije
          van s-Hertogenbosche gelegen, doen te weeten
          certificeeren mits desen voor de oprechte waerheijdt
          dat den hoogh ed(el) welgebooren heere, heere Everard
          de Doerne, heere deser grondtheerlijckheijdt
          Asten Ommelen etc., sijne gemeente suforise-
          rende veele, ende versceijde diensten heeft
          gedaen ende alnoch dagelijcx is doende, sijn
          selven niet sparende voor sijne grondtheer-
          lijckheijdt, ende ord(oneren) van dien te reijsen,
          te solliciteren, 't sij bij daegen ofte bij
          nachten, den selven hoogh ed(ele) heere daer

          blz. 13

          toe versocht sijnde, sonder eenige
          de minste erkentenisse te genieten
          dan aleenlijck den last, ofte wel verpondinge
          van sijns hoogh ed(...) wintmolen ende tienden
          de selve betalende de gemeijntenaeren in
          recompense van sijn hoogh ed(elbare) arbeijt
          reijse ende moeijte beloopende jaerlijcx
          ontrent de somme van tweehondert ende twintigh gulden
          daer sijn hoogh ed(ele) voors(chreven) sigh mede verge-
          noeght sout wordende daer mede oock
          gecultiveert een gestadige, ende goede
          correspondentie tussen den voors(chreven) hoogh ed(ele)
          gebooren heere, ende de ingesetenen sijns
          hoogh ed(el) voors(chreven) grondtheerlijckheijdt
          allenlijck daer voor eenige jaeren
          herrewaerts van het invoeren der verpondinge
          daer voor geproffiteert hebbende de
          voorseijde somme verder verclaeren wij
          attestanten dat in den jaere 1680
          seeckere sijn hoogh ed(el) pachthoeve afge-
          brandt sijnde dat sijn hoogh ed(ele) alle die
          scade in sijn particulier heeft gedraegen
          ende dat die gemeijntenaeren maer alleen
          eenige ten achteren staende lasten vanden
          afgebranden pachter hebben aengenomen
          die welcke andersints gescapen waeren
          te comen tot lasten van sijn hoogh ed(ele)
        als eijgenaer van deselve afgebrande
          hoeve, ende dat om bondige redenen
          bij den hoogh ed(el) welgebooren heere, heere
          deser grondtheerlijckheijdt Asten Ommelen



          etc., aende gemeijntenaeren voor gedraegen
          allegenen oversulcx voor redenen van
          welwetentheijdt 't gene voors(chreven) staet
          waeraghtigh te wesen, welcx toirconde
          besegelt ende geteeckent op heden den achtsten
          dagh der maent junij XVI (1600) ses ende
          taghentigh.
                         P. vander Lith 1686
           Anto(ni) Canters  schepen    M-DE-GROODT
             Anthonis Josephs  schepen
           dit + merck heeft gestelt Marten Antonis
              dit + merck heeft gestelt Peeter Reinders  schepen
          DM. Henr(ick) Canters.  Marcellus Martens  schepen
                          Huijbert Jan Tielen  schepen

          blz. 14

          Wij schepenen ende regeerderen der heerlijckheijdt
          Asten in den quartieren van Peelandt, Meijerije van
          s-Hertogenbosche gelegen, doen te weeten dat
          wij hebben geconstitueert, ende volmaghtigh
          gemaeckt gelijck sij doen mits desen, Hendrick
          Canters present omme sigh in naeme, ende van weegen
          het geheele corpus van Asten te vervoegen tot
          's-Hertogenbosche ten comptoire vanden hoogh
          ed(el) wel gebooren heere, heere Joost Nagel
          ontfanger der verpondinge over den
          quartiere van Peelandt, ende met den
          selven heere Nagel finalijcken te liquideren
          over 't achterheijdt der verpondinge die
          welcke de ingesetenen ten comptoire voorn(oem)t
          sculdigh ende ten achteren sijn, ende met
          verder macht naer gehouden reeckeningen
          dat den voors(chreven) geconstitueerde, de gehoudene
          reeckeninge neffens den heere ontfanger
          te teeckenen en uijtwijsens de ......
          reeckeninge dien aengaende daer van
          sijnde gelooven allen 't gene bij den voors(chreven)
          geconstitueerde in de voors(chreven) saecke sal
          gedaen, ende gehandelt worden 't selve vast
          stedigh ende van weerden te houden welcx



          toirconde onderteeckent op heden den
          sesten september XVIc (1600) ses ende taghentigh.

                     Huijbert Jan Tielen  schepen
                Anthonis Josephs  schepen
                     P. vander Lith  1686

          Mijn heeren die hoogh ed(ele) heeren gebooren
          vrij heer van Asten en schepenen der gront-
          heerlijckheijdt Asten hebben geordonneert
    uijtgemaeckt
        op segel.

          blz. 15

          goet gevonden, ende verstaen sulcx sij
          ordonneren goetvinden ende verstaen mits
          desen ten meesten profijte voordele
          der gemeene ingesetenen deser voors(chreven)
          grondtheerlijckheijdt, dat een iegelijck
          naegebuijr en ingeseten deser voors(chreven) gront-
          heerlijckheijdt, dat een iegelijcken naegebuijr
          en ingesetenen deser voors(chreven) grondtheerlijck-
          heijdt eenige peerden ofte beesten
          hebbende sal compareren en verscijnen
          op dijnsdagh wesende den 18 februarij
          1687 alhier binnen Asten voors(chreven) ter
          plaetse aent mercktvelt met een
          peert ende hoornbeest ten minsten
          ofte wel met meer soo 't hem gelieft
          ende dat des voormiddaghs de clocke
          elf uijren, ende aldaer verblijven tot de clocke
          een uijren gereguleert staen op peene
          van die daer van peert ofte hoorn-
          beest hebbende in gebreecke blijvende
          daervoor te verbeuren eene pene
          van drie gulden voor ieder peert
          ofte beest soo voors(chreven) te verbeuren



          een deel ten behoeve van den heere
          drossardt aldaer ander deel
          ten behoeve van den armen alhier
          die voors(chreven) gebreeckelijcke daer voor
          van nu voor als dan executabel
          verclaerende cum expensis actum
          in judicio ordinario tot Asten desen
          12 februarij 1687

          Dese door den ondervorster gepubliceert.

          blz. 16

          Mijn heeren die hoogh ed(el) heere
          heere Everard de Doerne, d'heer deser
          heerlijckheijdt Asten, ende de schepenen
          der grondtheerlijckheijdt Asten
          hebben geordonneert goetgevonden ende
          verstaen gelijck sulcx ordonneren goet
          vinden, ende verstaen mits deser
          ten meeste proffijte, ende voordeele
          der gemeene ingesetenen deser voors(chreven)
          grondtheerlijckheijdt, dat een
          iegelijck naegebuijr ende ingesetenen
          deser voors(chreven) grondtheerlijckheijdt eenige
          peerden ofte beesten hebbende
          sal compareren ende versceijnen op dijnsdagh
          wesende den   sesten maij 1687
          alhier binnen Asten voors(chreven) ter plaetse
          aent mercktvelt met een peert ofte
          hoornbeest ten minste ofte wel
          met meer soo 't hun gelieft, ende
          dat des voormiddaghs de clocke
          uijren ende aldaer verblijven tot de
          clocke uijre gereguleert staen



          op pene van die daer van peert
          ofte hoornbeest hebbende, ingebreeckrs gehee    blijvende daer voor te verbeuren
          eene pene van drie gulden van ieder
          peert ofte beest soo voors(chreven) te
          verbeuren een deel ten behoeve van
          den heere drossaerdt aldaer, d'ander
          deel ten behoeve van den armen alhier
          die voors(chreven) gebreeckelijcke daer voor
          nu voor als dan executabel verclarende
          cum expensis actum den

          blz. 17

          vorster deser grondtheerlijckheijdt
          Asten en Ommelen.

          Alsoo de verpondinghboecken alhier van
          jaere tot jaere wordende afgehangen
          tot meerdere scaeden jaerlijcx commen
          te verloopen, ende afgemeijnt te worden
          jae soo verre oock gecommen is dat de
          selve gemeijnt worden bij persoonen onmagh-
          tigh, de conditien te voldoen, omme hier
         5 loopmeerdere verseeckeringe te hebben,
          soo ist, dat wij bij vergaederinge van
          sijn hoogh ed(ele) den heer van Asten, den heere
          drossaerdt, schepenen, borgemeesteren, kerck,
          ende H(eilige)geestmeesteren, mitsgaders vier
          mannen eenpaerlijck beraemt, ende
          geresolveert is, tot voorcomingen van
          meerdere scaeden des dorps, ende tot prompter
          voldoeninge van s'lants comptoiren, dat
          in toecomende jaerlijcx het verpondingh-
          boeck sal worden thuis gehouden, ende
          gelevert omme op te haelen aen soodanige



          bequame persoonen, als schepenen sullen
          goet vinden, ende selve persoonen
          worden gelast, die voor een jaer op
          te halen, soodanigh, dat s'lants comptoir
          mag worden voldaen, sonder scaede
          van de gemeente, ende 't sij voor ieder
          gulden eenen stuijver tot beurloon sullen
          genieten conform haer ed(el) mo(gende) reso-
          lutie, ende placcaete hier over
          uijtgegeven.
          welcke volgende, sult ghij vorster

          blz. 18

          voors(chreven) V.L. (Ver.voog), aen ende bij den persoon
          van Philips Dielis, ende Jan Leenders
          van Heughten, ende hen gerichtelijcken
          leveren dat neffens gaende verpondingh
          boeck aen hen uijt name van schepenen
          als regenten gelastende, dit voor den
          tantiem voors(chreven), soo op te beuren, ende daer
          uijt voor een jaer, het s'lants comptoir
          te betaelen, dat de gemeente, daer
          door geene scade comme te
          onderstaen, andersints, dat alle costen
          ende scaden, door manquement deser
          betaelinge t' sijnen laste sullen worden
          verhaelt aldus gedaen, geraempt geresol-
          veert, ende goet gevonden ter presentie
          van(den) heere drossaerdt, schepenen, borgem(eesteren)
          kerck, ende H(eilige)geestm(eesteren) mitsgaders viermannen
          op heden den 15 september 1690.



          blz. 19

          Wij Henderick Canters, Marcellus
          Martens, Huijbert Jan Tielen, Antonij
          Josephs, Philips Dircx, Willem van Heughten
          ende Gijsbert Hendricx schepenen, Marten
          Antonis, Daniël Lomans, Jan Frnsen
          Voermans, ende Antonis Frans Philipsen
          vier gesworen mannen, Jan Henderick
          Ceelen, ende Henderick Jan Canters
          borgemeesteren, den voors(chreven) Marcellus
          Martens ende Jan Dirck Fransen kerck-
          meesteren, Jacob van de Cruijs
          ende Jan Jansen Lamberts H(eilige)geestm(eesteren)
          alle representerende de regeerderen der
          grondtheerlijckheijdt Asten inden
          quartiere van Peelandt, Meijerije van
          s-Hertogenbosche gelegen, ende dat
          met voorgaende consent, ende aggrentie
          van den hoogh ed(ele) wel gebooren heere
          heere Everard de Doerne, heere deser
          grondtheerlijckheijdt Asten Ommelen



          etc., bekennen ende lijden mits desen
          wel ende deughdelijcken sculdigh
          te wesen aen Dirck Verbraken woonende
          binnen de heerlijckheijdt van Leende, eene
          somme van ses hondert caroli gulden
          evaluatie gelde, iederen gulden tot XX stuijvers
          Hollats gelt gereeckent, spruijtende
          ende procederende van goede geleende
          ende wel getelde penningen tot genoegen
          ende contentement van onse gemeente
          ontfangen ende genooten van welcke

          blz. 20

ses aen ons ondergeteekende
schepenen en secretaris
vertoont en
in orginali ge-
bleeken de uijtge-          capitale somme van ses hondert
maakte obligatie            wij regeerderen voornoemt jaerlijcx gelooven
hier nevenstaande          te betaelen tot interest van ieder
met de navolgende         hondert gulden drie gulden tien stuijvers maeckende
quitantie. Ik                 eenen jaerlijcxen interest van een ende twin-
onderschreven              tigh gulden tot Leende te betaelen
bekenne dat de             Jaerlijcx vervallende, ende verscijnende
Regenten van               den sesten januarij waer van den eersten
Asten aan mijnen          verscijndagh sal sijn den sesten januarij
handen hebben             des toecomende jaers 1692 ende
betaalt de                    daerinne te continueren tot acht
somme van 600 gulden   achter een volgende jaeren ende ingevalle
dico ses hondert            de capitaele somme laeger bleven
gulden, tot vol-            staen dan den voors(chreven) tijt van acht
doeninge van               jaeren, soo gelooven wij gelooveren voorn(oemt)
een capitaal                 den interest te betaelen, tot de volle
van 600 gulden staande   restitutie, dier capitaele somme toe
ten lasten van               ende dat alles losch ende vrije van
het voorschreeve           alle schattingen alrede opgeset
corpus bij het               ofte naermaels opgeset te worden
selve opgenomen           hoedanigh die soude mogen wesen egeen



van Dirck Verbra-         uijtgesceijden, alsoo de voorsc(hreven) penningen
ken volgens                 tot onsen genoegen sijn genooten ende tot
obligatie van                voordeel van onse gemeente geemploijeert
dato den 6 janu-           soo ist dat wij mits desen renuncieren
arij 1691 ten                ende afgaen alle exeptien, beneficien
comptoire der              ende rechts middelen, die ons hier
beeden gere-                tegens soude connen patrocineren
gistreert en                  ende te baete comen, verclaeren te
geteeckent No.             vreden te wesen, omme ons van alle
74 consenterende          competentie heeren wethouderen.
diens volgens
inde cassatie
van deselve
obligatie
tan prothocolle
actum 25 junij 1745
dese bovenstaende
obligatie aange-
koemen bij transport van Allegonde Bitters weduwe

          blz. 21

Dirk Verbraken            richteren, ende hove van justitie
tot Eijndhoven              in voldoeninge deses vrijwilliglijk
den 19 augustij             te laeten condemneeren, sonder daer
1738 dese dient            tegens, te doen ofte laeten
tot cassatie van             gescieden, in rechten, ofte daer buijten
de nevensgaande           ten sij namptisatie is voor afgegeven
obligatie en                 waer voor ende tot naecominge
was geteekent              deses wij ieder int besonder
Johan van                   ende een voor alle als principael sculdinaer
Hoorick                      ende 't geheel verbinden, onse, ende onser
ingevolge de                gemeijntes persoonen, ende goederen hebbende
voorscr. quitantie          ende vercreijgende, alles sonder
wort de neven-             argelist, ende gelooven malcanderen onder-
staande obligatie           lingh dese aengaende te indemneeren
alhier geroijeert            cost, ende scadeloos te houden
en gecasseert de            welcx toirconde soo hebben wij dese
actum Asten den           ter prothocolle geteeckent op heden
derde augustij              den sesten januarij XVIc(1600) een ende



1700 vijff en                t negentigh.
veertig

Jan Verbernen

Tonij Muijen

J.Lozencaat secretaris.

          blz. 22

          Wij ut supra alle representeerende
          die regeerderen der grondtheerlijckheijdt
          Asten in den quartieren van Peelandt
          Meijerije van s-Hertogenbosche gelegen.
          ende dat met voo        consent
          ende aggrantie van de hoogh ed(ele) wel-
          (gebooren) heere, heere Everard de Doerne
          heere deser grondtheerlijckheijdt Asten
          Ommelen etc. bekennen ende lijden mits
          desen wel ende deughdelijcken sculdigh te
          wesen aen Jacob Jan van Weert woonende
          binnen de heerlijckheijdt Leende eene
          somme van een duijsent vier hondert
          caroli gulden evoluatie gelde, iederen gulden
          tot XX (20) st(uijvers) hollants gelt gereeckent, spruij-
          tende ende procederen(de), van goede geleende
          en wel getelde penningen tot genoegen



          ende contentement van onse gemeente
          ontfangen, ende genooten van welcke capi-
          tale somme van een duijsent vier hondert
          gulden wij regeerderen voorn(oem)t jaerlijcx gelooven
          te betaelen tot interest van ieder hondert
          gulden, drie gulden tien st(uijvers) maeckende eene
          jaerlijcxen interest van vijf ende dertigh
          gulden tot Leende te betaelen, jaerlijcx
          vervallende, ende verscijnende den 6e
          januarij waervan den eerste verscijndagh
          sal sijn den sesten januarij des toecomende
          jaers 1692 ende daerinne te continueeren
          tot acht achtereen volgende jaeren
          ende ingevalle de capitaele somme langer
          bleven staen dan den gestipuleerden tijt
          van acht jaeren, soo gelooven wij gelooveren
          voorn(oem)t, den interest te betaelen

          blz. 23

          tot de volle restitutie der
          capitale somme toe ende dat
          alles losch, ende vrije van alle scattinge
          alrede opgestelt, oft naermaels
          opgestelt te worden, hoedanigh
          die soude mogen wesen, egeen uitge-
          sceijden, alsoo de voors(chreven) penningen
          tot onsen genoegen sijn genooten, ende
          tot voordeel van onse gemeente
          geemploijeert soo ist dat wij mits
          desen renuncieren, ende afgaen, alle
          exceptien beneficien, ende rechtmiddelen
          die ons hier tegens soude comen
          patrocineren, ende te baete comen, verclaeren
          te vreden te wesen omme ons van alle
          competente heeren wethouderen richten



          ende hove van justitie in voldoeninge
          deses vrije willighlijck te laeten
          condemneren sonder daer tegens
          te doen, ofte te laeten gescieden
          in rechtenaardigheer buijten, ten
          sij namptisatie (...) is voor
          afgegaen, waer voor ende tot naer-
          cominge deses wij ieder int besonder
          ende een voor alle als principael
          sculdinaer, ende int geheel verbinden
          onse ende onser gemeijntes persoonen
          ende goederen, hebbende ende vercrijgende
          alles sonder argelist, ende gelooven
          malcanderen onderlingh dese aengaende
          te indemneren cost ende sculdeloos houden

          blz. 24

          welcx toirconde soo hebben wij dese ten
          prothocolle geteeckent op heden binnen
          Asten den sesten januarij XVIc(1600) een ende
          tnegentigh.

          staet te weeten dat Jan Jansen
          Engelen in dese bovenstaende
          capitaele somme is competerende
          ende toebehoorende de somme van vier
          hondert caroli gulden



          de gelijcke schepenen met toe-
          stemmen vanden heere van Asten
          sullen door den vorster ofte ondervorster
          het verpondingh boeck thuijs sende
          aen soodanighe persoonen als sij sullen
          uijtvinden hen gerichtelijcken aenseggen
          dat sij dit boeck sullen ophaelen naer
          behooren ende het comptoi een rec        haer ed(el) mo(gende) voor een jaer naer
          vereijsch voldoen, bij welckers manque-
          ment men costen ende scaden 't haeren
          lasten sal verhaelen, ende sal sij het
          beurloon genieten van iederen gulden eenen
          stuijver conform haer ed(el) mo(gende)
          resolutie, ende placcaet hier over
          uijtgegeven, actum Asten den 12 september
          1691.

          blz. 25

          Wij schepenen, ende regeerderen der heerlijck-
          heijdt Asten inden quartieren van Peelandt
          Meijerije van 's-Hertogenbosche gelegen,
          communicatie hebbende gehadt
          van seeckere haer ed(el) mo(gende) ordre
          rakende, het opgeven van het getal
          der karren, die in cas van onverhoopten
          noodt, bequamelijck ten dienste aen
          den landen souden connen doen, hebben daer-
          van soo veel als onse plaets aengaet
          geformeert eene lijste, ende die
          bevonde te bedragen voor soo veel
          die maer eenen cortten tocht souden
          connen doen ter nombre van dartien
          karren sijnde alle enkel gespan



          welcx toirconde van 't gene voors(chreven)
          staet, hebben wij schepenen, ende
          regeerderen der heerlijckheijdt Asten
          onsen gemeijnen dorps segel hier
          onder opt spatium deses gedaen
          drucken, ende bij onsen secr(etar)is laeten
          schrijven, ende onderteeckenen, op heden
          binnen Asten den elfsten dagh der
          maent januarij XVIc (1600) twee ende
          t negentigh.

                Huijbert Jan Tielen  schepen.

          blz. 26

          Wij schepenen ende regeerderen der heerlijck-
          heijdt Asten, inden quartiere van Peelandt
          Meijerije van 's-Hertogenbosche gelegen,
          communicatie hebbende gehadt
          van seeckere haer ed(el) mo(gende) ordre
          raeckende het opgeven, van het opgeven
          van het getal, der peerden, die in cas
          van onverhoopten noot bequamelijck
          dienst, aen den landen souden connen
          doen, soo ist dat op onse gemeijnte
          van Asten niet meer en sijn bevonden
          als tien peerden, die bequaem soude
          wesen, om aen 't landt dienst te
          connen doen, des noot sijnde voor een



          corth tijt, oirsaecke dat alle slappe
          klijne peerden sijn, dat qualijck de
          landerijen connen gebouwt worden om die
          groote armoede der ingesetenen die
          door langhdurige oirlogen, miswash,
          slechte tijden, daer toe vervallen sijn
          welcx toirconde, soo hebben wij die
          minute deses onderteeckent, ende
          bij onse secr(etaris) laeten schrijven, ende onderte(ckent)
          op heden binnen Asten den 14 januarij 1692

          blz. 27

          Wij Hendrick Canters, Marcellus
          Martens, Huijbert Jan Tielen, Antonij
          Josephs, Philips Dircx, Willem van
          Heughten, ende Gijbert Hendricx schepenen
          Marten Antonissen, Daniël Lomans,
          Jan Fransen Voermans, ende Antonis
          Frans Philipsen vier geswooren mannen
          Nicolaes van Ruth, ende Jan Andriessen
          borgemeesteren, den voors(chreven) Marcellus
          Martens, ende Jan Dirck Fransen
          kerckmeesteren, Jacob van de Cruijs
          ende Jan Jansen Lamberts alias
          Swagers H(eilige)geestmeesteren, alle



          representeerende, de regeerderen der
          grondtheerlijckheijdt Asten inden
          quartiere van Peelandt, Meijerij
          van 's-Hertogenbosche gelegen, ende dat
          met voorgaende consent, ende aggrentie
          vanden hoogh ed(el) wel gebooren heere,
          heere Everard de Doerne, heere deser
          grondtheerlijckheijdt Asten Ommelen
          etc., bekennen mits desen wel ende
          deughdelijcken sculdigh te wesen
          aen d'heer Theodoris Franciscus
          Schenaerts, advocaet residerende
          tot Aerle bij Beeck, eene somme
          van een duijsent caroli gulden evaluatie
          gelde, iedere gulden tot XX(20) stuivers hollants
          gelt gereeckent, spruijtende, ende
          procdoende van goede geleende, ende
          wel getelde penningen, tot genoegen
          ende contentement van onse gemeente.

          blz, 28

          ontfangen ende genooten, alwaer mede
          is afgelost, ende gequeten, eene gelijke
          capitale somme van duijsent g(ulden), die
          de gemeente was geldende aende
          erffg(ename van wijlen Jacob in de Geus
          tot Eijndhoven, staende tegens vijff g(ulden)
          ten hondert volgens letteren daer van sijnde
          van welcke capitaele somme van duijsent
          g(ulden) wij regerderen voorn(oemt) jaerlijcx gelooven
          te betaelen tot interest veertigh caroli
          g(ulden) jaerlijcx vervallende, ende verscijnende
          den 1 martij, waer van den eersten verscijn-



          dagh sal sijn, den eersten martij
          der toecomende jaers 1693, ende
          daerinne te continueren tot ses
          achtereen volgende jaeren, ende ingevalle
          de voorsc(hreven) capitale somme langer
          bleven staen dan den gestipuleerden
          tijt van ses jaeren, soo gelooven wij
          gelooven, den interest te betaelen
          tot de volle restitutie der
          capitale somme toe, mits dat
          het pertijen wederseijts vrije sal
          staen wie sulcx gelieven sal dese
          drie maenden te voorens voor den
          versceijndagh te mogen behoorlijcken
          op te seggen, alsoo de voorsc(hreven) somme
          van penningen, tot onsen genoegen, ende
          tot voordeel van onse gemeijnte
          sijn geemploijeert gelijck veersc(hreven) staet
          soo is het dat wij regeerderen voorn(oem)t

          blz. 29

          Mits desen renuntiëren, ende
          afgaen, alle exceptiën, beneficiën
          ende rechtsmiddelen, die ons hier
          inne soude connen patrocineren
          ende te baete comen, verclaeren te
          vreden te wesen, omme ons van alle
          competente, heeren wethouderen
          richteren, ende hove van justitie
          in voldoeninge deses vrijwilliglijck
          te laeten condemneren, souden daer-
          tegens te doen, ofte te laeten gescieden



          in rechten, ofte daer buijten, ten-
          sij namptisatie is voor afgegeven
          waer voor, ende tot naecominge
          deses, wij regeerderen voorn(oem)t ieder int
          besonder, ende voor alle als sculdinaer
          principael, ende int geheel
          verbinden, onse ende onser
          gemeijntes persoonen ende goederen
          hebbende, ende vercreijgende sonder
          argelist, ende gelooven malcanderen
          onderlings dese aengaende te
          indemneren cost ende scadeloos te houden
          welcx toirconde soo hebben wij regeer-
          deren voorn(oem)t dese acte ten prothocolle
          geteeckent, op heden binnen Asten
          den vijftienden dagh der maent
          octobris XVIc(1600) twee ende taegentig.

          Staet te weten dat dese capitale somme
          van duijsent gulden sijn opgenomen bij de voorgaende
          regeerderen (breeder) blijckende bij de (hant)
          obligatie dien aengaende daervan
          sijnde de dato van den 24sten feb(ruari) 1682.

          blz. 30

          met welcke capitale somme sijn gelost
          door Peeter vander Lith, ende Hendrick
          Canters aen de erffg(enamen) Jacob inde
          Geus te weeten de kinderen van wed(uw)e genaempt
          Mechelt des selfs Jacobs suster
          soo ver(mogen).

                         Henr(ik) Canters  schepen



                          Marcellus Martens  schepen

                         Huijbert Jan Tielen  schepen

                          Philips Dierckx  schepen

                         Willem van Heughten  schepen

                        Handrek Lomans  vierman

                         Jan Franssen  vijerman

                        dit merck + heeft gestelt Marten
                                  Toonus   vierman

                        dit merck heeft + gestelt Toonus
                                  Fransen  vierman.

          blz. 31

          Wij Hendrick Canters, Marcellus
          Martens, Huijbert Jan Tielen, Antonis
          Josephs, Gijsbert Hendericx, ende Willem
          van Heughten schepenen der grondtheerlijckheijdt
       en(de) dorp van Asten, inden quartiere van Peelandt,
          Meijerije van 's-Hertogenbosche gelegen, bidden,
          versoecken, ende committeeren mits desen
          den hoogh ed(el) ende wel gebooren heer
          graef Aelbert d'Arbergh van Valangiën



          vant H. Rijck vtije Beurden heer
          van (Elslo), Baron der stede Helmont
          etc., omme in onsen naeme, ende voor
          onsen t weegen     mette
          ministers van sijn conincklijcke maijesteijt
uitge-   van Vranckkrijck over die leste
maeckt  geeijste contributie ofte brandt-
op       schat te accordeeren quijtsceldinge
segel    te versoecken, ter(mijne) soo veele doendlijck
          te bedingen als mede daer voor borge
          te blijven, ende des noodt voor ons
          in ostagie te gaen, bij manquement
          van onse betaelinge, ingevalle gelooven
          sijn opgemelte excellentie, dien
          aengaende in alles cost, ende scadeloos
          te houden naer behooren te indemneeren
          voor soo vele als onses voorsc(hreven) dorps
          quote soude mogen aengaen, tot
          verseeckeringe deses, hebben wij die
          minute deses onderteeckent, ende
          dit dobbel met opdruckinge
          van onsen gemeijnen dorps zegel besegelt
          en(de) door onsen geswooren secr(etaris) doen
          beteeckenen op heden binnen Asten den
          acht ende twintighsten dagh der
          maent augusti 1693 Anthonis Josephs schepen
          Henr(ick) Canters schepen, Gisbert Hendricx schepen
          Marcellus Martens schepen, Willem ban Heuchten schepen
          Huijbert Jan Tielen schepen.

          blz. 32

          Allen den genen, die dese letteren van
          procuratie, sullen sien, ofte hooren
          lesen, saluijt, wij Marcellus Martens,
          Huijbert Jan Tielen, Antonij Josephs, Willem
          Heughten, ende Gijsbert Hendericx
          schepenen, Daendel Lomans, Marten Antonis
          Martens, Antoni Fransen ende Jan
          vande Loverbosch vier geswooren mannen.



          Philips Dircx, ende Peeter Jan Aerts
          borgemeesteren, den voorsc(hreven) Marcellus
          Martens ende Jan Dircx kerckmeesteren
          Jacob van de Cruijs, ende Jan Jansen
          Swagers armmeesteren, alle representerende
uijtge-  de regeerderen der grondtheerlijckheijdt
maect   van Asten, inden quartiere van Peelant
op       Meijerije van 's-Hertogenbosche gelegen,
zegel    ende dat met voorgaende consent en(de)
         aggrentie van(den) hoogh ed(el) wel gebooren
         heere, heere Everard de Doerne, heere
         deser grondtheerlijckheijt Asten Ommelen
         etc. doen te weten, dat wij hebben
         geconstitueert, ende volmaghtigh
         gemaeckt, gelijck wij doen mits
         desen sr. Henrick Canters, onsen mede
         precident-schepen, omme in aller onser
         constituanten naeme, ende van wegen het
         geheel corpus van Asten, tot
         's-Hertogenbosche ofte elders op behoor-
         lijcke interest, te negotieren, en(de) op te
         nemen eene somme van drie duijsent
         seven hondert carolii gulden obligatie
         gelde iedere gulden tot XX(20) st(uijvers) Hollants
         gelt gereeckent, omme daer mede te

          blz. 33

          lossen soodanige capitale somme van
          penningen, als wij voorsc(hreven) constituanten
          noch sculdigh, ende ten achteren sijn
          ten comptoire van wijlen, den hoogh ed(el)
          wel gebooren heere, heere Joost Nagel
          in sijn leven ontfanger der verpondinge
          over den quartiere van Peelandt, alles



          (breeder) blijckende bij de notariële
          obligatie daer van sijnde voor den
          notaris N. van Oirt, ende seeckere
          getuijgen gepasseert, met volcomen macht
          ende speciael bevel, de voorsc(hreven) somme
          van penningen, becomen hebbende daer
          van te doen, ende te laeten passeren
          behoorlijcke acte van bewaeringe voor
          d'Ed(el)achtbaere heeren wethouderen der
          stadt van 's-Hertogenbosche, soo ende
          gelijck voor de schrijfcamer aldaer
          costuijmelijcken is, tot behoef des
          gene die welcke de voorn(oemde) penningen
          sal scieten, en(de) lossen, en(de) daer voor
          te verbinden onser constituanten, persoonen
          ende goederen, hebbende, ende vercrijgende
          ieder een van ons als sculdenaer principael
          solidum, mitsgaders alle onsen geheelen
          gemeijntes goederen, ende voorts generalijcken
          en(de) specialijcken bij onsen voorsc(hreven) geconstitueerden
          te doen, en(de) te handelen, even all ofte wij
          constituanten selver present, ende
          voor oogen sijnde, houden connen ofte
          mogen doen, gelooven allen tselve vast
          stedigh en(de) van weerden te sullen houden (niettegenstaende)
          eenige solemniteijten, op heden binnen Asten
          den seste dagh der maent october XVIc (1600)
          drie ende tnegentigh.
                                    Marcellus Martens  schepen
                                    Huijbert Jan Tielen  schepen
                                    Anthonij Josephs  schepen

         
          blz. 34

          Alsoo bij mijn heeren schepenen deser grondt-
          heerlijckheijdt Asten, goedgevonden
          ende verstaen, dat meester Isaec Sauve
          als Chirurgijn voortaen sal cureren
          alle soodanige persoonen, die welcke
          vanden armen sijn levende, ende onderhouden



          worden, ofte publieckelijcken langst
          de deuren gaen, omme een aelmoesse
          te versoecken, met dien verstande
          niet een duijt van soodanige persoonen
          en sal vermogen te pretenderen eijschen
          ofte ietwes dien aengaende tot laste
          van(den) armen te mogen eijsschen, ofte inne te
          brengen, voor welcke veersc(hreven) cuijre
          den voorn(oemden) mr. Sauve jaerlijcx sal
          mogen bouwen ende betaelen ses loopen(saet)
uijtge-  saeijlandt, exempt van alle dorps
maect   contributie, ende verpondinge boven
op       ende behalven noch drie loopens(saet) teulandt
zegel    waer vanden voorsc(hreven) mr. Sauve voor
          het aenvangen van desen contracte
          vrije was van alle dorps contri-
          butien, dus dat den selven mr. Sauve
          jaerlijcx vrije ende exempt van alle
          dorps contributiën ende verpondingen
          sal bouwen, en(de) beteulen tsamen negen
          loopen(saet), wes sulucx den voorn(oemde mr. Sauve
          gehouden sal wesen met sijn eijgen familie
          alle sondaegen voor en(de) naer de middagh
          te luijden met de clocken behoorlijcken
          tot den dienst der predicatie, als mede
          alle daegen inde weecken te luijden.         

          blz. 35

          des smiddaghs als de clocke twaelf uijren
          is geslaegen, gemeenlijck genaempt wordende
          middagh geluijt, gelijck voor desen
          meer maelen is geschiet, voor alle het
          welcke luijden der clocken den voorn(oemde)



          mr. Isaec Sauve vans gelijcken mede
          niet een duijt en sal vermogen voor
          eijsschen ofte pretenderen, nadien is mede
          hier inde geconditioneert dat
          het stellen van het dorps oirlosie op den
          toorn sal sijn en(de) blijven ter discretie
          van schepenen, voor welck jaerlijcx stellen
          vant oirlosie den voorn(oemde) mr. Sauve
          sal gecort worden van sijn dorps
          tractement de somme van vijf gu(lden)
          en(de) het superplus moet bij de gemeente
          betaelt worden, aen die gene die
          welcke het oirlogie stelt, ofte
          stelle sal, mitsgaders alle
          achterstallige contributien
          en(de) verpondingen noch onbetaelt staende
          sullen hem Sauve geremitteert sijn
          dus sal den voorn(oemde) Sauve de verpondinge
          moeten betaelen van sijne groes beemden
          hoe ende van wie die gehuijrt sijn
          ende sal den voorn(oemde) mr. Sauve voor
          soo veel aengaet int cureren van de
          arme lieden in de schoole voor
          soo langen tijt volstaen met sijnen
          soon, die vermijnt wort daer toe
          bequaem te sijn, mitsgaders de hoorn-
          gelden, ende mergentaelen bij vreemde
          pachters ingepacht sijnde, sal den
          voorn(oemde) Sauve de selve gehouden
          wesen te betaelen, maer sal de selve
          betaelinge (aen) hem mr. Sauve door

          blz. 36

          de borgemeesteren in dat jaer sijnde
          gerestitueert worden aldus goedge-
          vonden, en(de) geresolveert op heden binnen
          Asten den twaelfsten dagh der maent



          octobris 1693.

                       Henr(ick) Canters, schepen
                       Marcellus Martens, schepen
                       Huijbert Jan Tielen, schepen
                       Anthonis Josephs, schepen
                       Gisbert Hendricx, schepen
                       Willem van Heuchten, schepen.

          Allen den geenen die dese letteren van procu-
          ratie sullen sien, ofte hooren lesen saluijt
          Wij Henrick Canters, Marcellus Martens,
          Huijbert Jan Tielen, Anthonis Josephs,
          Gijsbert Hendricx, ende Willem van Heughten
          schepenen der grondtheerlijckheijdt Asten
          in den quartiere van Peelandt, Meijerije
          van 's-Hertogenbosche gelegen, doen te
          weeten certificeeren mits desen voor de
uijtge-  oprechte waerheijt, dat wij hebben
maect   geconstitueert, ende volmaghtigh
op       gemaeckt, gelijckerwijs wij constitueren
zegel    en(de) volmaghtigh maecken mits desen d'heer
          en(de) mr. Cornelis Ackerdijck docter in
          beijde de rechten, en(de) advocaet, mitsga-
          ders raedt der stadt 's-Hertogenbosche
          en(de) d'heer Francis van Blootenborgh
          procureur postulerende voor de ed(el)-
          achtbaere heeren wethouderen der vooesc(hreven)
          stadt omme in haer constituanten

          blz. 37

          naemen, ende van haeren tweegen gade
          te slaen, soodanige saecke, ofte
          proces, als den eersten constituant



          in den qualiteijt als president-schepen
          deser grondtheerlijckheijdt genoot-
          saeckt wort in ons de arrest voor
          heeren wethouderen, der stadt 's-Hertogen-
          bosche voorn(oemt), tegens den hoogh ed(el)
          wel gebooren, heere, heere Johan de Heerd
          heere van(den) hoftstede ontfanger
          van slants verpondinge over den quartiere
          van Peelandt pretens arrestant
          te defenderen, tot dien de gerequireerde
          schrifuren te (coveieren), deselve
          in rechten te exhiberen alle dagen, ende
          termijnen van recht in gemelte saecke
          waer te nemen, en(de) tot den uijteijnde toe
          tsij ten exceptionalen, ofte ten principaelen
          te prosequeren, ende te vervolgen, vonnisse
          te versoecken, het voordelige tegen den
          voorn(oemde) heere van(den) Hofstede ter behoorlijcke
          executie te doen stellen, ende van
          nadelige te provoceren, ofte daer-
          tegens contradictie te doen, soo ende
          gelijck den voorn(oemde) heere geconstitueerde
          de saecke alsdan tot meeste nut
          en(de) oirbaer der gemeente van deser
          grondtheerlijckheijdt sullen oirdeelen
          te behooren, ende verders generalijcke
          en(de) specialijcken in de voorsc(hreven) saecke te doen
          en(de) te handelen, soo ende gelijck naer equiteijt
          sullen goet vinden te behooren, gelooven
          allen tgene bij de voorsc(hreven) heeren geconsti-
          tueerdens hierinne sal worden gedaen
          en(de) gehandelt tselve vast stedigh

          blz. 38

          en(de) van weerden te sullen houden onder verbant
          als aan rechten, met ratificatie
          van het t (guet) bij de voorsc(hreven) geconsti-
          tueerden en(de) daerinne alreede is verricht



          welcx toirconde vant gene voorsc(hreven) staet
          soo hebben schepenen voorn(oemt) onser
          gemeijnen schependoms zegel hieronder
          opt spatium deses gedaen drucken en(de) bij onsen
          secr(etaris) laeten schrijven en(de) onderteeckenen op heden
          binnen Asten den tienden dagh der maent
          novembris XVIc (1600) drie ende tnegentigh.

                     Henr(ick) Canters, schepen
                     Marcellus Martens, schepen
                     Huijbert Jan Tielen, schepen
                     Anthonis Josephs, schepen
                     Gisbert Hendricx, schepen
                     Willem van Heuchten, schepen

          Wij Hendrick Canters, Marcellus
          Martens, Huijbert Jan Tielen, Antonis
          Josephs, Willem van Heughten ende Gijbert
          Hendricx schepenen, Marten Antonis Martens,
          Daniël Lomans, Jan Fransen Voermans,
          ende Antonis Fransen Philipsen, vier-
          geswooren mannen, Philips Dircx, ende
uijtge-  Peeter Jan Aerts borgemees(teren) den voorsc(hreven)
maect   Marcellus Martens, ende Jan Dirck
op 12   Fransen kerckmeesteren, Jacob van de
stu.      Cruijs, ende Jan Jansen Lamberts
zegel    alias Swagers armmeesteren, alle
          representeerende, de regeerderen der grondt-
20 feb. heerlijckheijdt Asten inden quartiere
dupli-   van Peelandt, Meijerije van 's-Hertogenbosche
caet     gelegen, ende dat met voorgaende
1704
      Op huijden wesende
      den 24 julij 1712
      heeft Hendrick Tho Poell
      die bij procuratie
      van dito den 19 julij 1712 was geconstitueert.

          blz. 39

omme van den                 consent, ende aggreatie vanden hoogh ed(el)
advocaet Nagel-               wel gebooren heere, heere Everard de Doerne
maeckers woonende          heere deser grondtheerlijckheijdt
tot 's-Hertogenbosche        Asten Ommelen etc., bekennen ende lijden
ten lasten van                  mits desen wel, ende deughdelijcken



dese gemeente ende           sculdigh te sijn, aen de hoogh ed(el)
tot restitutie                    wel gebooren, mevrouwe, mevrouwe
van andere capitaele          Johanna Philippine de Erp, gemalinne
te negotieren                   van wijlen den hoogh ed(ele) wel gebooren
tienduijsent vijf                heere, heere Albert Ferdinand grave
hondert gulden                 van Berloo, in sijn leven, bregardier
ende verclaerde                ten dienste, der vereenighde Nederlanden
den selver van                 eene somme van drie duijsent caroli
die genegotieerde              gulden evaluatie gelde, iederen gulden tot XX stuijvers
penn. geemploijeert           Hollants gelt gereeckent, spruijtende
te hebben tot                   ende hercomende van goede geleende
restitutie                        ende welgetelde penninge, tot
van dese nevens-              genoegen, ende contentement van onse
staende obligatie               voors(chreven) gemeente ontfangen, ende genooten
eene somme van               met welcke voors(chreven) somme van drie
drie duijsent gulden           duijsent caroli gulden, wij regeerderen voorn(oemt)
leverende ten                   hebben betaelt slant extraordinaire
dien eijnde voor               dobbelde verpondinghe, breeder blijckende
het duplicaet                   bij de reeckeninge dien aengaende
deser obligatie                 daer van sijnde, welcke voors(chreven capitaele
waerop in margine op het   somme van drie duijsent caroli gulden
eijnde staet                     wij regeerderen voorn(oem)t aende voors(chreven)
dit capitael                      mevrouwe gravinne van Berloo
is aen mij als                   ofte imandt haerder actie hebbende
procuratie                       geloovende te restitueren over ses eerst-
hebbende(...)                   comende jaeren, mits belatende daer
(...)(genomen)                 van jaerlijcx tot interest een hondert
van heere grave                ende vijftigh caroli gulden jaerlijcx verval-
van Berlo gelost               lende, ende verscijnende den eersten
ende(grequer)                  october, waer van het eerste
consenterende
der selven in de
cassatie desen
22 julij 1712 ende
was onderteeckent (S.Cremers) 1712 ingevolge van welck consent soo is dese nevens-
staende obligatie gecasseert present den drossaert, schepenen, viermannen, kerck-
meesteren, armmeesteren, borgemeesteren. mij present, (P.vander Lith)

          blz. 40



          jaer vercenen sal sijn den eersten october
          XVIc (1600) vierende tnegentigh, ende
          daerinne te continueren tot ses
          achter een volgende jaeren gelijck
          voors(chreven) staet ende ingevalle
          de voors(chreven) capitale somme langer
          bleef staen dan den voors(chreven) tijt van
          ses jaeren, soo gelooven wij regeerderen
          voorn(oem)t, den interest te betaelen tot
          de volle restitutie der capitaele
          somme toe mits nochtans, dat
          het partijen naer axpiratie vande
          voors(chreven) ses jaeren, vrije sal staen
          wie sulcx van haer beijde gelieven
          sal, dese malcanderen, drie maenden
          voor den verscijndagh behoorlijcken
          op te seggen, ende alsoo de voors(chreven)
          penningen tot genoegen, ende tot
          voordeel vande gemeente sijn
          geemploijeert, soo is het dat
          wij regeerderen voorn(oem)t mits desen
          renuntieren, ende afgaen alle
          exceptien, beneficien, en(de) rechts
          middelen, die ons hier tegens
          souden connen patrocineren, ende
          te baete comen, verclaeren te vreden
          te wesen, omme ons van alle
          competente, heeren wethouderen
          rechteren, ende hoven van justitie
          in voldoeningen deses vrijd williglijck
          te laeten condemneren, sonder daer

          blz. 41



          tegens te doen ofte te laeten
          gescieden, in rechten, ofte daer
          buijten, ten sij namptisatie is
          voor af gegaen, waer voor, ende
          tot naercominge deses, wij ieder
          van ons regeerderen voorn(oem)t int besonder
          ende een voor alle, als pricipael
          sculdinaer, ende int geheel
          verbinden, onse, en(de) onser gemeijntes
          persoonen, ende goederen, hebbende, ende
          vercrijgende, sonder argelist, ende
          gelooven malcanderen onderlingh
          dese aengaende te indemneren, cost
          en(de) sculdeloos te houden, welcx
          toirconde, soo hebben wij regeerderen
          Voorn(oem)t de minute deses
          ten prothocolle geteeckent, ende
          bij onsen secr(etaris) laeten schrijven, uijtmaeken
          en(de) onderteeckenen op heden binnen Asten
          den dartienden dagh der maent
          maij XVIc (1600) vieren 'tnegentigh.

                         Hen(rick) Canters,  president
                         Anthonis Josephs, schepen
                         Gisbert Hendricx, schepen
                         Willem van Heuchten, schepen.

          blz. 42



          Wij Henderick Canters, Marcellus Martens
          Huijbert Jan Tielen, Antonis Josephs, Willem
          van Heughten, ende Gijbert Hendericx schepenen
Den 8   Marten Antonis Martens, Daniël
novem- Lomans, Jan Fransen Voermans, ende Antonis
ber      Frans Philipsen vier geswooren mannen
1737    Philips Dircx ende Peeter Jan Aerts
dese     borgemeesteren, den voors(chreven) Marcellus
opeen   Martens ende Jan Dirck Fransen kerck-
zegel    meesteren, Jacob van de Cruijs, ende
van 3   Jan Jansen Swagers armmeesteren, alle
stuij.    representeerende de regeerderen, der grondt-
uijtge-  heerlijckheijdt Asten, inden quartiere
maakt   van Peelandt, Meijerije van 's-Hertogen-
voor     bosche gelegen, ende dat met
Fran-   voorgaende consent, ende agreatie
cis       van den hoogh ed(el) wel gebooren heere,
Smul-   heere Everard de Doerne, heere
ders     deser grondtheerlijckheijdt Asten
tot       Ommelen etc., bekennen, ende lijden
Gemert Mits desen wel ende deughdelijcken
          sculdigh te sijn, aen den eersamen
uijtge-  Willem Nicolaessen Spoorenbergh
maect   woonende tot Woensel, eene somme
op 12   van eenduijsent ses hondert caroli
stuij.    gulden evaluatie gelde, iederen gulden tot
zegel    XX stuijvers Hollants gelt gereeckent
          spruijtende, ende hercomende van goede
          geleende, ende wel getelde penningen
          tot genoegen, ende contentement

          blz. 43



          van onse gemeente van Asten
          ontfangen, ende genooten, welcke
          voors(chreven) somme van penningen sijn
          gebruijckt, ende geemploijeert
          tot de extraordinaire lasten
          van welcke voors(chreven) capitale somme
          van eenduijsent ses hondert caroli gulden
          wij regeerderen voorn(oem)t jaelijcx gelooven
          te betaelen tot interest van ieder
          hondert gulde vier gulden vijf stuijvers maeckende
          eenen jaerlijcxen interest van acht
          ende tsestigh caroli gulden, jaerlijcx
          vervallende, ende verscijnende den
          tweede dagh der maent februarij
          waer van den eersten verschijndagh
          sal sijn, den tweede dagh der maent
          februarij des toecomende jaer
          XVIc (1600) ende vijf ende 'tnegentigh tot
          Woensel te betaelen, ende daerinne
          te continueren tot ses achtereen volgende
          jaeren, onder conditie ende restrictie
          nochtans, dat ofte het gebeuren
          mochte, dat den voors(chreven) Willem Nicolaessen
          Spoorenbergh, eenigh onheijl, ofte
          misfortuijn overquam ( des van neen
          verhoopt wort) dat in sulcke
          gevalle, den voorbn(oem)de Willem Nicolaessen
          Spoorenbergh, de voorn(oemde) somme als dien
          van nooden hadde, de selve vrijelijcken
          wederom sal mogen eijsschen, en(de) wij regeerderen
          gelooven als dan de selve voors(chreven) somme
          te restitueren, al waert binnen den
          voors(chreven) tijt van ses jaeren

          blz. 44



          ende ingevalle de voors(chreven) capitale
          somme van een duijsent ses hondert
          carolij gulden langer bleven staen dan
          den gestipuleerden tijt van ses jaeren
          soo gelooven wij gelooveren voorn(oem)t den
          interest te betaelen, tot de volle
          restitutie der capitaele somme
          toe, ende alsoo de voors(chreven) somme
          tot onsen genoegen, ende tot voordeel
          van onse gemeente geemploijeert is
          soo is het dat wij mits deser renuntieren
          ende afgaen, alle exceptien, bene-
          ficien, ende rechts middelen, die ons
          hier tegens soude connen patroci-
          neren, ende te baete comen, verclaeren
          te vreden te wesen omme ons van
          alle competente heeren wethouderen
          richteren, ende hoven van justitie
          in voldoeninge deser vrije willighlijk
          te laeten condemneren, sonder daer
          tegens te doen, ofte te laeten gescieden
          in rechten, ofte daer buijten
          ten sij namptisatie is voor afgegaen
          waer voor, ende tot naercominge
          deses wij ieder int besonder, ende
          een voor all als principael sculdi-
          naer, ende int geheel verbinden
          onse, ende onser gemeijntes persoonen
          ende goederen, hebbende, ende vercrij-
          gende, sonder argelist, ende gelooven
          malcanderen onderlingh desen
          aengaende te indemneren, cost en(de)
          sculdeloos te houden welcx toirconde



          blz. 45

          van 't gene voors(chreven) staet soo hebben
          wij dese acte de minute van dier
          geteeckent, ende bij onsen secr(etaris) laeten
          schrijven, uijtmaecken, en(de) teeckenen
          op heden binnen Asten den vijftienden
          dagh der maent maij XVIc (1600)
          vier ende tnegentigh.

          Allen den genen die desen letteren van
          procuratie sullen sien ofte hooren lesen,
          saluijt, Wij Marcellus Martens, Huijbert
          Jan Tielen, Antonij Josephs, Willem
          van Heughten, ende Gijsbert Hendericx
uijtge-  schepenen, Daendel Lomans, Marten
maect   Antonis Martens, Antonis Fransen
op       ende Jan van de Loverbosch vier geswooren
zegel    mannen, Thonis Hoefnagel en(de) Jan
          van Rest borgemeesteren, den voors(chreven)



          blz. 46

          Marcellus Martens ende Jan Dirck
          Fransen kerckmeesteren, Jacob van de
          Cruijs, ende Jan Jansen Swagers
          armmeesteren, alle representeerende de
          regeerderen der heerlijckheijdt Asten
          in den quartiere van Peelandt, Meijerije
          van 's-Hertogenbosche gelegen, ende
          dat met voorgaende consent, ende
          aggreatie van den hoogh ed(el) wel
          gebooren heere, heere Everard de Doerne
          heere deser grondtheerlijckheijdt Asten
          Ommelen etc., doen te weeten, dat wij
          hebben constitueert, ende volmaghtigh
          gemaeckt, gelijckerwijs wij doen mits
          desen Sr. Henderick Canters onsen
     mede president schepen, omme in aller onsen
          constituanten naeme, ende vanwegen
          het geheel corpus van Asten tot
          's-Hertogenbosch ofte op andere plaetsen
          op behoorlijcken interest te negotieren
                        ? van een ofte ander persoon  
          op te nemen > eene capitale somme
          van drie duijsent caroli gulden evaluatie
          gelde, iedere gulden tot XX stuijvers hollants
          gereeckent, ofte soodanige meerdere
          ofte mindere, capitale (somme)
          (van) penningen, als den voors(chreven) Sr. Henrick
          Canters president schepen goed vinden
          sal, ten dienste van dese gemeente
          Asten te behooren met volcomen macht
          ende speciael bevel de capitale
          somme van penningen becomen hebbende
          daervan te doen behoorlijcken ende be(raedinge)
          (...) ende (gelijcke)



          blz. 47

          ende te laeten passeren voor de ed(el) achtbare
          heeren schepenen van 's-Hertogenbosch ende
          gelijck voor de schrijfcameren
          (...) aldaer costuijmelijcken
          is tot behoef des genen die welcke
          penningen sal scieten, mitsgaders op
          behoorlijcken interest doen, ende daer
            te verbinden onser constituanten
          persoonen, ende goederen, hebbende ende
          vercrijgende, ieder een van ons als
          sculdinaer principael in solidair
          mitsgaders allen onser gemeijntes
          goederen, niets van dien uijtgesondert,
          ende voorts generalijcken ende specialijcken
          inde voors(chreven) saecke te doen te doen
                         ?bij de voorschreven geconstitueerde
          en te handelen > even alle (...) ofte wij
          constituanten selven aldaer present
          en voor oogen sijnde, soude connen ofte
          mogen doen gelooven tselve vast stedigh
          en van woorden te sullen houden onder verbant
          als naer rechten niettegenstaende
          eenige solemniteijten hier toe gerequi-
          reert werden gecommiteert, deselve
          mits desen houdende voor geinsereert
          welcx toirconde onderteeckent op heden
          binnen Asten den derden dagh der maent
          augusti XVIc (1600) vierende tnegentigh.



          blz. 48

          Alsoo opden XXI julij 1648 tusschen den hoogh
          ed(ele) heeren, ende regenten der grondtheer-
          lijckheijdt Asten, ter eenre, ende die
          regente des dorps ende dinghbanken
          van Zomeren was verdragen ende ge-
          arresteert ende op ord(onan)tie van haer
          eed(el) mo(gende) die heeren raden van stae-
          ten der Vereenighde Nederlande
          is geauthoriseert geweest den hoogh
          ed(el) heer Adriaen van Borsele tot
          Geldermalsen als raet en(de) rentm(eester)
          generael der domijne van Brabant
          inde stadt ende Meijerije van
          's-Hertogenbosche, omme te stellen
          en(de) te maken den finaele lemietsceij-
          dinge tussen voors(chreven) dorpen van Asten
          en(de) Someren, over het broeck genaempt
          den wielput, ende seeker gedeelte
          Peels uijtstreckende, tot op de pael
          genaempt seven meeren ende dat des volgen.



          blz. 49

          hoogh gemelte heeren Adriaen van
          Borsele in sijns voors(chreven) qualiteijt, op
          voors(chreven) wielput heeft een pael gestelt
          ende den selven uijt namen van haer ho(og)
          mo(gende) de heeren staeten generael der
          Verenighde Nederlanden, ende doenmaels
          sijne hoogheijt den heere prins van
          Oirange nu coninck van Groot Brit-
          tanie hadde gevreijt ende gebanne
          ende door de ingestene, der voors(chreven)
          twee dorpen een gracht is gescooten
          lini recht tot op seven meeren aen
          het struijcxen sijnden den oude pael
          welcken hij opgemelt heer rentm(eester)
          generael insgelijck hadden bevreijt
          ende gebanne ende dat eenigge (onne..)
          ingeheijt was geson(pen) vore te vallen tussen
          die respectieven regente ende ingesetenen
          van Asten ende Someren voors(chreven), over ende
          ten regarden, van overloop der respectieven bestiaelen.



          blz. 50  

          van die voors(chreven) dorpen mitsgaders heij
          meijen, ende torffsteecken vant deen oft van
          dander gront, soo is bij wederseijts
          regenten gearresteert vast gestelt
          ende verdragen, seekere scutgelt
          op ieder beest, dese paelen voors(chreven)
          overgegaen oft geloopen sijnde ende
          alsoo van deene gemeente aldaer op des
          anders bevonden wordende, ende door
          gepaerde waerheijt ofte geswooren
          dienaer ofte scutter, wordende gescut
          ende van gelijcken op ideren mens
          dese pael overtredende, ende heij
          meijende ofte torff steekende
          op andermans gront te weten niet
          blijven(de) oft behelpende met sijns
          gemeijntes gront voors(chreven) in mannieren
          altans naer volgende,
          eerstelijck dat den gracht tussen
          de voors(chreven) twee paelen linie recht
          gestelt bij wederseijts dorpens.



          blz. 51

          voors(chreven) regenten en(de) ingesetene sal
          worden opgehouden ende geconserveert
          soo ende gelijck die tot noch ten
          teijden is onderhouden, ende opt versoeck
          van die regente van den een der twee
          dorpen, hierover dolleerende sal
          sonder vertreck bij het andere dorp
          moeten gerepareert, beneffens het
          dolleerende dorp.

          Item soo sal van ider hoornbeest
          in voegen voors(chreven) gescut wordende, moe-
          ten worden belaelt seven st(uijvers) hollants
          permissie gelt.

          Item van ider peert seven stu(ijvers) hollants
          permissie voorsc(hreven), mits nochtans soo
          het peert wierden bevonden(de) gespannen
          te seijn, dat indien gevallen hier over
          geen scutgelt sal mogen worden versocht
          maer vreij ende vranck, bij den eijge-
          naer sal mogen worden gereclameert
          ende wedergehaelt.



          blz. 52

          Item van ider scaep jonck off
          oudt twee stu(ijvers) hollants permissie
          voors(chreven).

          Item ider persoon deses respectievens
          gemeijntes sijnne gemeijntes over
          gaenden ofte comen(de) endes opdes an-
          der gemijntes heij meijende ofte
          torff steekende ende door een
          ende doorde gepaerde waerheijt
          ofte geswooren dienaer wordende
          metter oogen gesien en(de) alsoo gescut
          sal verbeuren vijfftigh gul(den) minutie
          van hollant gelt ende sal hier
          van een derde part sijn voorde scut-
          ter ofte aenbrenger ende twee
          derden deelen voorden officcier dier
          plaetsen welcken boeten int geheel
          door desen officier dan sal moeten
          ingevordert worden, ende alsoo voor
          een derde worden uijtgereijckt
          aen(den) scutter ofte aenbrenger voors(chreven).



          blz. 53

          ende sullen dese vijftigh gul(den) scutgelt
          bijde overheijt bij deen off bij danders dorp
          alteijt mogen vermeerdert vernietight
        ofte verandert worden mits sulcxs vant een aent ander
          dorps voors(chreven) regenten drie maende te
          voorens gerichtelijck worden opgeseght en(de)
          verwittight.

          ende sullen dese onaengesien alle die ge-
          stelde keuzen en breucken der twee voors(chreven)
          dorpen, blijven in vollen fiegeur ende ge-
          steltenissen, voor soo veele door dese
          niet en sijn gealtereert.

          Allen de welcken respecktieven voors(chreven) regenten
          der voors(chreven) dorpen ider in henne qualiteijt
          als die respectieven regeeringhe ider voor
          den accepteerende beloovende hier aen
          steden en vastigheijt onder ver-
          bant ende renuntiatie als nae rechten.

          Aldus gedaen gearresteert ende gepasseert
          desen eenentwintighste dagh der maent augusti
          XVIc (1600) vier en taegentigh.



          blz.  54 IS BLANCO

          blz. 55

          Allen den geenen die dese letteren van
          procuratie sullen sien, ofte hooren
          lesen, saluijt. Wij Marcellus Martens,
          Antonis Josephs, Huijbert Jan Tielen,
          Gijsbert Hendericx, ende Willem van Heughten
          schepenen der grontheerlijckheijdt
          Asten, inden quartiere van Peelandt
          Meijerije van 's-Hertogenbosche gelegen,
          doen te weeten, dat wij hebben
          geconstitueert, ende volmagtigh
          gemaeckt gelijckerwijs wij doen mits desen
          ende dat met voorgaende consent
          ende aggreatie, vanden hoogh
          ed(el) wel gebooren, heere, heere Everard
          de Doerne heere der vrije grondt-
          heerlijckheijdt Asten, Ommelen etc.
uijtge-  den persoon van sr. Hendrick Canters
maect   president-schepen omme in aller onser naeme
op       en van wegen die heerlijckheijdt voors(chreven)
zegel    te compareeren tot Helmont den
onsen   twintighste september 1694 ten
          huijse van sr. Jan de Rijck omme
          neffens de andere heeren (comparans) gecommit-
          teerdens des quartiers van Peelandt
          te (helpen) resolveeren over poincten ende
          affaires als ten dienste des voors(chreven)
          quartiers bevinden sal te behooren
          ingevolge de beschrijvinge, dienaen-
          gaende daer over gedaen.



          blz. 56

          gelooven allen 't gene bij den voors(chreven)
          geconstitueerden hier inne sal worden
          gedaen, ende gehandelt tselve
          vast stedigh, ende van weerden te
          sullen houden, onder verbant als naer
          rechten, welcx toirconde van 't
          gene voors(chreven) staet, soo hebben wij
          schepenen voorn(oemt) onsen gemeijnen schepen-
          doms zegel hier onder spatium
          deses gedaen drucken, ende bij onsen
          secr(etaris) laeten schrijven, ende onderteeckenen
          op heden binnen Asten den achtienden dagh
          der maent septembris XVIc (1600)
          vier ende tnegentigh.

          Wij Henrick Canters, Marcellus
          Martens, Huijbert Jan Tielen, Aentonis
          Josephs, Gijsbert Hendericx ende Willem
          van Heughten schepenen, Marten Antonis
          Martens, Daniël Lomans, Jan
          Fransen Voermans, ende Antonis Frans
          Philipsen, vier geswooren mannen.

       uijt-
       gemaect op 12 stuijver zegel

          op huijden den 25
          julij 1712 soo heeft Henric Tho Poel president alhier die bij
          procuratie vanden 19 julij 1712 was geconstitueert.
                                                                                         
                                                   



          blz. 57

omme ten                   Thomas Hoefnagels, ende Jan Peeters
lasten deser gemeente     van Rest borgemeesteren der voors(chreven)
ende te restitutie           Mercellus Martens, ende Jan Dirck
van anderen                 Fransen kerckmeesteren, Jacob
capitale                      van de Cruijs, ende Jan Janssen
de advocaet Nagel-        Lamberts alias Swagers, armmeesteren
maeckers tot                alle representerende de regeerderen
's-Hertogenbosch te       der grondtheerlijckheijdt Asten in den
negotieren eene            quartiere van Peelandt, Meijerije van
somme van                  's-Hertogenbosche gelegen,, ende dat
tien duijsent                met voorgaende consent, ende aggrea-
vijf hondert gulden        tie vande hoogh ed(el) wel gebooren
ende verclaerde            heere, heere Everard de Doerne, heere
denselven uijt               deser grondtheerlijckheijdt Asten
die genegotieerde          Ommelen etc., bekennen ende lijden
penningen                   mits desen een voor all als sculdinaer
te hebben geresti-          principael wel ende deughdelijcke
tueert dese neven-         sculdigh te sijn aen de hoogh ed(el)
staende obligatie           wel gebooren mevrouwe, mevrouwe
van vijfduijsent             Johanna Philippina de Erp gema-   
gulden tot bewijs          linne van wijlen den hoogh ed(ele)
van welck                   wel gebooren heere, heere Albert
soo exhiberende            Ferdinand, grave van Barloo, in sijn
deselve de                   leven bregadier ten dienste der
obligatie                     Vereenighde Nederlanden, een somme
daer van                     van vijf duijsent caroli gulden evaluatie
sijnde waer                  gelde, iederen gulden tot XX (20) stuivers hollants
onderstaet                   gelt gereeckent, spruijtende, ende
als volght                    hercomende van goede geleende, ende
het capitale                  wel getelde penningen tot genoegen
van vijf duijsent            ende contentement van onse gemeente
gulden in dese              ontfangen, ende genooten van
gemelt is aen               welcke voors(chreven) capitale somme



mijn als                      van vijf duijsent caroli gulden.
last hebbende
vande erffge(namen)
vande heere grave van Berloo door de regenten
van Asten gelost consenteerende der halve.

          blz. 58

in de cassatie               Wij regeerderen voorn(oem)t, aende voors(chreven)
des toirconde               mevrouwe gravinne van Baerloo
geteeckent den             ofte imandt haerder actie hebbende
22 julij 1712                gelooven te restitueeren over vier
ende was onder-           eerst comende jaeren mits betaelende
teeckent.                    daer van jaerlijcx tot interest de
(...)                          somme van tweehondert vijf ende
1712                         twintigh gulden Hollants gelt jaerlijcx
                               vervallende, ende verscijnende
in gevolge van             den eerste november waer van het
welck consent              eerste jaer vervallen sal sijn
soo wat dese                den eersten november XVIc vijf
nevenstaende               ende 'tnegentigh, ende daerinne
obligatie                     te continueeren tot vier achtereen-
gepasseert present         volgende jaeren gelijck voors(chreven) staet
den drossaerdt              ende ingevalle, de voors(chreven) capitale
  schepenen                 somme langer bleef staen dan
viermannen kerck-        den voors(chreven) tijt van vier jaeren, soo
meesteren arm-            gelooven wij gelooveren ende regeer-
meesteren.                  deren voorn(oem)t, den interest te betaelen
borgemeesteren.           tot de volle restitutie, der
mij present                  capitaele somme toe, met dien
P.vander Lith.             verstaende nochtans dat het
    1712                     pertijen wederseijts, naer expiratie
                               van de voors(chreven) vier jaeren vrije
                               sal staen, wie sulcx van haer beijden
                               gelieven sal, dese malcanderen drie
                               maenden, voor den verscijndagh behoor-
                               lijcken op te seggen, als wij de penningen
                               daer naer scieten, sal, te weeten
                               de helfte van de voors(chreven) capitale
                               somme te seffens, ende het ander



          blz. 59

          helfte der capitale somme het
          volgende jaer te restitueeren
          ende te scieten ofte lossen, ende
          alsoo de voors(chreven) penningen, tot genoegen
          ende tot voordeel vande gemeente
          sijn geemploijeert, soo is het dat
          wij regeerderen voorn(oem)t mits desen
          renuntieren, ende afgaen, alle exceptien
          benefitieen, ende rechtsmiddelen
          die ons hier tegens soude connen
          patrocineeren ende te baete comen
          verclaeren te vreden te wesen, om ons
          van alle competente heeren wethou-
          deren, rechteren, ende hoven van justitie
          in voldoeninge deses vreijwillighlijck
          te laeten condemneeren, sonder daer
          tegens te doen, ofte laeten gescieden
          in rechten, ofte daer buijten
          ten sij namptisatie is voor af-
          gegeven, waer voor, ende tot
          naercominge deses, wij ider van
          ons regeerderen voorn(oem)t int besonder
          ende een voor als sculdinaer
          principael, ende int geheel
          verbinden onser, ende onsen
          gemeijntes persoonen, ende goederen
          hebbende, ende vercrijgende sonder
          argh ofte list, ende gelooven
          malcanderen onderlingh, dese aengaende
          te indemneeren cost, ende scadeloos
          te houden welcx toirconde soo



          hebben wij regeerderen voorn(oem)t
          de minute deses ten prothocolle
          geteeckent, ende bij onsen

          blz. 60

          secre(taris) laeten scrijven uijtmaecken
          ende onderteeckenen op heden binnen
          Asten, den negen ende twintighsten
          dagh der maent octobris
          XVIc (1600) vier ende tnegentigh.

                        Henr(ick) Canters, schepen

                        Marcellus Martens, schepen

                        Anthoni Josephs, schepen

                        Willem van Heughten, schepen

                        Gisbert Hendricx, schepen.



          blz. 61

                               Wij Hendrick Canters, Marcellus
                               Martens, Antonis Josephs, Gijsbert
                               Hendricx, Willem van Heughten, ende
                               Philips Timmermans, schepenen
                               Marten Antonis Martens, Daniël
                               Lomans, Jan Fransen Voermans, ende
                               Antonis Frans Philipsen vier geswooren
                               mannen, Simon Isbouts, ende Thomas
                               Huijberts borgemeesteren, den voorsc. Marcellus
                               Martens, ende Jan Dirck Fransen
                               kerckmeesteren,....................
                               ......Jan Jansen Lamberts alias
                               Swagers, armmeesteren, alle repre-
                               senteerende, de regeerderen der grondt-
uijtgemaect                 heerlijckheijdt Asten, inden quartiere
op zegel den                van Peelandt, Meijerije van 's-Herto-
25 november 1695        genbosche gelegen, ende dat
                               met voorgaende consent ende
Jan soon                     aggrentie van den hoogh ed(el) wel
Jacob van de               gebooren heere Everard de Doerne,
Cruijs bekent               heere deser grondt grondtheerlijck-
van desen                   heijdt Asten Ommelen etc., bekennen
obligatie                     ende leijden mits desen een voor all
metten interest             ende ieder als sculdinaer principael
van dien                     wel, ende deughdelijcken sculdigh te
ten volle te                  wesen, ende Jacob van de Cruijs
sijn voldaen                 inwoonder alhier binnen Asten
ende betaelt                 ene somme van eenduijsent
en dat uijt                   caroli gulden evaluatie gelde.



handen van
Hendrick Canters
(consaeteur)(oversulc)
inde volle cassatie, actum den
                        Jan van de Cruijs.

          blz. 62                

          iederen gulden tot XX(20) stuijvers Hollants
          gereeckent, spruijtende, ende
          hercomende van goeden geleende
          ende getelde penningen, tot
          genoegen, ende contentement van
          onse gemeente ontfangen, ende
          genooten van welcke voors(chreven)
          capitaele somme van een duijsent
          caroli gulden wij regeerderen voorn(oem)t
          aenden voors(chreven) Jacob van de Cruijs
          ofte imant sijnder actie
          hebbende gelooven te restitueeren,
          over, ses eerst comende jaeren
          ende ingevalle langer bleef
          staen dan den vors(chreven) gestipuleerden
          tijt, gelooven wij regeerderen voorn(oem)t
          te continueeren te betaelen in den
          interest tot de restitutie
          toe, mits betaelt ende daer
          van jaerlijcx tot interest de
          somme van twee ende veertigh
          gulden tien stuijvers hollants gelt
          gereeckent, jarlijcx vervallende
          ende verscijnende den 1e april
          waer van den eersten verschijndagh
          is geweest den eersten april
          XVIc (1600) vijf ende tnegentigh.



          blz. 63

          ende daerinne te continueeren
          gelijck voors(chreven) ende overmits de
          voorn(oemde) capitaele somme van eenduijsent
          caroli gulden tot voordeel van dese
          gemeente sijn geemploijeert, soo is
          het dat wij regeerderen voorn(oem)t mits
          desen renuntieren ende (afte gaen)
          alle exceptien benefitien, ende
          rechts middelen, die ons hier
          tegens soude connen patrocieneren,
          ende te baeten comen, omme ons
          van alle competente heeren
          wethouderen, rechteren, ende hoven
          van justitie in voldoeninge
          deses vrije willighlijcken te laeten
          condemneeren, sonder daer tegens
          te doen, ofte laeten gescieden
          in recht, ofte daer buijten
          ten sij namptisatie is voor-
          aff gegaen, waer voor ende
          tot naercominge deses, wij
          ieder van ons regeerderen voorn(oem)t
          int besonder, ende een voor
          all als sculdinaer principael
          ende int geheel, verbinden,
          onser, ende onsen gemeijntes



          blz. 64

         persooenen, ende goederen hebbende ende
         vercrijgende, sonder argh ofte
         list, ende gelooven wij malkanderen
         onderlingh deses aengaende te
         indemneeren, cost, ende sculdeloos
         te houden, welcx toirconde soo
         hebben wij regeerderen voorn(oem)t de
         minute deses ten prothocolle
         geteeckent, ende onsen gemeijnen
         dorps zegel hier onder op 't
         spatium deses gedaen drucken ende
         bij onsen secr(etaris) laeten schrijven ende
         mede onderteeckenen op heden binnen
         Asten den negentienden dagh der
         maent novembris XVIc (1600) vijf ende
         tnegentigh.

                  
                      Henr(ick) Canters, schepen.

                      Marcellus Martens, schepen.

                      Anthonis Josephs, schepen.

                      Willem van Heughten, schepen.



                      Philipse Tiemmermans, schepen.

          blz. 65

          Wij regeerderen voorn(oem)t bekennen
          ende leijden mits desen een voorall
          als sculdinaer principael wel
          ende deughdelijcken sculdugh te sijn
          aen Jan Fransen van de Loverbosch
          inwoonder alhier binnen Asten
          eene somme van vijfhondert caroli gulden
          evaluatie gelde, iederen gulden
          tot XX (20) stuivers Hollants gereeckent,
          spruijtende, ende hercomende van
          goeden geleende, ende getelde penningen
          tot genoegen, ende contentement
          van onse gemeente ontfangen, ende
          genooten, voor welcke capitaele
uijtge-  somme van vijfhondert gulden wij regeerderen
maect   voorn(oem)t aen den voors(chreven) Jan Fransen
op 12   vande Looverbosch ofte imant
stuiv.   sijnde actie hebbende, ende gelooven
zegel    te restitueren over vier eerstcomende
den 25  jaeren, mits betaelende daer van jaerlijcx
novem- tot interest de somme van
ber      een ende twintigh gulden vijf stuijvers
1695    jaerlijcx vervallende ende verscijnende
          den tweeden februarij waer van den
          eersten verscijndagh sal sijn den



          tweeden februarij des toecomende
          jaers 1696, ende daerinne te
          continueren tot ses achtereen
          volgende jaeren, gelijck voors(chreven) staet.

          blz. 66

aande onder-
geteekenden  
is gebleeke de              ende ingevalle de voors(chreven) capitaele
volgende quitantie         somme langer bleven staen, dan de
in orginale                  voors(chreven) tijt van ses jaeren, soo gelooven
de ondergeteekende        wij gelooveren, ende regeerderen voorn(oem)t
bekenne dat                 den interest te betaelen tot de
de regenten van Asten    volle restitutie der capitaele
aan onse handen           somme toe met dien verstanden
hebben betaalt              nochtans dat het partijen wederseijts
eene somme                 gelieven sal ende alsoo de voors(chreven)
van vijffhondert            capitaele somme van vijfhondert
gulden staande              gulden tot genoegen, ende voordeel
ten lasten van               van de gemeente gebruijckt
het voors. corpus          soo is het dat wij regeerderen  
bij het selve opgenomen  voorn(oem)t mits desen renuntieren en
van Jan Frans               afgaen alle exceptien, benefitien
vande Loverbosch         ende rechts middelen ons hier
volgens obligatie           tegens soude connen patrocineeren
van dato Asten             ende te baeten komen verclaeren
den 10 november 1695   te vreden te wesen, om ons van
ten comptoire der          alle competerende heeren
beden geregistreert        wethouderen richteren ende hoven
en geteeckent '66          van justitie vrijwillighlijck
consenteerende             te laeten condemneren, sonder daer



diens volgens               tegen te doen ofte laeten gescieden
inde cassatie van de-      ofte daer buijten ten sij nampti-
selve obligatie ten         satie is voor afgegaen, waer voor
prothocolle                  tot naercommingen deses wij ieder
actum Asten                van ons regeerderen voorn(oem)t in 't
den tiende
meert 17c agtensestig
en geteekent
Antoni van Bussel
Joseph Savee
actum Asten den
negentiende
meert 1768          L. van Riet
                 Willem Verhaseldonck
              J. Losecaat   secr(etaris).

          blz. 67

          bijsonder, ende een voor all als
          sculdinaer principael, ende int
          geheel verbinden, onser ende onsen
          gemeijntes persoonen, ende goederen
          hebbende, ende vercrijgende
          sonder argh, ofte list, gelooven
          malkanderen onderlingh deses aengaende
          te indemneren cost ende scadeloos
          te houden, welcx toirconde soo
          hebben wij regeerderen voorn(oem)t, de minute
          deses ten prothocolle geteeckent
          ende onsen gemeijnen dorps zegel hier
          onder op spatium deses gedaen
          drucken, ende bij onsen secr(etaris) laeten
          schrijven, ende onderteeckenen op heden
          binnen Asten den ngentienden dagh
          der maent novembris XVIc (1600) vijf ende
          tnegentigh.

                           Henr(ick) Canters, schepen.

                           Marcellus Martens, schepen.



  
                           Anthoni Josephs, schepen

                           Willem van Heughten, schepen.

                           Philips Timmermans, schepen.

          blz. 68

          Wij onderges(chreven) drossaert schepenen geswooren
          mannen borgemeesteren, kerck ende
          armmeesteren, alle representeerende de
          de regeerderen der grondtheerlijckheijt
          Asten, inden quartiere van Peelant
          Meijerije van 's-Hertogenbosche gelegen,
          ende dat met voorgaende consent, ende
          aggrentie vanden hoogh ed(el) wel geboo-
          ren heere, heere Everardt de Doerne
          baron der grondtheerlijckheijdt Asten
          voorn(oem)t die welcke uijt crachte der
          machte van octroij, ende authorisatie
          vande hoogh mo(gende) heeren staten gene-
          rael der Vereenigde Nederlanden, lijden
          en bekennen wel, ende deughdelijcken
          ontfangen te hebben, ende schuldigh
          te sijn aenden heer Antonij de Hee
          ofte imant des selfs actie hebbende
          eene somme van vier duijsent caroli
          guldens evaluatie gelden ideren gulden
          tot XX (20) stuivers hollants gelt geree-
          ckent welcke voorn(oemde) somme tot



          onse contentement sijn ontfan-
          gen, ende geemploijeert, ten dienste
          vande gemeente van asten voors(chreven) van
          welcke capitaele vier duijsent carolij
          gulden wij drossaert ende regeerderen
          ondergeteeckent, jaerlijcx gelooven te
          betaelen tot interest van ider hondert
          gulden vier gulden, maeckende alsoo te
          same eene jaerlijcxen interest van
          een hondert tsestigh carolij guldens jaerlijcx
          vervallende, ende verschijnende den derden
          dagh der maent septembris waer vanden
          eersten verschijndagh weesen sal den

          blz. 69

          derden dagh der maent septembris een duijsent
          ende negen ende tnegentigh ende daer inne
          te continueren, tot de volle restitutie der
          capitaele somme toe, mits drie maen-
          den voor den verschijndagh behoorlijcke
          op te segge als men de (penningen) daer
          naer scieten sal, wie weederseijts
          gelieven sal voor allen twelcken, 't geene
          voors(chreven) staet, Wij ondergeteeckende soo
          voor de capitaele, als intereste
          van dien, ons ende een ider van ons
          int particulier, ende een voor all
          als sculdinaer principael verbindende
          ons persoonen, ende goederen hoe, ende alwaer
          de selve gelegen sijn egeen van dien
          uijtgesondert, mitsgaders generael-
          lijcken ende specialijcken, der geheele
          ingesetenen ende inwoonderen van Asten
          voors(chreven) haere persoonen incomen, ende
          goederen present ende toecomende
          namptisatie voor alle oppositie



          ons subjecterende onder alle heeren hoven
          rechters ende rechteren, mette coste
          van dien daer omme te doen conveni-
          bel ende arrestabel, soo te wae-
          ter als te landen, renuntierende
          van alle exceptien ter contrarie, ende
          voorts onder verbant als naer rechten
          aldus geteeckent binnen asten (den)
          op heden den tweede dagh der maent
          septembris XVIc (1600) negen ende tnegen-
          tigh. ende was onderteeckent L. Simonts
          drossardt, Hendrick Canters, schepen Antonij

          blz. 70

          Josephs, Willem van Heugten,schepen Philip (van)
          Heusden, schepen Peeter Jan Baltus, schepen
          Dit + merck stelt Marten Antonis, schepen
        Joost Doense, schepen.
          Daendel Lomans vierman, Jan      vier-
          man. Dit + merck stelt Tonis Fransen
          vierman, P. vander Lith voor Adr. vander
          Lith kerckmeester, Jan Dircx kerckmeester, Jan
          Jansen Swagers armmeester, Philips Dirck
          armmeester, Andries Coolen borgemeester, dit +
          merck stelt Jan Verdijsseldonck borgemeester.

          Wij onderget(eeckende) drossardt schepenen geswooren
          mannen, borgemeesteren, kerckmeesteren, armmeesteren
          der grondtheerlijckheijdt Asten inden



          quartiere van Peelandt Meijerije van
          's-Hertogenbosche gelegen, alle represen-
          teerende de regeerderen van Asten, en dat met
          voorgaende consent en aggrentie
          van den hoogh ed(el) wel gebooren heere
          heere Everard de Doerne, baron der
          grondtheerlijckheijdt Asten voorn(oem)t die
          welcke uijt crachte der machte van
          octroij en authorisatie vanden hoogh mo(gende)
          heere Staten Generael der Vereenighde
          Nederlanden sijnde de dato vanden 3 junij
          1699, leijden en bekennen wel en deughdelijcken.

          blz. 71

          ........... ende ontfangen te hebben
          en sculdigh te sijn aen den ersaemen Bartholo-
          meeus Vermeulen, woonende tot Leender-
          strij ofte imandt sijnder actie
          hebbende, eene somme van twee duijsent
          caroli gulden evaluatie gelde iederen gulden tot
          XX (20) stuijvers Hollants gelt gereeckent
          welcke voorn(oemde) capitaele somme
          van twee duijsent caroli gulden sijn geemploijeert
          tot aflosseinge van andere capitaele
          die welcke tegens hogeren interest
          sijn staende tot laste der voorn(oemde)
          gemeente van welcke capitaele somme
          van twee duijsent gulden wij ondergeteeckende
          jaerlijcx gelooven te betaelen tot interest
          vant hondert, drie gulden vijf stuijvers, maeckende
          alsoo tesamen eene jaerlijcxen
          interest van vijf ende tsestigh gulden
          jaerlijcx vervallende ende verscijnende



          den 17 der maent januarij, waer
          van den eersten verscijndagh sal sijn den
          17 januarij des toecomende jaers 1700
          ende daerinne te continueeren tot tien
          achter een volgende jaeren ende ingevalle
          de voors(chreven) capitaele somme van twee
          duijsent langer bleven staen, dan de
          gestipuleerden tijt van tien jaeren.
          soo gelooven wij onderges(chreven) te continueren
          in het betaelen van den voors(chreven) jaerlijcxen
          interest, tot de volle restitutie
          der capitaele somme toe, mits
          drie maenden voor den verschijndagh
          behoorlijcken op te seggen als mede

          blz. 72

          pen(ningen) daeraen scieten sal,wie wederseijts
          gelieven sal voor allen 't welcken 't gene
          voors(chreven) staet wij onderges(chreven), soo voor
          de capitaele als interest van dien
          ons, ende ieder van ons int particulier
          ende een voor all als sculdinaer principael
          verbinden onse persoonen, ende goederen hoe ende
          alwaer deselve gelegen sijn, egeen
          van dien uijtgesondert, mitsgaders gene-
          ralijcken, ende specialijcken der geheelen
          ingesetenen, ende inwoonderen van Asten
          voors(chreven) haere persoonen incomen goederen
          present, ende toecomende, ten sij nemptisatie
          voor alle oppositie is voorgaende
          ons subjecterende onder allen heeren,
          hoven, rechters, ende richteren, mette costen
          van dien daer omme te doen conve-
          nibel, ende arrestabel, soo te water



          als te landen renuntieren van alle
          exceptien ter contrarie, ende voorts onder
          verbant als naer rechten, actum
          Asten den tweeden dagh der maent
          septembris XVIc (1600) negen ende tnegentigh
          ende was onderteeckent als de
          voorgaende.

          Wij onderges(chreven) drossardt, schepenen,
          geswooren mannen, borgemeesteren, kerck
          ende armmeesteren der grondtheerlijckheijdt
          Asten in den quartiere van Peelandt
          Meijerije van 's-Hertogenbosche gelegen,

          blz. 73

opden 11 meert 1766   
is hier op volgens
quitantie gelost             Alle representeerende de regeerderen
695 - 8 - 4                  van Asten, ende dat met voorgaende
en het restant tot           consent, ende aggrentie vanden hoogh
304 - 11 - 12 gelost       ed(el) wel gebooren heere, heere Everard
den 20 meert 1767        de Doerne, baron der grondtheerlijck-
volgens gebleeke           heijdt Asten voorn(oem)t, die welcke uijt
en in originali              crachte der machte van octoij, ende
vertoonde quitantie        authorisatie vanden hoogh mo(gende) heren staten
geteekent Jacobus          generael der Vereenighde Nederlanden
Vermeulen                  sijnde de dato vanden 3 junij 1699 lijden
en waarbij denselve       ende bekennen wel ende deughdelijcken
constenteerde               ontfangen, ende sculdigh te sijn
in de cassatie               aen den eersamen, Johan Vermeulen, woonende
van deselve                 tot Leender strij ofte imandt sijnde
obligatie ten                actie hebbende, eene somme van eenduijsent
prothocolle                  caroli gulden evaluatie gelde, iederen gulden tot
soo word dese              XX (20) stuivers Hollants gelt gereeckent welcke



alhier geroijeert            voorn(oemde) capitaele somme van duijsent gulden
en gecasseert                sijn geemploijeert tot aflossinge
Asten den een              van andere capitaele somme die
en twintigste                welcke tegens hogen intrest sijn
meert 1767                  staende tot laste der voorn(oemde)
toirconde                    gemeente van welcke capitaele
                               somme van duijsent gulden wij
A. Losecaat                 ondergeteeckende jaerlijcx geloven
Antoni Fransen             te betaelen tot interest drie gulden vijf
L. van Riet                 stuivers, maeckende alsoo tesamen
                               eenen jaerlijcxen interest van twe ende
mij present                  dartigh gulden tien stuijvers jaerlijcx
J. Losecaat                  vervallende ende verscijnende
                               den 17 dagh der maent januarij waer-
                               van den eersten verschijndagh sal sijn
]                              den 17 januarij des toecomende 1700

          blz. 74

          ende daerinne te continueeren tot tien
          achtereen volgende jaeren, ende ingevalle
          de voors(chreven) capitaele somme van
          duijsent gulden langer bleven staen
          dan den gestipuleerden tijt van tien jaeren
          soo gelooven wij onderges(chreven) te continueren
          in het betaelen van den voors(chreven) jaerlijcxen
          interest tot de volle restitutie
          der capitaele somme toe, mits
          drie maenden voor den verscijndagh
          behoorlijcken op te seggen, als mee de
          penningen, daer aen scieten sal
          wie wederseijts gelieven sal voor
          allen 't welcken, 't gene voors(chreven) staet
          wij onderges(chreven), soo voor de capitaele
          als interest van dien, ons ende ieder van



          ons int particulier ende voor all
          als sculdinaer principael
          verbinden onse persoonen, ende goederen
          ende alwaer deselve gelegen sijn egeen
          van dien uijtgesondert mitsgaders
          generalijcken, ende specialijcken den geheelen
          ingesetenen, ende inwoonderen van Asten voors(chreven)
          haere persoonen incomen goederen prijsen
          ende toecomende ten sij namptisatie
          voor alle oppositie is voorgegaen
          ons subjecterende onder alle heeren,
          hoven, rechters ende rechteren, mette
          costen van dien daeromme te doen
          convenibel, ende arrestibel soo te
          water als te lande renuntieren.

          blz. 75

          van alle exceptien ter contrarie
          ende voorts onder verbant als naer
          rechten, actum Asten den tweeden dagh der
          maent september 1699 ende was
          onderteeckent als de voorgaende.

          Wij Antonij Canters, Philips



          Dircx, Peeter Jan Baltus, Joost
          Doensen, Jan Hicspoors, Marten
          Marcelis, ende Joost van Heughten,
          schepenen, Jan vande Loverbosch,
          Antonis Fransen, Peeter Fransen
uijtge-  ende Joost Roefs, vier geswooren
maect   mannen, Jan Dircx, ende Adriaen
op 1-    van der Lith, kerckmeesteren
4-0-     Jan Jansen Swaegers, ende Philips
zegel    Timmermans, armmeesteren, alle
          representeerende de regeerderen der
          heerlijckheijdt Asten in den
          quartiere van Peelandt, Meijerije
          van 's-Hertogenbosche gelegen, ende dat
          met voorgaende consent, ende

          blz. 76

          aggeatie van den hoogh wel
          gebooren heere, heere Everard de
          Doerne, baron der voors(chreven) heerlijck-
          heijdt Asten, die welcke uijt
          crachte der machte, van wettigh
          octroij ende authorisatie van de
          hoogh mo(gende) heren Staten Generael
          der Vereenighde Nederlanden sijnde
          de dato van den 3 junij 1699 leijden
          ende bekennen wel ende deughde-
          lijcken sculdigh te sijn ende ontfangen
          te hebben vanden eersamen sr. Peeter
          Lucas woonende tot Verckens-
          weerde eene somme van drie duijsent



          een hondert caroli gulden evaluatie
          gelde, iederen gulden tot XX (20) stuijvers Hollants
          gelt gereeckent, hercomende van
          goede geleende, ende ten dancke
          ontfangene pen(ningen) welcke pen(ningen) sijn
          geemploijeert tot aflossinge van
          andere capitaele somme die
          welcke tegens hoogeren interest
          sijn staende, tot lasten der voors(chreven)
          gemeente van Asten, van welcke
          capitaele somme van 3100 caroli
          gulden wij onderges(chreven) regeerderen jaerlijcx
          gelooven tot interest van ieder hondert
          gulden drie gulden vijf stuijvers
          maeckende alsoo te samen eenen

          blz. 77

          jaerlijcxen interest van hondert
          gulden vijftien stuijvers, jaerlijcx ver-
          vallende, ende verscijnende den
          eersten october, waer van den
          eersten verschijndagh sal sijn den eersten
          dagh der maent october des
          toecomende jaers 1700, ende daer
          inne te continueren tot tien
          achter een volgende jaeren, ende
          ingevalle de voors(chreven) capitaele
          somme van 3100 gulden langer
          bleven staen, dan den gestipuleerden
          tijt van tien jaeren, soo gelooven



          wij onderges(chreven) te continueren in het
          betaelen vanden voors(chreven) jaerlijcxen
          interest, tot de volle restitutie
          der capitaele somme toe mits
          drie maenden voor den verschijndagh
          behoorlijcken op te seggen, almee
          de pen(ningen) daer naer scieten sal
          wie wederseijts gelieft voor
          allen 't welcken 't gene voors(chreven) staet
          wij onderges(chreven) regeerderen, soo voor de
          capitaele somme als jaerlijcxen
          interest van dien, ons ende ieder
          van ons int particulier, ende
          een voor all als sculdinaer
          verbinden onse persoonen, ende goederen
          hoe ende alwaer deselve gelegen sijn
          egeen van dien uijtgesondert, mitsgaders
          generaelijcken ende specialijcken der

          blz. 78

          geheelen ........... ingesetenen
          ende inwoonderen van Asten voors(chreven) haere
          goederen persoonen ende incomen prijsen
          ende toecomende, ten sij namptisatie
          voor alle oppositie is voorgaende
          ons subjecterende onder allen heeren
          hoven, rechters, ende rechteren, mette
          costen van dien daer omme te doen
          convenibel ende arrestibel soo te
          water als te lande, renuntieren
          van alle exceptien ter contrarie
          ende voorts onder verbant als



          naer rechten, actum Asten den tweeden
          october 1699.

                       Anto(ni) Canters, schepen.
                       Philips Dierckx, schepen
                       Joost Doensen, schepen
                       Jan Hicspoors, schepen
                       Joost Lennarts, schepen
                       Peeter Jan Baltus, schepen
                       Marten Marseles, schepen
          Jan Dirckx
          kerckmeester.               Dit + merk stelt
                                          Antonis Philipsen
        P.vander Lith (vorster)      vierman verclaerende niette
        D.v.d.Lith kerkmeester     connen schrijven.
        Jan Janssen Swaegers
        armmeester.
        Philips Dirckx             dit + merck stelt Peeter
        armmeester                Fransen vierman verclaerende niette
                                      connen schrijven.

                                      Joost Roefs vierman.

          blz. 79

               Ordonantie

               Op de Wacht.

          BLZ. 80 IS BLANCO......



          BLZ. 80 IS BLANCO.

          blz. 81

          Wij Antoni Canters, Philips van
          Heusden, Peeter Jan Baltus, Joost
          Doensen, Jan Hicspoors, Marten
          Marcelis, ende Joost van Heughten
          schepenen, Jan van de Looverbosch, Antonis
          Fransen, ende Joost Roefs, vier
          geswooren mannen, Jan Dircx ende
          Adriaen vander Lith, kerckmeesteren
          Jan Jansen Swagers, ende Philips



          Timmermans, armmeesteren alle
          representeerende de regeerderen der
          heerlijckheijdt Asten in den

        uijtgemaect
        op 12 stuijver
        zegel den
        1 martij 1700

          blz. 82

          quartiere van Peelandt Meijerije
          van 's-Hertogenbosche gelegen, ende
          dat met voorgaende consent ende
          aggreatie van den hoogh ed(el) wel
          gebooren heere, heere Everard de Doerne
          baron der voors(chreven) heerlijckheijdt
          Asten, die welcke uijt crachte
          der machte van wettigh octroij
          ende authorisatie van de hoogh



          mo(gende) heeren staeten generael sijnde
          de dato van den 3 junij 1699
          leijden ende bekennen wel ende
          deughdelijcken sculdigh te sijn ende
          ontfangen te hebben van den
          eersamen Peeter Bitters woonende
          tot binnen de heerlijckheijdt Leende
          eene somme van een duijsent
          ende vijftigh caroli gulden iederen
          gulden tot XX (20) stuijvers hollants gelt
          gereeckent, hercomende van goede
          geleende, ende ten dancke ontfan-
          gene penningen, welcke voors(chreven) penningen
          sijn geemploijeert, tot aflossinge
          van andere capitaele somme die
          welcke jegens hoogeren interest
          sijnstaende tot laste dese
          voors(chreven) gemeente van Asten.

          blz. 83

op den vier
en twintigste
meert 1700 drie            van welcke capitaele somme
en sestig is                  van een duijsent, ende vijftigh gulden
de nevenstaande            van welcke capitaele somme
capitale somme             van een duijsent ende vijftigh gulden
van een duijsent            wij regeerderen voorn(oem)t jaerlijcx gelooven
en vijftig gulden           te betaelen tot interest
ten volle geres-             van ieder hondert gulden der drie
titueert voldaan             gulden vijf stuijvers maeckende alsoo



en afgelost                  te samen eenen jaerlijcxen interest
volgens de quitantie       van vier ende dartigh gulden twee stuijvers
onder de                     acht penningen, jaerlijcx vervallende
documenten                 ende verschijnende den eersten martij
van de borge-               waervan den eersten verschijndagh
meesters van                sal sijn den eersten martij des toe-
St.-Jan 1761                comende jaers eenduijsent seven
tot St.-Jan                   hondert ende een, ende daerinne
1762 aan ons               te continueeren tot twaelf achter
gebleeke waar-             een volgende jaeren, ende ingevalle
bij in de casatie            de voors(chreven) capitaele somme langer
deses ten                     bleef staen dan den gestipuleerden
prothocolle                  tijt van twaelf jaeren, soo gelooven
geconsenteert               wij regeerderen voorn(oem)t te continueren
derhalve word              in het betaelen van den jaerlijcxen
deselve alhier               interest, tot de volle restitutie
geroijeert en                der capitaele somme toe, mits
gecasseert                   drie maenden voor den verschijndagh
Asten 28                     behoorlijcken op te seggen alsmede
meert 1763

Hendrick Berkers

L. van Riet

J. Losecaat.

          blz. 84

          de penningen daer nae scieten
          sal, wie wederseijts gelieft
          voor allen 'twelcke 't gene voors(chreven)
          staet, wij regeerderen soo voor
          de capitaele somme, als jaerlijcx
          interest van dien ons ende ieder
          van ons int particulier, ende een



          voor all als sculdinaer prncipael
          verbinden onse persoon ende
          goederen, hoe ende alwaer deselve
          gelegen sijn, egeen van dien
          uijtgesondert, mitsgaders generaelijcken
          ende speciaelijcken, der geheelen ingesetenen
          ende inwoonderen van Asten haere
          goederen persoonen ende incomen present
          ende toecomende, ten sij nampti-
          satie voor alle oppositie
          is voorgaende ons subjecteerende
          onder allen heeren, rechters ende
          rechteren, mette costen van dien daer
          omme te doen convenibel ende
          arrestibel soo te water als te
          landen renuntieren van alle exceptie
          ter contrarie ende
          voorts onder verbant als nae
          rechten, actum Asten den

          blz. 85

          eersten maertij een duijsent
          ende seven hondert.

          Dit + merck                  Antoni Canters, schepen
          stelt Peeter Fransen          Philips van Heusden, schepen



          vierman                        Joost Doensen, schepen
          Dit + merck stelt            Jan Hicspoors, schepen      
          Antonis Fransen, vierman  Merten Marseelis, schepen
                                            Joost Henders, schepen
          Joost Roefs, vierman

          Jan Dircx, kerckmeester

          Jan Jansen Swaegers, aermmeester

          Philips Timmermans, aermmeester

          blz. 86

          Wij Michiel van de Cruijs president
          Jan van Hellmont en Merselis Daniëls,
          schepenen der grondtheerlijckheijdt Asten
          doen conde, certificeerende en verclaeren-
          de op den eede ampts halve gedaan



          en dat ter instantie van de hr. Antoni
          de Hee coopman woonende tot 's-Bosch
          dat wij exactelijck hebben geexamineert
          en naukeurig naar gesien, seker reso-
          lutie en ordonn(antie)boeck #
        # waar op staat resolutie en ordonnantieboeck
                                         beginnende met
          den vierden augusti 1685, ende daar
          in bevonden, dat Jan Fransen of wel Jan
          Fransen Voermans, off wel Jan Fransen
          vande Loverbosch, inden jaare 1600
          twee en negentigh, en ook inden jaare
          jaare 1700 is geweest vierman en dat
          niemant voor vierman in die tijt
          met den naam van Jan Fransen
          is bekent, als denselve, wiens (weduwe)
          met name Antoniske Martens alhier
          is woonaghtigh, die soo men verstaat
          (proces) is hebbende tegens den requirant.
          toirconde der waerheijdt, eijgenhandig
          ondertijkent op heden binnen Asten desen
          XXVe ferb(uari) 1700 negen en twintig

          blz. 87
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          Josephs................Antonis...........3,12,13,14,19,27,31,32,33,36,38,41,42,
                                                       45,55,56,60,61,64,67,70.
          Lamberts..............Jan Janse.........19,27,38,57,61.
          Leenders..............Jan.................18.
          Leenders..............Willem............11.
          Lannardts.............Joost...............78.
          Lith....................Adriaen vander..75,78,81.
          Lith....................Peter vander.....2,5,8,11,13,14,30,39,58,70,78.
          Lomans...............Daendel...........7,19,27,32,38,42,45,56,61,70.
          Lomans...............Dandel Antoni...8.
          Lomans...............Handrek...........30.

          blz. 89

          Losecaat..............A...................73.
          Losecaat..............J....................66,73,83.
          Loverbosch...........Jan vande.........45,75,81.
          Loverbosch...........Jan Franse v.d...65,66,86.
          Lucas..................Peter..............76.
          Maes..................Antonis Jan.......7,8.
          Maes..................Jan.................5.
          Maes..................Peeter Bruijsten----
          -----------alias Buijstenlandt.............9,
          Marcelis..............Marten.............75,78,81,85.
          Marcelis..............Peeter..............2.



          Martens...............Andries...........5,
          Martens...............Antonis...........86.
          Martens...............Jan Bastiaen......2.
          Martens...............Marcelis..........3,5,8,13,19,27,30,31,32,33,36,38,42,45,
                                                       46,55,56,57,60,61,64,67.
          Martens...............Marten Ant.......38,42,45,56,61.
          Mesker................Goort..............8.
          Muijen................Tonij...............21.
          Nagel..................Joost..............11,14,33.
          Nagelmaeckers......advocaat...........39,57.
          Oirt....................N. van............33.
          Philips................Antonis Frans....19,27,38,42,56,61,78.
          Philipsen..............Willem............7,8.
          Rest...................Jan Peter van.....57.
          Reijnders.............Peeter..............3,5,12,13.
          Riet....................Jan van............66.
          Riet....................L. van.............73,83.
          Roijmans.............Hendrick..........2.
          Roefs..................Joost...............11,75,78,81,85.
          Ruth...................Nicolaas van.....27.
          Ruijsch................N..................5,6.
          Rijck..................Jan de..............55.
          Sauve..................Isaec..............34.
          Sauve..................Joseph............66.
          Schenaerts............Theodorus Frans.27.
          Selen..................Jan Hendrickx....8.
          Simonts...............L...................69.
          Smits..................Jan Peeter.........2.
          Spoorenbergh........Willem Nic.......42,43.
          Stercksel..............Willem van.......2.
          Swaegers.............Jan Janse..........3,8,27,32,38,42,46,57,61,70,75,78,81,85.
          Teunissen.............Marten............5.
          Tho Poell.............Hendrick..........38,56.
          Tielen.................Huijbert Jan......5,8,12,13,14,19,27,30,31,32,33,36,38,
                                                       42,45,55,56.

          blz. 90.

          Tielen.................Huijbert Toni....8.
          Tielen.................Weduwe Jacob...11.
          Tielen.................Jan Hendrick.....2.
          Timmermans.........Philip..............61,64,67,75,81,85.
          Toonus................Marten............30.
          Varsel.................Jan Dirck van....2.
          Verbernen............Jan.................21.
          Verbraken............Dirck..............19,21.
          Verdeuseldonck......Antonij...........5.
          Verdijsseldonck......Jan................70.
          Verdijsteldonck......Hendrick Peeter.2.



          Verhaseldonck.......Willem............66.
          Vermeulen............Bartholomeus....71.
          Vermeulen............Jacobus...........73.
          Vermeulen............Johan..............73.
          Verschout.............Gosen.............2.
          Voermans.............Jan Fransen......19,27,38,42,56,61,86.
          Weert.................Jacob Jan de......22.
          Weijnen...............Creijn Jan........2.
          Weijnen...............Henderick........2.
          Wijlaerts..............Geert Jan.........2.
          Winteroij.............Henrick van......4,6.

          blz. 91.

          STADS-DORPSNAMEN C.Q. TOPONIEMEN.

          Aerle......................27.
          Asten.....................1 t/m 86.
          Baerlo....................58.
          Beeck.....................27.
          Brabant...................1 t/m 86.
          Brittanie-Groot..........49.
          Broeck-sevenmeeren...1,2,48.
          Buerden..................31.



          Elslo......................31.
          Erp........................39.
          Eijndhoven...............21,28.
          Geldermalsen............1.
          Gemert...................42.
          Grave.....................7.
        s'Gravenhage..............6.
          Helmont..................31,55.
        s'Hertogenbosch..........1 t/m 86.
          Hofstede ?...............37.
          Leende...................19,2022,82.
          Leender-strij.............71,73.
          Mercktvelt...............15,16.
          Meijerije.................1 t/m 86.
          Nederlande...............1,4,39,48,57,68,70,73.
          Ommel...................1 t/m 86.
          Ostade....................10.
          Peelant...................1 t/m 86.
          Seven-meeren...........1,2,48,49.
          Someren..................1,2,48,49.
          Struijxcken..............2,49.
          Verckensweerde.........76.
          Vlierden..................9.
          Vranckrijck..............31.
          Wielput...................1,2,48,49.
          Woensel..................42.

          blz. 92.

          BEROEPEN C.Q. FUNCTIES.

          Advocaet.................5,6,27,36,39,57.
          Aenbrenger..............52.
          Armmeester..............32 t/m 86.
          Baron.....................31,70,76.
          Borgemeesters...........2 t/m 86.
          Brigadier.................57.
          Chirurgijn................34.



          Collecteur................9.
          Coninck..................49.
          Coopman.................86.
          Doctor in de rechten...36.
          Drossaard................4,7,17,18,39,68,69,72.
          Generaal.................1.
          Gezworen mannen......5,19,27,32,38,42,45,56,61,68,72,75,81.
          Graaf.....................39,57.
          Gravin....................58.
          Heiligegeestmeester....2,3,5,8,17,18,19,27.
          Hertog....................1.
          Kerkmeester.............2 t/m 85.
          Koning...................49
          Koopman.................86.
          Notaris...................33.
          Officier...................52.
          Ondervorster.............7,15,24.
          Ontvanger................11,14,33,37.
          Pachter...................13.
          Peelmeester..............2.
          Prins v.Oranje...........1,49.
          President.................2,14,32,37,41,46,55,56,86.
          Procureur................36.
          Rechter...................66,72,78,84.
          Regenten.................10,20,48,51.
          Rentmeester.............1,2,48,49.
          Schepenen................2 t/m 86.
          Schutter..................52.
          Secretaris.................8,20,25,31,38,45,56,60,64,66,67.
          Stadthouder..............2.
          Vierman..................3,17,30,39,58,70,78,85,86.
          Vorster...................17,24,78.
          Wethouder...............20,33,36,66.




