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blz. 1
Copie
Extract uijt het
register der resolutiën
van de hoogh M o: heren
Staten Generaal der
vereenighde Nederlanden

Sabbath: den 4 julij 1699:

Ontfangen een missive
van(den) Raadt van state
ges(chreven) alhier in den Hage, den 2 deser
houdende ingevolge, en tot voldoeninge
van haar Ho: M o: Resol(utiën) van den 17 julij
lestleden, die selver (...) op de Regten
ter selven daegen aen haer Ho: M o: gepresenteert bij of van wegen schepenen ende
regeerders van Asten ende Ommelen
quartier van Peelandt, M eijerije
van Shertogenbosche, versoekende
authorisatie om haer lasten bedragende jaerlijcx volgens de (memorie)
nevens de voorscr. regte, gevoeght
7100 - 4 - 8 reelijck te mogen omslaen
en 17800 gul. extrae, waerop gedelibereert sijnde, is goet gevonden
ende verstaen dat de suppli(ante) sullen
worden geauthoriseert, soo als deselve
geauthoriseert werden mits desen

blz. 2

om de geheele verpondinge tot ver(valle)
van hare om te slaen, bedragende
vijfduijsent vijftigh gulden en sestien
stuijvers, en dat voor den tijt van
tien jaeren, met last aen de suppli(anten)
om bij menage, en bij personele
omslagh het kort van(de) voorscr. seven
duijsent een hondert gul. vier stu.
acht penn. te vinden, werdende verders
de suppli(anten) gepermitteert om sigh te
mogen adresseren aen haer Ho(og) M o(gende)
om iets naerders, als een geheele
verpondinge om te slaen, soo sij t eenige
tijt sullen comen te thonen met
behoorlijcke bescheijden dat (hare) lasten
door onvoorsiene toevallen in een jaer
werckelijcken hoogen geloopen
hebben, als de voorscr. sevenduijsent een
hondert gul. vier stu. acht penn. en voor
soo veel aengaet, de hier vooren gemelten
17800 gulden extrae, werdt het voorscr.
versoeck afgewesen, ende was geparipheert Av Lemker onderstont
accordeert mettet voorscr. register
ende was onderteeckent F. Fagel.

blz. 3
Op huijden den eersten
martij 1706 soo sijn door ordre
van de Barronesse van Asten
door d' heer Louis Caesteecker
drossaardt alhier van haren eedt
bedanckt ende ontslaegen als
schepenen,
Antonij Canters
Philips Timmermans
Simon Isbouts
Ende op dato voorscr. door ordre
als voor wederom aengestelt
als schepenen,
Philips van Heusden
Dirck Andriessen
Jan Jansen van Helmont
soo dat nu schepenen sijn
Philips van Heusden
Hendrick Tho Poel
Jan Hicspoors , Joost van Heughten
Joost Roefs
Dirck Andriessen

schepenen.

Jan Jansen van Helmont

blz. 4

Peter Lomans Philipsen _
Dirck M arcelis
_ viermannen
Antonij Verduseldocnk _
Jan van Hoof
_

Terwijlen door de swaere tijden van
oirlogh, ende andere daegelijcxe meer
voorvallende affairens, schepenen
als Regenten deses dorps, ende
heerlijkheijdt Asten ende Ommelen
veel voudige, ende meerdere binnen
diensten door vergaderingen, als ander
sints genootsaeckt worden te presteren
uijtgewaer door de gemelte schepenen
maeckt
van dagh tot dagh worden aengehouden
op zegel
ende die gemeente groteren oncosten
den 6 oc- moet onderstaen omme daer
tobris
inne de middel moeten te houden
1706
ende alle specificatiën van
schepenen deses aengaende af te
(huijden) soo is bij sgelijcke schepenen
als Regenten collegialiter
vergadert sijnde geresolveert, ende
vast gestelt, ende dat met
speciael legeeren toestemmen
ende consent van haer Hoogh Edele
die tegenwoordige vrouwe

blz. 5

Baronne van Asten ende Ommelen
voorscr., dat van nu voirts aen
St. Jan 1706 te beginnen voir
dese voorscr. binnen diensten
aen een ieder schepen jaerlijcx
sal toe gevoeght sijn, ende
bij hen van weegen dese gemaekte
sal genooten ,ende geproffiteert
worden vijftien guldens sonder
iets meer te mogen specificeren.

Edoch in regard dat meenigh
vuldige affaires, soe van oude
boecken, oude reckeningen
oude lasten, oude ophaelen
van dien, als andersints, aen
die principale ingesetenen
en(de) aen die oude regenten genoegsaem bekent, moeten alnoch opgesocht, ende tot meesten oirboir
vervolght, ende geslecht worden
en(de) daertoe meenighvuldigen
vergaderingen, deputatien, ende
binnen vacatien sullen moeten
gehouden, en(de) gedaen worden
soo is is mede geresolveert dat
gemelte schepenen van dit
loopende jaer vandeses
gemeenten wege in plaetse

blz. 6

van vijftien gulden twintigh gul.
sullen genieten ende proffiteren
sonder iets verders, den voor
eenige binnen diensten te mogen
specificeren.

Item is oock vastgestelt, ende
geresolveert, als boven dat een
ieder schepen buijtens dorps, ten
diensten deser gemeente vacerende sal voor vacatien, ende
verteringen ieder dagh genieten
ende proffiteren vijf ende twintigh
stuijvers sonder iets meer
ten regarde van karre vrachten
als andersints te mogen inbrengen
ofte te specificeren.

dan oft het ge(voel) iets buijten
gewoonte oft extra ordinair
te doen (voele) sal met gelijke
daer over mogen worden gehandelt.

Ende in regard, dat daegelijcx
onder vindende, over vele ,en(de)
verscheijden affairens, ende voor

blz. 7

vallende gemeentes questien
veel tijts een advocaet
hebben moeten (affineren), ende
gebruijcken, gelijck schepenen
verclaeren, die alnogh nodigh
ende daer toe van doen te
hebben, ende dat de hoogh ed(ele)
opgemelte vrouwe Baronne
van Asten, en(de) Ommelen, (gerne)
soude sien, dat alle gemeentens
reeckeningen, en(de) affaires
met meerder circumspectie
als voor henen nogh te worden
gereguleert, soo is bij schepenen
voorscr. met haer hoogh ed(ele)
gemelte vrouwe versoeck, ende
consent mede goet gevonden
geresolveert en(de) vastgestelt
hier toe tot hennen ad(vocae)t te
assumeren m(eeste)r Henrick Verbeeck
ad(vocae)t woonende tot Aerle , die
het selve in presentie van
schepenen heeft aengemomen
ende is metten selven verdrag(en)
ende aen hem geaccordeert jaerlijcx
een hondert gul. , die van deses
gemeentes weegen aen hen
sullen moeten worden betaelt, en(de) sal
dit veraccordeerde aen vanck-

blz. 8

nemen met St.-Jan 1706 lest
gepasseert onder volgende conditien.

Dat hij m(eeste)r Henrick Verbeeck
alle dorps reeckeningen ende
andere deses dorps affairens sal
moeten bij woonen ende helpen dirigeren
ende daer toe over commen
t allen tijden daer toe versocht
werdende, mits tijdelijcken daer
toe sijnde voor wittight

Item dat hij uijt naem en(de) van wegens
dese gemeente alle quartiers
vergaderinghen sal moeten bij woonen
ende waernemen, ende aldaer handelen
ende helpen resolveren, soo en(de) gelijck
hij sulcx ten meesten diensten deser
gemeente sal goet vinden, ende
oirdeelen.

Item dat hij oock in voor vallende
occasien, tijdelijcken versocht
sijnde ten dienste deser gemeente
naer den Bosche sal moeten (vaceren)
mits (vioturen), ende desroijement

van gemeents weegen genietende
sonder meer,

blz. 9

Item sal hij advocaet moeten
bij woonen en(de) preadviseren alle
comende preferentien gehouden
werdende over de cooppenningen
geprocedeert van vercoopen (gelt)
van weegen schepenen borgemeesteren
ofte verpondingh beurderen alhier
gedaen

Des is oock besproocken dat die
selven advocaet dese een hondert
gul. jaerlijcx soo voors sal hebben
en(de) genieten franco, ende dat
hij ten daege sijnder vacatien
alhier sal worden gedefroijeert in
cost en(de) dranck,

tot welcken eijnde en(de) in cosidente
dat die gemelte hoogh ed(dele) vrouwe
Baronne de Asten, de intresse
van dese gemeente, ten uijtersten
tracht te behartigen, soe
verclaert sij hoogh ed(dele) vrouwe
aen dito Ad(vocae)t Verbeeck ten
dienste deser gemeente versocht
sijnde, ende vacerende in cost
drancken, en(de) logies aen te nemen

buijten costen deser
gemeente,

blz. 10

Ende ter wijlen den president
schepen jaerlijcx deerst voor sijne
vacatien, en(de) gemeents diensten
genooten, ende geproffiteert een
hondert, ende vijftigh guldens
sonder dan iets te mogen tot
lasten deser gemeente te speciferen
soo ist, tot weder dienst, ende
proffijt vastgestelt, ende geresolveert, door versoeck, ende met
consent van opgemelte hoogh ed(dele)
vrouwe Baronne van Asten
en(de) Ommelen, dat van nu voorts aen
van St.-Jan 1706 voors te beginnen
den president jaerlijcx voor sijne
buijten diensten (nae) sal genieten
ende proffiteren vijftigh gulden
sonder meer ten (voore) hij
liever wilde specificeren, ende
dat in considentie, dat hij in
sijne deses gemeentes affaires
nu door een ad(vocae)t soo voorscr. wort
ondersteunt,

Aldus gedaen ende geresolveert
binnen Asten ten bij wesen

van de hoogh ed(dele) geb(oren) tegenwoordige
vrouwe Baronne van Asten
ende Ommelen sonder te willen -

blz. 11

(proiudeceren aende (vaderen)
rechten die aen een ieder naer
het out gebruijck sijn competeren
desen vijf ende twintighster
september eenduijsent sevenhondert
en(de) ses //

Philips van Heusden schepen
Hend(rick) Tho Poell schepen
Jan Hicspoers schepen
Joost Henderts schepen
Joost Roefs schepen
Dierck Andriesen schepen
Jan van Hellemont schepen

vuijtgemaeckt
op 12

M ij Philips van Heusden, Hendrick
Tho Poel, Jan Hicspoors, Joost
van Heughten, Joost Roefs,
Jan van Helmondt, ende Dirck
Andriessen schepenen deser grondt
heerlijckheijdt Asten, en(de) Ommelen
in de quartiere van Peelandt en(de)
M eijereije van 's-Hertogenbosche gelegen
Tuijgen, ende verclaren, onder

october
segel

onsen gemeijnen schependoms segel
dat wij ten diensten deser
gemeente hebben gecommitteert en(de)
geauthoriseert, gelijck wij committeren

blz. 12

ende authoriseren mits desn
de heren ende m(eeste)r Henrick Verbeeck
ad(vocae)t woonende tot Aerle, omme
uijt onsen naemen ende van onsen
weegen op alle vergaderinge
deses voorscr. quartiers van Peelandt
te verscheijnen, ende die bij te woonen
ende aldaer ten meesten diensten
van onse gemeijnte te helpen steunen
resolveren, doen ende handelen als
hij naer voorvalle van saecken
aldaer sal goet vinden, ende
oirdelen, te behooren des selfs
quartiers resolutien, ende reeckeningen aen vereijst, ende gelegentheijdt te helpen dirigeren ende
sluijten naer oirbaere, ende wijders
alles aldaer te helpen waernemen
ende commissie geven, ende
dienstigh oirdelen te behooren, geloovende actum et gratum te houden
't gene bij hem des aengaende
sal wesen verricht mits verobligeert sal blijven, aen ons alle
verrichtingen rapport te geven
dit + merc versoeckende allen ende een iegeheeft(geset) lijcken dit rakende denselven
dirc (...)
voor deses gemeentes gecommitteert

Antoni
te erkennen des toirconde den 29 september
Josef
1706
vierman
Jan van Hooff
als vierman
Philips van Heusden schepen
Jan van Hellemont schepen Hend(rick) Tho Poell schepen
Dirick Andriesen Jan Hicspoors schepen
schepen
Joost Henderics schepen

blz. 13

terwijlen schepenen regenten
deser heerlijckheijdt Asten
ende Ommelen, goetgevonden hadden
ende verstaen eenen slaghboom
ende een heijningen te laeten
setten, ende stellen tusschen
het gemeene broeck van Omel
voorscr., ende die eerste huijsinge
aldaer, omme ten gemeener
besten te weeren, ende af te
keren, dat geene perden oft
andere beesten opt selve broeck
te weijde gaende, bij somerdacgh
uijtgedoor hitte als andersints loopende
maect op
oft (bissende) werdende die straeten
zegel
van Ommel als voor henen
inneloopende eenige ongelucken
ofte schaden, aen die op ende
ingesetenen aldaer mochten
konnen toebrengen, dat oock
desen slaghboom, ende heijninge
tot contendement der op en
innegesetenen van Ommelen voorscr.
is gestelt, soo ist
echter dat het aen d' heer

Arnoldus Swinckels ad(vocae)t
(gelust) heeft te querelleren
ende aen Henrick Tho Poell
schepen deser heerlijckheijdt Asten

blz. 14

ende Ommelen , bij publieque
acte van protest van dato den
21 september lestleden te laeten
aenseggen, dat hij dien drijboom
hecken ende gestelde heijningen
daer staende, ende hangende
souden hebben wegh te nemen, en(de)
uijt de aerde te roeijen, binnen
een tijt van twee mael 24 uijren
met protestatien van costen
schaden ende interessen, geleden
ende te leijden hem daerinne wijders
naeschrijvende all oft hij op t
eijgene authoriteijt ende feijtelijker
wijse sulcx hadde gedaen ofte
door doen,

soo ist dat wij schepenen ende viermannen dese voorscr. grondtheerlijckheijdt als representerende
de regeringe alhier op goet vinden
ende met speciael consent
vande hoogh ed(ele) gebooren

vrouwe baronne van Asten
eenpaerlijck hebben geresolveert
ende verstaen dat den voorscr.
dreijboom, hecke ende heijningen
soo ende gelijck die daer staen
ende sijn gestelt tot opkeringen
van alle perden, ende vee op het
broeck van Omel voorscr. ter
weijde gaende sullen blijven.

blz. 15

staen en(de) gestelt, en(de) dat
alleerlijck tegens den tijt
van landt(messen) den dreijboom
sal afgeheft werden, ende
elders werden geconserveert
tot aenstaende voortijden
de beesten wederom opt broeck
moeten werden geleijt om des
te gemackelijcker de mistkerren
drijven oft vaeren, souden door
verdraijen van desen slaghboom
te werden geincommodeert

ende is wijders geresolveert
goetgevonden en(de) verstaen
dat innegevall den voorn. Poel
ofte imanden der werckluijden
tot het stellen ende graven van
desen draeijboom, hecken ende
heijningen hebbende geholpen
ofte gearbeijt door dito

heer Swinckels, oft iemanden
anders deses aengaende wierden
beactioneert ofte in recht
betrocken 't gene men niet wilt
hopen dat wij der selve ofte
die selve sullen van deses
gemeente weegen desenderen
cost en(de) schadeloos houden
met soodanige middelen van
rechten, als wij sullen goetvinden

blz. 16

ende te raden worden, alsoo wij
dit stellen van draeij boom
hecken, ende heijningen tot
meeste dienste deser gemeente
hebben goed gevonden, ende verstaen
ende wijders oirdeelen dat allen
tselvige all over veele (inre)
voorewaerts hadde behooren
gestelt te wesen aldus
geresolveert, gedaen en(de) verstaen
op den castele deser grondtheerlijckheijdt Asten ten overstaen ende
bij wesen van haer hoogh ed(ele)
onse vrouwe baronne van Asten
en(de) Ommelen, desen vijfende twintighsten dagh der maent septembris 1706 ,

Philips van Heusden schepen
Hend(rick) Tho Poell schepen
Jan Hicspoers schepen
Joost Henderics schepen
Jan van Hellemont schepen

Joost Roefs schepen
Dierck Andriesen schepen
Ant(thoni) Josephs als vierman
Jan van Hooff als vierman
dit + merck heeft gestelt Dirck
M arcelis vierman
dit + merck stelt (Peter)
Frans Philips vierman

blz. 17

uijtgemaect
op 12
segel
den 30
octobris
1706

Wij Willem Lomans, M arten
vande Leensel, Jan Fransen
vande Loverbosch, ende Jan
Peeters van Rest borgem(eesters),
Philips van Heusden, ende Hendrick
Tho Poel, Joost van Heughten
Jan Hicspoors, Joost Roefs, Jan
van Helmont, ende Dirck
Andriessen schepenen alle repre(senten)
t(...) heerlijckheijdt Asten
inder quartiere van Peelandt
M eijerije van s-Hertogenbosche gelegen.
versoecken wel ernstelijcker
ende niet te min authoriseren bij desen
s(eno)r Johan Volgels president
schepen tot son mede in den
quartiere van Peelandt, M eijerije
van s_Hertogenbosch gelegen, ten
eijnde omme van onsen tweegen

ende tot ontlastinge der heerlijckheijdt van Asten te voldoen, ende
te betaelen de vier verscheien
maenden contributien (aen)
de koninge van Vranckrijck
en Hispanien, en dat alles in

blz. 18

gesegelt

conformite, de conditien, ende
tractatien geslooten tussen d'heer Rouiault
ridder ende raedts heer van
den koninck etc., ter eenre sijde
ende d'heer (Ernest) Pesters
raedtsheer pensionaris der stadt
M aestricht ter andere sijde
in dato den 30 september 1706
en(de) tot (Engvien) geteeckent, gelooven
wij borgemeesteren ende schepenen
voorn(oem)t den voorn. sr. Jan Vogels
dienaengaende cost, ende schadeloos
te sullen indemneren, ende houden
welcx toirconde vantgene
voorscr. staet soo hebben wij de
minute deses onderteeckent
op heden binnen Asten den dartighste
dagh der maent octobris eenduijsent sevenhondert ende ses

Willem Loomans borgemester
+ dit merck heft gestelt M arten vanden
Lentsel borgemester verklaert niet
konnen schrijven.
Jan van Son borgemester
Jan (Peters) vier(man)

blz. 19

Copie
Extract uijt het
register der resolutien
vande ho(og) M o(gende) heren
staten generael der
vereenighde Nederlanden
(veneris) den eersten october
1706

Ontfangen een missive vanden
raed van state ges(telt) alhier in den Hage
den 17 des voorleden maend, houdende ingevolge, en tot voldoeninge van haer
hoogh M o(gende) resolutie van(den) 19 april lestleden
derselver advies op de req(...)te ten selven
daege aen haer ho(og) mo(gende) gepresenteert
bij ofte van weegen de regenten
van het quartier van Peelandt M eijerije

van s_Hertogenbosch, daer bij sij supl(ian)ten
hadden versocht continuatie voor 8
a 10 jaer van de authorisatie daer
verleent bij resolutie van(den) 17 feb(ruari) 1700
voor den tijt van ses jaeren ,niet alleer
om successivelijck op te nemen, soo veel
penningen als haer capitalen souden
werden opgeseijd maer oock als de
suppl(ian)ten goed vinden souden op te seggen
soo wanneer haer occasie voorquam
om de capitalen tot hogeren interest
loopende te kennen aflossen waer
op gedelibreert sijnde, is goetgevonden.

blz. 20

en verstaen, dat aen de suppl(ian)ten , gelijck
oock aen andere quartieren sal werden
geaccordeert, en toegestaen, soo als
haer geaccordeert, en toegestaen
werd mits desen, om successivelijck
te mogen op nemen soo veel penn. als
haer capitalen sullen werden opgeseijd, of
als sij sullen goedvinden op te seggen
soo wanneer als haer occasie
sal voorkomen om capitalen tot
hogeren interest lopende te konnen
af lossen, mits dat soo in het gevall
van opsegginge, der capitalen, of als
wanneer de regenten souden gelegentheijt
vinden, om capitalen lopende tot hogeren
interest te lossen, door het opnemen
van penningen of laeger, de acte

van opsegginge, mitsgaders de
nieuwe rentebrief of obligatien
met de afgeloste behoorlijck gecasseert sullen moeten vertoont werden
ten comptoire van de domeijnen
in het quartier van s-Hertogenbosch
binnen veertien daegen na de aflossingen
om daer van notitie te houden
dat oock geen hooger interest
sal mogen werden belooft als vier
vant hondert, en gene capitalen

blz. 21

lopende tot hoogeren interest op te
seggen van wegen de corpora als na
dat sij aen de houders van de voorscr.
rentebrieven of obligatien sullen hebben
laeten of vragen of sij genegen sijn de
interest laeten reduceren op sulcke somme
als sij die bij de nieuwe te doen en
negotiatie souden konnen becomen
van welcke of vragingen ter gen(oemde)
comptoire der domeijnen als dan
mede behoorlijck sal moeten blijcken.
onderstont accordeert met t voorscr.
register en(de) was onderteeckent
F.Fagel.

blz. 22

niet aanwezig ?
?

?

?

?

?

?

?

?

blz. 23
Aen te thoonen in
margine van ieder
Negotiatie der
post dat die penningen
capitalen tot lasten
en de borgemeesters oft
van 't gemeen corpus
anderen reeckeningen
van asten
ten behoeve van de
gemeente sijn verantwoordt
ende in ontfanck geboeckt
ende te stellen het folie die
reeckeningen en(de) waertoe
geemploijeert sijn tot afloss(inge)
als andersints
dese 500 - 0 - 0 sijn betaelt
door Hendrick Canters
out president alhier tot
voldoeninge der franschen
contributien blijckende
bij des selfs reeckeninge
van dato de 1 december 1706
folio 1 verso.

derstelijcken den 19 (novem)ber
1695 van Jan Fransen
van de Loverbosch 500 gul.

Alsoo de gemeente van Asten
Den 2 e (septem)ber 1699 vande
door onmacht hadde bekent
heere Antonij de (Heeije)
schuldigh te sijn aen soo
- 4000 - 0 - 0 (danige) ontfanger der verpondingen eene capitale somme
van 3759 - 14 - 12 ende dat hij die
eijndelijck van de verpnodingh beurders
van Asten hadde innegehouden mette
verschene interesten soo sijn dese penningen
tot dese eijnde opgenomen ende aen de volgende
ontfanger de (hen...) getelt is voldoeninge
van dese capitalen ende verschene interesten
blijckende bij cassatie deser briefs van dato
den 20 feb(ruari) 1699 en (tonen) dese penn. tot deser cassatie
soo veele tijts te voorens door den drost Simons
uijt sijne penn. ten dienste der gemeente van Asten
verschooten geweest,

blz. 24

1 M et dese penningen
Den 2 de october 1699 van
gerestitueert
Peter Luijens
aen de erffge(namen) van der
3100 - 0 - 0
Peter (Claeries) waer
van den brief vermist is als
uijt genomen van de armen van
Asten 1700 de somme van 700 gul. capitael

2 Item aen de sone Jacob
van de Cruijs een somme
van 1000 gul. capitael
volgens rentbrief in
dato 19 meert 1695 ende
cassatie daer op staende
van dato

3 Item aen Frans Conincx
de somme van 600 gul. cap(itael)
volgens schepen brief van(den)
jaere 1677 en cassatie daer
op gestelt van dato 23 (novem)ber 1700

4 Item betaelt een capitaele
somme van 500 gul. aen Peter
Guns opgenomen tot laste
deser gemeente ofte wel
des selfs borgem(eesters) volgens
obligatie van dato 31 (decem)ber 1689
altans bij contract
door moderatie van
den hoogh ed(ele) here rentm(eester)
der domeijnen verdragen,

blz. 25

den 1 meert 1700 van
++ter Bitters
1050-0-0

Dese 3000 gul. sijn opgenomen tot restitutie
van 3000 gul. capitael
gestaen aen mevrouwe
van M ilhese waer mede sijn
gecassert twee destincte
brieven de eenen van 1000 gul.
capitael voor schepenen
van Helmont gecasseert

Den 7 de october 1706
van Bocxtel ten Bosch
3000-0-0

op den 5 augusti 1707 en den
anderen a 2000 gul capitael
is eijndelijck den brief gelevert
ende moet noch voor heren
schepenen van s-Bosch gecasseert
worden

dese 1500 gul. als 1000 gul. sijn
opgenomen en daer mede voor soo
verre gerestitueert den capitael
van 4000 gul. opgenomen vanden
heren caputeijn Woestenhoven
als gestaen hebbende tot hoogen
intereste

24 feb(ruari) 1707 van Jan
Vermeulen 1500-0-0

hier bij geleght uijt het
verpondingh gelt 1500 gul.
den 24 feb(ruari) 1707 van Jan
Jacob Bijnen 1000-0-0

blz. 26

dese onder (signature)
opgenpmen en(de) getelt aen
de borgem(eester) vanden jaere
1705 tot betaelinge van(den)
karren vrachten ten dienste
van(den landen gedaen.

den 9 maij 1707 vande
wed(uwe) Jan Jacob Bijnen
1000-0-0

dese penn. sijn geemploieert
in minderinge van een rente
van 1500 gul. capitael aen
Jenneke Staels doenmaels
afgelost.

den 20 augusti 1683 bij
vijf schepenen vanden secri(taris)
vander Lith -- 100-0-0

dese penningen sijn bijgebracht
en geemploieert in een meerdere

4 meert 1689 bij ses
schepenen van Jan Jans

somme gegeven aen de franschen
int begin van den voorgaenden
lesten oirlogh sonder te (...)
in (noot) reeckeninge dese
(meerdere) quitantie is gebrocht.

Henricx Ceelen ---150-0-0

met dese 2000 gul. cap(itael)
6 januarij 1691 door de
sijn afgelost en(de) gequir(eert)
schepenen van (Donckverbracken)
1 een capitael obligatie
600-0-0
van 1500 gul. staende a 6 percente
aen Peter Simons van (Stralen) geloeft
volgens acte van dato den 12 januarij
1704 wegens cassatie daer op staende
van dato den ..... 1691 a 1692
1 Item een capitaele somme
van 500 gul. in een meerdere somme
van 1000 gul. capitael acquite
van dato den ... 1691 a 1692
onder signature gegeven
6 dito van Jacob de
Weerdt ---- 1400-0-0

blz. 27

dese 1600 gul. sijn genegotieert
tot betaelinge der franschen
contributien volgens
reeckeninge bij Henderick
Canters daer van gedaen
in dato den 1 april 1698 en(de)
blijckt foli 1 verso aldaer.

15 maij 1694 van
Willem Nicolaessen
Sporenbergh -- 1600-0-0

dese 150 gul. sijn genegotieert tot betaelinge
der franschen contributie
volgens reeckeninge
soo voorscr. gedaen van dato

den ....julij 1694 bij
vijf schepenen van Jan
Antonissen --- 150-0-0

i april 1698 en(de) blijckt foli 2 aldaer.

dese 100 gul. sijn genegotieert
tot betaelingen der franschen
contributien volgens reeckeninge soo voorscr. van dato
den 1 april 1698 en(de) blijckt
foli 2 aldaer.

den ... 1695 bij gelijke
schepenen van M arten Wilberdts
100-0-0

is abuijs
den 1695 van Jan
Goorts den schepen

50-0-0

den 27 meij 1696 van Jan
Adriaen M aes 300-0-0
den 27 meij 1698 van
Jan Willem engelen 300-0-0

blz. 28
den 27 meij 1698 van
Jan Jans Engelen
900-0-0
met dese penn. sijn betaelt
1 de huijsinge ten dienste
den 19 julij van Willem
der gemeente van Asten
ende Antonij Jan Jans
tot beter plaets van het
Engelen --- 700-0-0
mercktvelt innegecocht
voor 200 gul. volgens (...)
van dato den 23 november 1699
2 Item gerestitueert 500 gul.
capitael opgenomen
van de moeder der conventien
van Omel tot onderhout

van doenmaels (ofteger) bijde
franschen gelicht volgens obligatie
van dato den 25 junij 1694
en(de) cassatie van dato 25 junij 1704
sijnde dese penn. mits gedaen
arrest der gravinne van (Barlo)
onder andere moeten blijven liggen
met dese 2000 gul. sijn
den 2 september 1699 van
gequoten 1000 gul. aen d'heer
Bartholomeeus Vermeulen
ad(vocaet) Swinckels in een meerdere
2000-0-0
capitaele van 2000 gul.
Item 1000 gul. aen Jacobus
van Osch volgens acte van
cassatie van dato 10 september
1702 hebbende dese 2000 gul.
capitael mits arrest gedaen
soo voorscr. van weegen de gravinne
van Barlo op haere capitaele
hebben die selve soo lange
moeten onder schepenen verblijven
den selven dito van Jan
vander M eulen 1000-0-0

blz. 29
den 1 meert 1700 van Peeter Bitters----------------1050-0-0
27 maij 1696 van Jan Adriaen M aes-----------------300-0-0
27 maij 1698 van Jan Willem Engelen--------------300-0-0
27 maij 1690 van Jan Jans Engelen------------------900-0-0
2 september 1699 van Bartholomeus Vermeulen--1000-0-0
--------3550-0-0
300-0-0
--------3850-0-0
hier tegens 500 gul. vant
clooster van Ommel 2500 gul.
liggende
900 aen oncosten van(de) processe

cotra 451
500-0-0
2500-0-0
900-0-0
--------3900-0-0
arrest van(de) gravinne
van Barlo 9 meert
1699
1100 aen intereste
geproffiteert
4917 wegens d (heren)
afgelost aen Peter M ichiels
125 gul. cap(itael
500-0-0 aen moeder van Ommel
overigh 1691 a 1692
2500 liggende ten dienste
van(de) verponding
3125 -: -:

blz. 30
den 24 feb(ruari) 1707 soo hebben
de regeerderen van Asten
opgenomen ende genegotieert
van s(eno)r Johan Vermeulen
woonende tot Leenderstrijp
eene somme van 1500 gul. (jaerlijx)
vervallende ende verscijnende
den 1 april den eerste verscijnds
den 1 april 1708
-------------------48-15-0

den 9 dagh der maent
maij 1707 opgenomen
en(de) genegotieert van Agnees

wed(uw)e Jan Jacob Bijnen tot
Leenderstrijp eene somme
van duijsent gul. jaerlijcx verscijnende
den 4 april den eerste vershijndens
1708
---------------------------------32-10-0
den 8 dagh der maent
maij 1708 opgenomen ende
genegotieert van Agnees
wed(uwe) Jan Jacob Bijnen
woonende tot Leendersiet naer
strijp eene somme van
het vijfde duijsent gulden verscijnen
volgende
den 15 april 1709---------------------------32-10-0
blat tot
memorie
der aengestelt
renthe
den 8 dagh der maent
maij 1708 opgenomen van (...)
(Lourens Vermeulen) en(de) (M arie)
1000 gul. verscijnende
den 15 april 1709----------------------------32-10-0

blz. 31

Copia
Extract uit het Register der Resolutien
vande hoogh mo(gende)
heren Staten Generael
der verenighde Nederlanden.

Lunen den 8 october 1708

Bijnen

Ontfangen een missive vanden
Raad van Staten ger(...) alhier in den
Hage den 5 deser, houdende ingevolge
ende tot voldoeninge van Haer
Hoogh M o(gende) Resolutie vanden 15 meert
1708 der selver advies op de
Requeste van Haer Hoogh M o(gende)
gepresenteert, bij de Regenten van
Asten quartier van Peelandt
M eijerije van s-Hertogenbosch om
geallegeerde Redenen versoeckende
ten laste van haere Gemeijnte
te mogen negotieren een somme
van 5240 - 18 - 0 tot voldoeninge
van geleverde karren en peerden ten
dienste vanden staet in den jaere
1705 waerop gedelibreert sijnde.

blz. 32

is goetgevonden ende verstaen dat
aen de supplianten sal werden geaccordeert, soo als haer geaccordeert
werdt mits desen permissie om te
mogen negotieren een somme van
drie duijsent gulden mits de rest
t geen tot betaelinge vande voorscr.
schuld van 5240 - 18 - 0 nodigh is
bij personele omslagh sal moeten

werden gevonden, dat verders de
suppl(ianten) aenstonts, nadat negotiatie
sal werden gedaen, sonder uijtstellen
deselve schult sullen moeten betaelen
dat de selve geen hooger interest als
als tegens vier persent sullen
mogen uijt , boven, en het voorscr.
capitael binnen vier jaeren na
t eijndigen van desen oorlogh, ieder
jaer een gerecht vierde part
weder sullen moeten afleggen
en de interesten en termijnen van
aflossen bij personelen omslagh
sullen moeten vinden ende was
geparapheert Palinps(est) onderstaent
Accordeert het voorscr. Register
en was ondert(ekent) F.Fagel:

blz. 33

Achter volgens
het hier voor geregistreert
octroij hebben Philips
van Heusden, ende Hend(rick)
Tho Poel uijt crachte
van procuratie de dato
van vijfden dagh
der maent Januarij
1709 staende ter
prothocolle alhier

gerestitueert, genegotieert ende opgenomen
van d' (hen) de heren
tot s-Hertogenbosch en
op den 31 Januarij 1709
volgens obligatie
aldaer tot s-Hertogenbosche gepasseert de
somme van 3000 gul.
Bewijs van dien tot
wat eijnde de voorscr.
drie duijsent gul. sijn
gebruijckt, ende geëmploijeert soo ende
gelijck hier onder
is blijckende
Ontfangen vande Regenten van
Asten de somme van duijsent gul. voor
de verpondinge van Asten van den
jaere 1704 en 1705 desen 31 Januarij 1709
ende was onderteeckent H. Cremers
1709

blz. 34

Ontfangen van Philips van
Heusden en(de) Henderick Tho Poel,
president ende schepen der
Heerlijckheijdt Asten wegens
hoorngelden ingegaen 1 october
1705 ter somme van achthondert
negen en veertigh gulden twee stu.
dico----------------------------------849 - 2 - 0

Item wegens de bieren
wijnen en brandewijnen vant
selve jaer ter somme van vier
hondert seven ende twintigh gul. acht
stu. veertien penn. dico-----427 - 8 - 14

Als mede van(den) selve ontfangen
wegens 't Beestiael van't
voorscr. jaer ter somme van twee
hondert vijfende taghentigh gulden
tien stu. veertien penn.
dico---------------------------------285 - 10 - 14

monterende 't samen eene somme
van eenduijsent vijfhondert twee
entsestigh gulden eenen stu.
twaalf penn. dus--------------1562 - 2 - 12
actum den 31 Ja(nu)arij) 1709 ende was
onderteeckent
M .V. Strijp.

blz. 35

Ontfangen uijt handen van
Philips van Heusden ende Hend(erick)
Tho Poel president ende schepen
tot Asten, wegens cleijne
specien ingegaen 1 April 1705
ter somme van vierhondert
seven ende dartigh gul. achtien
stu. vier penn. dico-----437 - 18 - 4
Actum den 31 jan(ua(rij) 1709 ende

was onderteeckent M .V. Strijp !

blz. 36

Woensdagh den 29
maij 1709

Alsoo daegelijcx meer ende meer
bij desen gelegentheijt van dien tijden
tot kennisse van den here drossaerdt

ende Regeerderen, desr grondtheerlijckheijdt Asten, is voorcomende dat
de ingesetenen, ende naegebuijre
alhier seer lastich gevallen worden
soo van mans vrouw persoonen
ende jonge persoonen, buijten deser
Grondtheerlijckheijdt, gebooren, ende
woonachtigh, comende aen de huijsingen alhier, bidden, ende versoecken
om aelmoessen, ende deselve persoonen
onder en tusschen de naegebuijren, ende
ingesetenen qualijck toe spreecken met
dreijgende woorden, ende omme alle
onheijlen voorscr. te voorcomen, soo ist
dat mijn heren den drossaerdt, ende
Regenten, deser grondtheerlijckheijdt
Asten en Ommelen, ende dat met voorgaende consent, ende aggrentie
vande hoogh Ed(ele) wel gebooren
mevrouwe van Asten, hebben
goet gevonden te verbieden, ende
te interdiceren, gelijck sij doen bij dese
dat niemant van deser ingesetenen
van Asten , naer publicatie deses

blz. 37

niet en sul(l)en vermogen te geven
eenige aelmoessen,'t sij gelt
broot meel, eenige eetwaer
ofte dranck, aen eenige persoonen
die aen haere huijsingen comen
om tselve te versoecken om Godts
wille te weeten aen soodanige
persoonen, buijten gebooren, en woonende

sijn, 't sij out ofte jonck, ende
wie van deser ingesetenen van
Asten bevonden wort, aen soodanige
voorscr. persoonen ietwes van Godts
wille te hebben gegeven, gelijck
voorscr. staet, sal ofte sullen telcken
reijsen verbeuren, eene pene, ende
amende van drie Carolij gulden
de eene hellichte ten behoeve van
den here drossaerdt ende d'ander
helfte ten behoeve vanden armen alhier
gelijck mede mits desen wel axpresselijck wert geinterdiceert , ende
verboden, dat niemant van
deser ingesetenen aen soodanige
voorscr. persoonen, die aelmoessen
comen versoecken, niet en sullen insgelijx
vermoegen aen de selve te
verleenen, ofte toe te staen, omme
in hare huijsinge scuijringen ofte
turfschoppen te laeten slaepen, ofte
rusten ende wie bevonden sal worden
sulcx toe gestaen sal hebben sal

blz. 38

ende sullen, telcken reijsen
verbeuren eene pene en(de) amende

van ses carolij gul. te appliceren
als voor welcke voorscr. peen
ofte penen nu voor als dan ende
dan voor als nu verclaert werden
executabel, Actum als voor.

dese gepubliceert den 2 Junij 1709

blz. 39

Renthen
Op den 31 Januarij

1709 soo hebben de Regerderen
van Asten opgenoomen van
d'hen de here de somme
van drie duijsent gul. volgens
obligatie voor schepenen
van s-Bosch en(de) gepasseert
tot interest 120 gul.
versceijnende den 31 Januarij
110 eerstmael
---------------108 - 0 - 0
staet te weeten
dat dese voorscr. somme
van 3000 gul. sijn gebruijckt
tot betaelinge van
staets leger karren.

LET OP BLZ. 40

TOT EN M ET 54
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blz. 55

Wij Louijs de Caesteecker
drossaerdt, Philips van Heusden, Hend(erick)
Tho Poel, Joost van Heughten, Jan
Hicspoors, Joost Roefs, Simon
Isbouts, ende Frans vande Cruijs
schepenen deser grondtheerlijckheijdt
Asten in den quartiere van Peelandt
M eijerije van s-Hertogenbosche
gelegen. hebben geconstitueert
ende machtigh gemaeckt gelijck
wij constitueren, ende machtigh
maecken mits desen d'heer
Johan Boon procureur, omme voor
den Ed(ele) M o(gende) Rade van Brabant
in s-Gravenhage als procureur
te dienen ons als ged(...)ens bij
mandement van daeghsele
ende cassatie pennel tot ten
daege in Recht dienende tegens
Antonis van Rut, ende Henderick
Aert Tielen gewesene borgem(eesters)
deser voorn(oemde) heerlijckheijdt over
den jaere 1705 als Impetranten
alle (termijnen) (daerinne) waer
te nemen , ende (mitassuptie)
van een Advocaet dese saecken
ende handelen als naer vereijsch.

blz. 56

sal voorvallen, met ratifi-

catie van allen 't gene tot
noch toe daeraen is gedaen
als oock omme te defenderen
die (meerdere) saecken, door die
selve voorn(oem)de borgemeesteren
bij een nieuwe mandament voor
den opgemelten Ed(ele) M o(gende) Raede
begonst daer inne oock te occuperen met assumptie als voore
daerinne te doen, ende handelen
als (naer stijl), ende practijcque
aldaer wort gerequireert (cum)
indemnitate ante actorum als
voorscr., gelovende te houden
voor goedt, ende van (werder)
tijen en inde voorscr. saecke
naer verijsch sal sijn en(de) werden
gedaen, ende dat wij onsen voorn(oem)de
here geconstitueerde en in alles
deses aengaende sullen indemneren
onder verbant en(de) renuntiatie
als naer Rechten welcx toin(aarde)
van 't gene voorscr. staet soo
hebben wij de minute deses met
eijgen handen onderteeckent op heden
binnen Asten den dartighste dagh
der maent novembris 1709
L.Caestecker drossard
Jan Hicspoors schepen
Philips van Heusden schepen Joost Roefs schepen
Hend: Tho Poell schepen
Sijmon Isbouts schepen
Joost van Huegten schepen F: V: CRUIJS schepen

blz. 57

dese
uijtgeven
op
acht
gul.
segel

Wij drossaerdt, ende schepenen
der grondtheerlijckheijdt Asten
met aggreatie vande hoogh ed(ele) vrouwe van Asten
innegesien het goet rapport vanden
here M olpha(n)gus Idelet, ende
versoeck bij den selven gedaen, omme
als procureur alhier te mogen
occuperen, hebben wij den voorn(oem)de
here Idelet daer toe aengenomen
ende geautoriseert, gelijck wij
hem aennemen, ende auctoriseren
mits desen omme dit versochte
procureursampt te meijnen
(...perceren, ende in allen voorvallende ende
processen naer verijschs van saecken
te occuperen, soo ende gelijck
sulcx aen een eerlijck procureur
ende practisijn betaemt, ende heeft
tot dien eijnde aen hande van
mij drossaerdt ( in ) presentie
van schepenen den behoorlijcken
eede naer vereijsch van dese saecke
afgeleght ende begeven wij over
sulcx, dat hij daer voor sal
werden erkent, gelijck wij den
selven daer voor erkennen mits
desen in waere oirconde, hebben wij
dese acte, in ons resolutie
boeck doen registreren door
onsen geswooren secr(eta)is doen uijtmaecken.

blz. 58

op een (segel) daer toe volgens
ord(inan)tie van haer ho: M o:(heren)
(quinert) , actum Asten in judicio
anni versario wij collegialiter
vergadert sijnde desen vijftienden
dagh der maent Januarij eenduijsent seven
hodert ende tien

Philips van Heusden schepen
Caesteker Hen: Tho Poel schepen
drossardt Jan Hicspoors schepen
Joost van Heuchten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F:V: CRUYS schepen

Wij Joost Lenaerts van Heughten
Joost Roefs, Jan Hickspoors, Frans
van de Cruijs, ende Sijmon IJsbouts
schepen deser grondtheerlijckheijdt
Asten hebben geconstitueert ende
volmacht gegeven gelijck wij constiueren
ende volmacht geven geven mits
desen aen Philips Diercx ende Hendrick
Tho Poel onse president ende vicepresident schepenen respective deser
voorn)oem)den grondtheerlijckheijdt omme
in naeme ende van wegen gelijcke

blz. 59

schepenen ende regenten deser voorn(oem)de
grondtheerlijckheijdt naer de Hage te
vaceren ende die geprefigeerde comparitie
voor den Ed: M o: Rade van Brabandt
aldaer waer te nemen in saecke oft
processe van schepenen regenten als
impeterant van mandament van
daeghsele ver(...) ende excipienten
tegens Jan Frans Coolen zullen
nu des selfs (eis...), item Jan
Paulus Cremers, ende M arcelis Antonis
Ceelen, als momboiren van(de) onmondige
kinderen van wijlen Antonis Jan Frans
Coolen, ged(...)ene eijschers in conventie ende
geexcipieerdene met die selve aldaer
naer besten oirboir deser gemeente
is doend lijen te accorderen ende
verders te doen oft handelen als wij
te gelijen sijnde sonder connen ofte mogen
doen, in (caen) van geen accoordt
die selve sake met allen neerstigheijdt
tot een expeditie van justitie voorts
te doen setten ende vervolgen gelovende
allent gene bij onse voorscr. geconstitueerden
hier inne sal worden gedaen te houden
voorgoet en van waerden met
ratificatie vantgene tot nogh toe
bij haer is gedaen ende dat wij die
selve cost ende schadeloos van alles

blz. 60

deses aengaende sullen houden
ende ontheffen onder verbant
ende renuntiatie als naer rechten
des toirconde hebben wij die
minute deses ten protocolle
geteeckent ende dit dubbel
met opdruckingen van onsen
gemeenen schependoms segel
bevestight ende door signatuere
van onse geswooren secr(etar)is
doen becrachtigen actum Asten
den vijftiende dagh der maent
M art een duijsent seven hondert
ende tien.
Joost van Hechten schepen
Joost Roefs

schepen

F:V: CRUYS schepen

blz 61

uijtgemaeckt
op segel
12 stu.

alsoo questien, verschillen
ende processe waeren ontstaen
tussen de schepenen, viermannen mitsgaders sec(reta)ris deser grondtheerlijckheijdt
Asten ter eene, ende die gewesene
borgemeesteren der selver grondtheerlijckheijdt van St-Jan 1704 tot St-Jan
1705 ter andere sijde, ten regarde
van haere gedaene dorps reeckeningen
als reviseringe der selver, soo sijn
die respective partijen hier inde
door tusschen spreecken van heeren
advocaeten, ende goede mannen
met malcanderen, ende onder den
anderen, geaccordeert, ende in alles
geaccomodeert, in voegen naer volgende,
Eerstelijcken, dat het proces
in cas penael hangende ongedecideert voor den Ed: M o: Rade
van Brabandt in s-Gravenhage
sal cesseren, doodt ende te niet
wesen
Item, dat parthijen, voorscr. borgemeesteren, sullen bij maecken, betaelen
ende voldoen, alle posten tot
haeren laste in haere gedaene reeckeningen ingebracht, die welcke
alnoch voor desen, niet en sijn
gebleecken, voldaen te sijn, ofte
gevalideert, bij affirmatie
ofte quitantie
te weeten, de posten van

blz. 62

den sec(reta)ris van den heere ontfanger
van Strijp, vande erffge(name) (M aria)
van den Boor, ende noch een van
vier gulden, ende verdere waervan
geen quitantie is gelevert ofte
bij affirmatie bekent, betaelt
te sijn ,

Item dat partijen borgemeesteren
voorscr. geen oncosten van vacatien
verschotten, salarissen als andersints
van eenige saecken deser voorscr.
aengaende en sullen mogen pretenderen
wegens hender sijde
maer tegenstaen haer voorscr.
borgemeesteren, van weegen voorscr.
schepenen, ende regenten voorn(oem)t sal
moeten, getelt ende betaelt
werden, eene somme van een hondert
ende vijftigh gulden eens, doch
blijvende gereserveert, de oncosten
van het voorige gewesen process
van declaratien contra drossaerdt
schepenen, ende vorster van Asten geresen
waerinne de voorscr. ged(aag)dens waeren
gecondemneert,

allen twelck parthijen voerscr.
wederseijts accepterende belooven
ieder in haer regarde, dese voor
staende naer te comen, en(de) ter
goeder trouwe te achter volgen
onder verbant ende renuntiatie.

blz. 63

als van rechten onderwerpende
haer, tot naercominge deses
aende (vrij)willige condemnantie
van den Ed: M o: Rade van Brabant
in s-Gravenhage, ende allen andere
hoven van justitie, constitueren
(...) d'heer Paulus Loef pro(cureur) ende allen
thoonder deses, omme die te
versoecken, ende d'heer Johan Boor
pro(cureur) deses omme daerinne
te consenteren, des toirconde etc.
actum Asten desen dartighsten
April eenduijsent seven hondert
ende tien,
Catarina Antoni (Va Rut)
dit ist marck + van Hendrick Aert
Thielens
Philips van Heusden schepen
Hend: Tho Poel schepen
Joost van Hechten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F:V: CRUYS schepen
Anthonij Josephs vijerman
Jan van Hooff vierman

blz. 64

Terwijlen bij haer Ed(el) M o(gende) Resolutie
die heeren Raden van Staeten
van dato den 30 october 1710
alle slants collecten van verpondinge
beeden imposten etc. voorts aen
gelast worden door oft van weegen
Regenten der Respective dorpen
publiquelijcken voor alle man verpacht
te worden, en(de) dat binnen dese grontheerlijckheijdt Asten bevonden
wordt dat veele der ingesetenen
gestelde verpondinge (ende) beeden in
verscheijdene texten oft posten
staen te boeck gestelt seer ongevalligh
om bij de nieuwe rente commene
collecteuren te connen werden
gevoirdert soo is goet gevonden
door gelijcke Regententen alhier
alle dese verscheijdene verpondingen
en beeden texten bij en(de) naest
malcanderen te te boeck te doen brengen.

blz. 65
omme die aenstaende collecteuren
daer inne soo vele doendelijck
te (faciliterde) en(de) confusien deses
aengaende vore te commen
twelcke volgende M ijn heeren
schepenen deser grondtheerlijckheijdt Asten hebben geordonneert
gelijck sij ordonneren mits desen
dat een igelijcken innegeseten
deser grondtheerlijckheijdt geldende
verscheijden texten oft posten
de verpondinge oft beeden
boecken op woensdagh wesende
14 maij 1710 comme in de
Raedcamer alhier en(de) sijne geldende
posten oft texten in die
verpondingen en(de) beedeboecken
sal hebben commen aen en(de) op
te geven omme alsoo claer
boecken daer van te connen
werden geserveert op eene pene
van ses caroli guldens ten

blz. 66

behoeve van het officij alhier te
verbeuren allen en(de) een igelijcken
in gebreecken blijvende innegesetenen
verclaerende van nu voor als
dan voor dese voorn(oem)de pene van
ses guldens executabel van expensis
aldus gedaen geordonneert door
geleijcke schepenen binnen Asten
desen 3 maij 1710.
Philips van Heusden schepen
Hend(erick) Tho Poell schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Heugten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F.V.Cruys schepen

Vorster der grondtheerlijckheijdt Asten.

ghij sult den ordre van de gelijke
schepenen deser grondtheerlijckheijdt
vijtgeAsten met toestemmen van
maect
de hoogh ed(el) mo(gende) vrouwe van
op zegel Asten, het verpondingh boeck
ende
t huijs brengen ende dat in
copije
conformite der resolutie van
op
de ed(el) mo(gende) heren Rade van state
zegel

blz. 67

der verenighde Nederlanden
sijnde de dato van den 30 october
1709 aen ende bij de persoonen
van Jan Peter Lomans, ende
Frans Huijberts, beijde woonende
alhier int dorp, ende haer
gerichtelijcker aenseggen, dat
sij dit verpondingh boeck sullen
collecteren ende ophalen, naer
behoiren, ende het comptoir
van haer ed(el) mo(gende) tot s-Hertogenbosche voor een jaer te
betaelen, aenvanck nemende
met St-Jan 1710 ende eijndende
met St_Jan 1711 voor een
jaer voldoen bij welckers
manquement men costen
ende schulden tot haeren lasten
sal verhalen, Aldus geordonneert
op heden binnen Asten den vierden
dagh der maent Junij 1710
den 4 Junij
1710 geinseert
Philips van Heusden schepen
Hend(erick) Tho Poell schepen
Joost van Heugten schepen
Sijmon Isbouts schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost Roefs schepen
F.V.CRUYS schepen

blz. 68

Vorster ofte ondervorster der
grondtherlijckheijdt Asten.

Ghij sult door ordre van de gelijcke
schepenen deser grondtheerlijckheijdt Asten met toestemmen
van de hoogh Ed(el) M o(gende) vrouwe
van Asten het bedeboeck, cleijn
specie, gemaelboeck, personele quotisatie
ingegaen sijnde den 1 April 1710
't huijs brengen (: en(de) dat in conformite
der Resolutie van Ed(el) M o(gende)
heeren Raden van Staten der
Vereenighde Nederlanden sijnde
de dato van den 30 october 1709
aen en bij de persoonen van Jacob
M artens geleerde, Goort Verdonck
ongeleerde ende haer gerichtelijcken
aenseggen dat sij dese boven
gemelte boecken sullen collecteren
ende ophalen, naer behooren en(de)
de comptoiren van dien , van
haer Ed(el) M o(gende) tot s-Hertogenbosche
voor een jaer te betaelen, aen voorn(oem)de

blz. 69

nemende metten eersten April
1710 uijtgaende den lesten M artij
1711, bij welckers manquement
men de costen en(de) schaden tot
haeren lasten sal verhalen
Aldus geordonneert op heden
binnen Asten den 18 dagh der
maent junij 1710
den 18 Junij
1710 geinseert
Philips van Heusden schepen
Hend(erick) Tho Poell schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost (Hendrics) schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F.V.CRUYS schepen

Vorster oft ondervorster
der grondtheerlijckheijdt Asten

Ghij sult door ordre van de gelijcke
schepenen deser grondtheerlijckheijdt
Asten met toe stemmen vande
hoogh Ed(el) M o(gende) vrouwe van Asten
het hoorngelt der Franse contributie
ende een halve verpondinge

blz. 70

met een achte part tot betaelinge
der Franse contributie thuijs
brengen, Jan Paulus Cremers
geleerde, ende Jan Goorts inde
Bosch, ongeleerde, en(de) haer gerichtelijcken aenseggen, dat sij dese boven
gemelte boecken, sullen collecteren
en(de) ophalen, naer behooren, ende
het comptoir voorscr. te betaelen
aen voorn(oem)de genomen hebbende
metten 15 M aij 1710 bij welckers
manquement men de costen
en(de) schaden tot haren lasten
sal verhalen aldus geordonneert
op heden binnen Asten den 18
Junij 1710

Philips van Heusden schepen
Hend(erick) Tho Poell schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost (Henderics) schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen

blz. 71

Op heden wesende den tweeden Julij
1710 soo is ter vergaderinge vande
gelijcke schepenen, ende vier mannen
met aggreatie van haer hoogh Ed(el)
me Vrouwe, deser grondtheerlijckheijdt Asten ende Ommelen verdragen
ende geconsenteert aenden here
Franchois sone Antonij vande
Cruijs, aen den selven wert gepermitteert, mits desen tot sijn prive
gebruijck ter exclusie van alle
andere naegebuijren sal mogen met
vis besetten, ende daer af vangen.
den waeterlaet, ende poell, genaempt
de Pelle weteringe, staende voor
aen t Ommels broeck, naest de
huijsinge van Hendrick Canters
staende waer over een vonder
leght, omme naer het dorp alhier
te connen gaen, behoudens dat
een ieder, naegebuijr ende ingesetenen
gepermitteert blijft sijne beesten
aldaer te mogen weteren, ende daer
door te mogen drijven, ende vaeren
sonder (wert) dat duurvert der
gemelten heer vande Cruijs sal
moeten onderhouden, de seijen liggende
op het dijcxke (...) teijnde
deser waeterlaet, soodanigh
dat de gemeene ingesetenen des
aengaende buijten clachten mogen blijven.

blz. 72

dit alles alsoo verdragen, ende
gestelt tot voorcominge van
allen questiën, te vallen, verschillen
overmits ter regarde, deser
(foeijen) was questie gevallen
ende mer niet seecker can weeten
tot wiens lasten voor dato die
selve is gemaeckt geworden, des
toirconde dese onderteeckent.
Philips van Heusden schepen.
Hend(erick) Tho Poell schepen.

Allen den genen die dese letteren
van procuratie sullen sien ofte
hooren lesen saluijt, wij Philips van
Heusden, Jan Hicspoors, Joost van
Heughten, Joost Roefs, Frans
vande Cruijs ende Simon Isbouts
schepenen, Antonij Verdeuseldonck,
Dirck van Heughten, Peeter
Fransen, ende Jan van Hoven.
uijtgemaect
op 12 stu.
segel

blz. 73

vier geswooren mannen alle
Representerende, de Regeerderen
der grondtheerlijckheijdt Asten
in den quartiere van Peelandt
M eijerije van s-Hertogenbosche gelegen
doen te weeten, dat wij eenpaerlijck hebben geconstitueert, ende
volmaghtigh gemaeckt, gelijck
wij constitueeren ende volmaghtigh
maecken mits desen , Henderick
Tho Poel, onsen meden schepen
omme sigh in aller onser constitutien
naeme, ende van wegens het
gemeen corpus van Asten,
te vervoegen, aen ende bij
d'heer heren M usch here van
M ilhese ende des selfs mevrouw
van M ilhese ende de selven
gerichtelijcken (desen) laeten
insinueren, dat de Regeerderen van
Asten van meeninge sijn
soodanige capitale somme
van eenduijsent twee hondert
carolij gul. die welcke die
voorscr. heere ofte mevrouwe
van M ilhese ofte hunder kinderen
tot laste vande gemeente van Asten sijn
hebbende uijtwijsens den
schepenen schultbrief
( gepasseert
voor heren schepen van s-Bosch
uijtwijsens den voorscr. schltbrief)

blz. 74
^ (voor hen sch(epenen) van s-Hertogenbosch gepasseert)
daer van sijnde ^ de dato den

sullen (...) t wederom geven ende dat
tegens den eersten aenstaende
verschijndagh die wesen sal
den 6 Januarij 1711 metten verloopen
ofte vervallen interest van dien
ende voorts (gener)lijcken ende
specialijcken de voorscr. saecke
te doen ende handelen even all
ofte sij constitueren selver
present ende voor oogen sijnde
soude connen oft mogen
doen, gelooven allen tgene
bij den voorscr. Hendrick Tho Poel
geconstitueerde in deses
hier inne sal comen te doen
ofte handelen allen tselve
vast stedigh, ende van werden
te sullen houden onder verbant
als naer Rechten, ende den voorscr.
geconstitueerde dien aengaende
costen ende schadeloos te sullen
houden welcx toirconde van 't
gene voorscr. staet soo hebben wij
de minute deses onderteeckent
op heden binnen Asten den drie ende
twintighsten dagh der maent
Septembris eenduijsent seven hondert
ende tien.

blz. 75

Wij onderge(tekende) Regenten der
heerlijckheijdt Asten verclaren
bij desen in voldoeninge van
seeckere sententie sijnde van
dato den sevende Februarij 1709
bij den Ed(el) M o(gende) Rade van Brabant
in s-Gravenhage gewesen, ten voordelen
van wijlen Antonis van Rut, ende
Henderick Aert Tielens borgem(eesteren)
alhier d' anno 1705 te casseren
ende in te trecken d' ordonantie
penael (bieder) inde voorscr.
sententie, ende voorige mand(emen)t
vermelt sonder ons nu of immer
meer daer mede te sullen behelpen
uijtgemaect ofte gedoogen, dat den heren
op 12 stu. drossaerd ofte vorster, daer uijt
segel den
oft van dien wegen iets
18 novem- sullen eijschen tot lasten der
ber 1710
voorn(oem)de borgem(eestere)n daer voor
ende gede (rato) cavitende, actum
resiveert
in collegio den achtsten November
1710.
Philips van Heusden schepen
Hend(erick) Tho Poell schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost Henderts schepen
Joost Roefs schepen

Sijmon Isbouts schepen
F.V.CRUYS

blz. 76

copie
Extract uijt het
Register der Resolutie
van(de) Ho(og) M o(gende) heren
Staten Generael der
Vereenighde Nederlanden

sabbathi den 18 october 1710

Ontfangen eene missive vanden
Raad van state grs(...) alhier inden
Hage den 16 deser houdende ingevolge
en tot voldoeninge van h(aer) Ho(og) M o(gende)
Resolutie van den 15 julij 1710 den
selven advies op de Requeste
aen h(are) ho(og) mo(gende) gepresenteert, bij
of van wegens de Regenten van
Asten en Ommelen quartier van
Peelandt, M eijerije van s-Hertogenbosche om geallegeerde Redenen
versoeckende continuatie voor
noch andere tien jaeren, ingaende
met de expiratie van h(are) ho(oog) mo(gende)
concessie op dat subject
om eene geheele verpondingh jaerlijcx
monterende tot , 5050-11-11 te
mogen omslaen tot vervall van(de)
oncosten en lasten van haar dorp

voorige

blz. 77

waerop gedelibreert sijnde
is goed gevonden ende verstaen
dat aen de suppl(ian)ten sal werden
geaccordeert ,soo als aen haer
geaccordeert werd mits desen om de
voorscr. somme van vijfduijsent
vijftigh guldens, bij continuntie
te mogen omslaen, geduijrende
desen oirlogh, en nogh twee jaeren
daer na , en dat onder de
selve Restrictien en op den selven
voet en wijse als haren ho(og) mo(gende)
eerste authorisatie aan de
suppl(ian)ten) is verleend ende was
geparapheert (...schoten
onderstont Accordeerde met het
voorscr. Register en(de) was onder(tekent)
F. Fagel :
29 october
uijtge(maect) 29
gul. 1710
den 14 januarij
1711

blz. 78

copie
extract uijt de
Resolutien van(de)
Ed(el) mog(ende) heren Raden
van State der Vereenigde
Nederlanden

M aendagh den 2 M aert
1711
Is gehoort Rapport van(de) h(eren)
(Freh:hop) hebbende ingevolge van
haer Ed(el) M o(gende) Resolutie van (6)
deser geexamineert het beright van(den)
ontfanger Schimmelpenningh
van den Oijen op een Regt van(de)
Regenten van het quartier van
Peelandt, M eijerije van s-Bosch
breder gemelt in de selve Resolutie
waar op gedelibreert sijnde is
goet goet gevonden, en verstaen
dat de suppl(ian)ten sullen mogen impieteren, het import der Remissien
haer geaccordeert op de aenges(telde) gemene
middelen, gespecificeert in haer
ed(el) M o(gende) Resolutie vanden 13 octob(er)
1705 over den jaere 1702 en 1703
op andere gemeene middelen bij haer

blz. 79

Aen landt verschult mits
dat de suppl(ian)ten, behoorlijk
ende wegens ieder dorp
apart doen blijcken , soo veel
uijt de voorscr. andere middelen
geemploijeert te hebben tot
betaelinge van verscheijde
gemeene Landts in dispensatie laten, als het beloop
der voorscr. Remissie bedraeght
ten welcken eijnde, sij sullen hebben
haer bescheijden te vertonen
aen den Raet en Rentm(eeste)r
Generael der domeijnen in het
quartier van s-Bosch, ende
aen den ontfanger der gemeene
middelen in het quartier van
Oisterwijck, welcke bij deser
gecommittert werden, om de
selve te examineren en daer
bevindingh en Advijs over
te schrijven, wordende inmiddels
surcheantie van executie
aen de suppl(ian)ten verleent voor
den tijt drie maenden en de
Regenten voor die tijt ontslagen uijt de gijselingh, was
geparapheert
W.H.V.Wassenaer

onderstont accordeert met
Register was get(ekent) S. van Slingelandt

blz. 80

Wij Philips van Heusden, Hend(erick)
Tho Poel, Jan Hicspoors, Joost
van Heughten, Joost Roefs, Simon
Isbouts, ende Frans van de Cruijs
schepenen deser grondtheerlijckheijt
Asten, beneffens Gevaert van
Doerne, ende Jan Vervordeldonck
naest naburige schepenen der heerlijckheijdt Vlierden, in de quartiere
van Peelandt, M eijerije van s-Bosch,
Tuijgen, ende verclaeren certificerende
uijtgemits desen voor gerechte waermaect
heijt onder eede, onses respective
op 12 stu. schependoms amptengepresteert
segel
waeraghtigh te wesen, dat wij de
schaeden ende ruwiner, door den hagelslagh, ende onweder den 17 maij 1711
alhier gevallen sijnde, op den 19
der selver maendt, hebben beleijt
naergesien, ende bevonden binnen
desen dorpe, ende grondtheerlijckheijdt Asten ter plaetse van
den selven dorpe als volght

Eerstelijck hebben wij ons
getransporteert ,ten voorscr. dage

blz. 81

Ter plaetsen alhier genaempt
Ommel en Vordeldonck, ende
Steegen, ende hebben aldaer bevonden
dartien soo huijsingen, schuren als
torfschoppen ter neder geslagen
ende innegstort.
Ter plaetsen Ostappen, vier soo
schuren, als torfschoppen ter
neder geslagen, ende is
den rogge ten velde geruïneert.
Ter plaetsen op den achtersten Diesdonck
veele huijsingen daeckeloos, ende
hare glasen uijtgehaegelt.
Ter plaetsen den voorsten Diesdonck
veele huijsingen dackeloos
ende den rogge te velde geruïneert
Ter plaetse tot Bussel veele
huijsingen dackeloos ende een
huijsinge achter innegestort
mitsgaeders den rogge geruïneert

Ter plaetse aen den Dijck veele
huijsingen dackeloos ende den
rogge ten velde geruïneert
Ter plaetse Vosselen een huijs 1
schuijr ende 1 torfschop innegestort ende
den rogge te velde geruïneert.

blz. 82

Ter plaetse Ostaden een huijs
een schuijr twee torfschoppen innegestort, ende de
rogge te velde geruïneert
Ter plaetsen Behelp ende Heusden
seven schuren ende torfschoppen innegestort, ende den rogge te
velde geruïneert.
Ter plaetsen Wolfsbergh ende
Dorp veertien huijsingen schuren
ende schoppen innegestort ende
den rogge te velde geruïneert.
ende den wind coren molen omverre
geworpen, ende tot stucken geruïneert.
welcken Ruïnen den rogge graenen
wij estimeren te wesen twee
derden parten, deses voorn(oem)den dorpe

ende gevolghlijck, dat alleenlijck
een derde part der rogge graenen
is geconserveert gebleven, in
waere oirconde hebben die
voornoemde twee naestburige
schepenen, der heerlijckheijdt

blz. 83

Vlierden dese beneffens ons
schepenen voorscr. onderteeckent
op heden binnen Asten den negentienden
dagh der maent maij, eenduijsent
seven hondert ende elf.

Philips van Heusden

schepen

Hend(erick) Tho Poel schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen

Gev(aert) van Doerne
J. Vervordeldonck

blz. 84

Vorster der grondtheerlijckheijdt Asten.

Ghij sult door ordre van de
gelijcke schepenen deser grondtheerlijckheijdt Asten met
toe stemmen van de hoogh ed(ele)
M e:vrouwe van Asten
het hoorn gelt boeck der Fransse
contributie, en(de) een selve
verpondinge, met een achtste
part, tot betaelinge der
Fransse als Hispanische contributie
thuijs brengen Goort Antonis
Laurenssen woonende aen
Vordeldonck voor geleerde
ende Aert Flipsen opt Sant
voor ongeleerde, ende aen
haer gerichtelijcken aenseggen
dat sij dese bovengemelten
boecken, sullen collecteren
en(de) ophalen, naer behooren en(de)

het comptoir voorscr. te
betaelen aenvanck genomen
hebbende metten 15 maij 1711 bij
welckers manquement men de
costen en(de) schade tot haeren
lasten sal verhalen.

blz. 85

Aldus geordonneert op heden
binnen Asten den 1 julij 1711
Philips van Heusden schepen
Hend(erick) Tho Poell schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Heughten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F.V.CRUYS

Vorster der grondtheerlijckheijdt Asten
Ghij sult door ordre van de
gelijcke schepenen deser grondtheerlijckheijdt Asten met
toe stemmen van de hoogh
Ed(ele) M evrouwe van Asten

het verpondingh thuijs brengen
C: en(de) dat in con(formite) der
Resolutie van de Ed(el) M o(gende)
heeren Raden van Staten
der Vereenighde Nederlanden
sijnde de dato van den 30 0ctober
1709 aen en bij den persoonen
van Aert Willem Philipsen
woonende in het Dorp
voor geleerde, ende

blz. 86

Jan Janssen Goorts woonende
in de Wolfsbergh voor
ongeleerde, en(de) haer gerichtelijck
aen seggen, dat sij dit verpon(ding)
boeck sullen collecteren,
ende op halen, naer behoorden
en het comptoir van haer
Ed(el) M o(gende) tot s-Hertogrnbosche
voor een jaer te betaelen
aen vanck nemende met StJan 1711 en eijnde met St-Jan
1712 voor een jaer voldoen
bij welckers manquement
in de costen, en(de) schaden
tot haeren lasten sal verhalen
Aldus geordoneert op heden
binnen Asten den eerten
Julij 1711.
Philips van Heusden schepen
Hend(erick) Tho Poell schepen

Jan Hicspoors schepen
Joost van Heughten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F.V.CRUYS schepen

blz. 87

Vorster der Grondtheerlijcheijdt Asten

Ghij sult door ordre vande
gelijcke schepenen deser grondtheerlijckheijdt Asten
met toe stemmen van
d'hoogh Ed(ele) M evrouwe van
Asten, het bedeboeck, cleijn
specieboeck, personeele quotisatieboeck en het gemaelboeck
ingegaen sijnde den 1 April
1711 thuijs brengen (: ende dat in
conformite der Resolutie
van Ed(el) M o(gende) heeren Raden
van Staten der Vereenighde
Nederlanden sijnde de dato vanden
30 october 1709) aen en bij de
persoonen van Hendrick Janssen
van Ruth woonende in de
Steegen voor geleerde ende

Lammert Frans Lamberts
woonende in de Wolfsbergh
voor ongeleerde, en haer
gerichtelijcken aen seggen, dat
sij dese boven gemelten
boecken sullen colecteren
en op halen naer behooren
en de comptoiren van dien
van haer Ed(el) M o(gende) tot

blz. 88

s-Hertogenbosche voor den
jaer te betaelen, aenvanck
nemende metten 1 April 1711
uijt gaende den lesten martij
1712 bij welckers manquement
men de costen en schaden
tot haren lasten sal verhalen
Aldus geordonneert op heden
binnen Asten den i julij 1711.
Philips van Heusden schepen
Hend(erick) Tho Poell schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Heughten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen

F.V.CRUYS schepen.

blz. 89

Wert door den heeren drossaerdt aen dese
vergaderinge voir gebracht, dat het
origineel keurboeck van dese grondtheerlijckheijdt van Asten en Ommelen
in dato den 13 augusti 1659 en
daer naer op den 21 Julij 1688 geapprobeert met eenige bijvoeginge, door dien
tselve dickmaels wert gebruijckt ende
jaerlijcx geproclameert, compt te
verslijten, dat dien volgende den voorn(oemde)
drost desen vergaderinge in bedencken
gaf, off niet dienstigh soude sijn
dat het voorscr. keurboeck in (dese)voegen
als het selve leijt, int Register der
Resolutien van dese heerlijckheijdt soude
werden geregistreert en door haer hoogh
Ed(el) wel geb(oren) de vrouwe van Asten
drost schepenen, en ander geëden onder(staande)
en daer van copijen uijtgemaeckt
tot de jaerlijcxe afcondinge en naerichtinge van drost en (Peelant) en dat
dan het voorscr. oude en origineel

keurboeck in de comme soude werden
geleght.
(Waer)op gedeli(breerd) sijnde is goet gevonden
verstaen het tgeproponeerde te
amplecteren gelijck het wert geamplecteert bij desen en wort dien volgende

blz. 90

den secr(etar)is belast 't voorscr. out keurboeck achter dese Resolutie in 't
Register der Resolutien alhier naer
den selven in houden in forme te
Registreren, welck geregistreerde
alsdan door Ho(og) Ed(ele) de vrouwe van
Asten, drossaerdt, schepenen,(secretaris)
ende H(eilige) geestm(eeste)rs mitsgaders van
gesworen mannen en borgemeesteren sal
worden onderteeckent, sullende
tselve, soo om jaerlijcx te publiceren
als tot naricht van den drost en
Peelm(eester)s tot tweemael werden uijtgemaeckt, sullende als dan 't voorscr.
oude keurboeck in dese grontheerlijckheijdt off gemeijntes komme
werden geleght, en luijt het voorscr. keurboeck van voorn(oem)de tot (weerde)
als volght, aldus geresolveert en
goet gevonden binnen Asten den 28 Julij

1711 ter presentie vanden heer
drossaerdt en schepenen.

Ceuren, ende Breucken
van de gemeente van Asten te
Regeren geordonneert bij onse voor-

blz. 91

gaende heren van Asten
schoutet schepenen, ende die gecoren
mannen uijt ieder vierendeel, ende
vernieuwt bij der Ed(el) ende wel
gebooren heeren, heeren (...) de doende
heer deser grondtheerlijckheijdt voorscr.
met allen die schepenen regeerders
ende vele gecooren mannen uijt ieder
vierendeel dese mede geteeckent
hebbende.

Inden eersten dat binnen dese
gemeente altijts sullen worden gecoren
ende gestelt, twee eerlijcke mannen
uijtte selve gemeijnte, die welcken
als gemeijntm(eest)er, ende Peelm(eest)er

hunnen eedt sullen doen, die gemeijnte
te schouwen, ende te visiteren, lancx
die broecken, ende bruggen, ende
voorts mede den Peel te regeren
ende te visiteren, om overall een
goede politie te houden, 't sij in torfsteecken, heijmaijen, die baenen op te
gaen, ende te teeckenen, ende 't gene
die voorscr. twee gecoren mannen
daerinne sullen doen wijsen, ordoneren
ende teeckenen, dat men 'tselve en sal
onderhouden, ende naercomen, ende 't gene
sij oock sullen becalangeren, ende

blz. 92

breuckachtigh wijsen, die schepenen
daer op vonnisse sullen geven tot
voldoeninge van de peenen, gelijck
bij ieder articul is uijtgedruckt

ende dien volgens is geordonneert
dat een ieder binnen Asten woonende
ende aldaer mede contributerende
magh torffven op den Peel alst
hem gelieft, daer hij sijn torfvelt
heeft, oft daer hij bij de peelmeesters
is gewesen om te mogen torfven
dan en sal d'een den anderen sijn torfvelt
niet mogen ondergaen oft betorven
op peene van ceure oft breucke van
drie gulden half voor den heer en
half voor den armen boven die

confiscatie vanden torf.

Item als iemant buijten treckt
oft op een ander goet gaet woone
soo sal hij die torfvelden moeten
laeten, bij 't goet daer op hij gewoont
heeft, ten waere hij selven velden hadden
oft mocht hebben, die welcke hij daer
bij hadde gebrocht, sonder dat iemant
oock eenige torfvelden sal mogen
vercoopen, oft vermangelen, op den
voorscr. pene van drie gulden te
beheren als voor, ende het vercocht
ende vermangelt torfvelt sal blijven
tot behoef vanden heere om daer over te
disponneren naer sijn geliefte.
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Item men sal altijts neffens
die oude putten aensteecken
op eene pene van twee gulden
te bekeren als voor.

Item niemant en sall nieuwe
vennen mogen maecken, oft riolen
op gaen, ten sij die Peelm(eest)ers hem die
selve vennen hebben gewesen, ende die
riolen opgegaen op eenen pene
van drie gulden te bekeren als voor
boven die confiscatie van den torf
onbehoorlijcken gesteecken sijnde.

Item nijemant en sal vermogen

die putten oft torfvelden
hoecken, oft ondersteecken
op eenen pene van twee gulden
te bekeren als voor.

Item alle opgaende baenen sal naer
uijtlaeten twee ende dartigh
voeten, gelijck sij bij de Peelm(eeste)rs
worden afgeteeckent, ende die sijdel
baenen, sal men wijt laeten vier
ende twintigh voeten, ende soo wie
voorders torft, ende die baenen compt
te raecken sal verbeuren drie gulden
te bekeren als voor, boven dir confiscatie van den torf ende oock
gehouden wesen die cuijlen te vullen.
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Item men sal die putten in een
laeten met een slissen drie voeten
wijt, ende vier voeten diep,
op eene ceure van ses stuijvers
van ieder cuijle te betaelen aen den
heere

Item niemant en sal tussen oft
scheltorf mogen steecken dan op
de cuijlen, ende overtorfde velden
op eenen pene van drie gulden
te bekeeren als voor.

Item wort geordonneert dat soo wie

sijn beesten op het ven wilt
brengen, te weijen is gehouden
die selven uijten torf te houden
van M aij tot Bamis, ende mach
den schutter die selve schutten
op vijf stu. ende mach oock een
ider selver schutten op sijn eijgen
velt, ende die beesten den schutter
leveren voor het schot, ende
mede voor sijn schade die welcke
sal mogen beleijt werden, ende
bij schepenen getauxeert.

Item niemant en mach torf
steecken daer groese is oft (...)
op eenen peene van twee gulden
te bekeren als voor.
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Item soo wie in den Peel
bevonden wordt aen een andermans torf geladen te hebben
sal verburen peert, ende karre
ende daeren boven gestraft te
worden naer gelegentheijt der
saecke, ende soo wie 'tselve
aenbrenght sal daer voor
genieten tien gulden, die oock
bij den delinquent sullen moeten
betaelt worden, ende den heere sal
den aenbrenger helpen tot voldoeninge
van deselve tien gulden,

Item niemant en sal mogen torf
steecken, als binnen luijden, ter
waere sij op den Peel eenigh torfvelt
vande gemeente hadde gecocht
sonder consent van de regeerders oft Peelm(eeste)rs op eenen pene
van drie gulden te bekeeren
als voor, ende wie buijten
luijden daer toe gebruijckt
oft laet torven sal vervallen
als voor.

Item niemant van buijten gesetenen en sal vermogen met peert
karren, ofte wagen te comen
op den Peel om torf te halen
voor hem, oft voor imant
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van de ingesetenen, die welcken
op onsen Peel eenigh velt hebben
gecocht, op verbeurte van peert
karre oft wagen, ten waere die
ingesetenen van Asten sulcx waere
vergunt, bij den heer ofte Peelm(eest)ers

Item soo wie afgeboden is van
niet meer op eenigh velt te torven
ende nochtans sulcx doet sal verbeuren
eenen dobbelen breuk te weeten
ses gulden te bekeeren als voor.

Item nijemant van de buijten gesetenen, en sal voortaen hunnen
gecochten torff mogen op laden
naerder dan bij de huijsen, oft daer
ontrent, ende oock niet aen de den
Heijterick op verbeurte van peert
ende karre ende alsulker ingesetene vercoopen, sal telcke reijse
verbeuren tien gulden te bekeren
als voor,

Item niemant van de ingesetenen
van Asten en sal moegen eenige
baenen, oft oock eenige torfvelden
vercoopen aen buijten luijden op den
voorscr. pene van tien gul. te bekeeren
als voor,
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Item soo (wie) van onse ingesetenen gene huijsen ofte erfgoederen en hebben, en sullen (nu)
voortaen geen torf velden
mogen hebben op den Peel, maer
sullen die torfvelden altijts
blijven bij 't goet, daer op sij
gewoont hebben, ende waer van
sij sijn getrocken.

Item alle torf velden die

welcken eenen huijrlingh op gaet
ofte vercrijght ten tijde dat sij
op eenich goet woont sal die selve
velden int aftrecken daer bij
moeten laeten, ende als eenige
goederen werden vercocht, soo sullen
die torfvelden daer bij moeten
blijven die welcke daer bij
gehooiren, ende soo 't goet met
parceelen wort vercocht, soo sullen
die torf velden bij 't woonhuijs
gelijck oock gescieden moet in
scheijdinge, ende deijlinge, ten
waere anders tussen parthijen
condividenten waer ondersproocken
ende gecondivideert.

Item niemant mach hout winnen
oft uijtgraven, dan in overbetorfde velden op eene pene van
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eenen gulden te bekeeren als
voor boven de confiscatie
van 't voorscr. hout.

Item nijemant en sal mogen hout
winnen dan die genen die welcke binne
Asten woonen, ende aldaer mede
contribueeren op eenen pene van tien
gul. boven arbitraele correctie.

Item niemandt vande ingesetenen
en sal vermogen aen buijtenluijden
eenigh uijtgewonnen hout vercoopen
op eene pene van twaelf gulden
te bekeren als voor, ende soo buijten
karre in 't ven oft op den Peel
bevonden worden sullen verbeuren peert
ende karre aen den heer.

Item niemant en sal vermogen hout
uijt winnen in andermans overgetorfde
velden, oft 't selven velt sal vier
jaeren moeten overtorft sijn geweest
uijtgescheijden buijten gesetenen die
welcke velden oft waer in den
Peel gecocht hebben, welcken sullen
maer een jaer vrije hebben, op eenen
pene van drie gulden te bekeeren
als voor, boven confiscatie
van 't hout.
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Item alle man sal gehouden wesen
die welcken voor eenen anderen
sijn torfvelt heeft eenen wegh te
laeten ontrent den heijlcant
oft daer gevoeghlijck sal wesen
oft bij weijgeringe, ende datte
vorste torfvelden tenenmael waeren
toe geset, soo mach men door den
torf eenen wegh maecken, sonder
het te misdoen.

Item als een torfvelt een jaer
heeft ledigh gelegen, ende den
gebruijcker des daeghs daer naer
voor St-Johan Babtisten dagh niet
en betorft sal verbeurt sijn
voor een ieder die welcken eerst
die selven sal hebben ingenomen
ende om 'tselven, oft een ander
torfvelt, den gebruijcker te connen
behouden, soude ten minsten daer op
moeten torffven twee daegen, soo
het velt groot is ende andersints
eenen dagh.

Item wort verstaen, dat soo
wie met langen cuijlen voort
torft int middel om een droegh.
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velt te maecken voor een velt
wort gehouden (waer) daer riolen
tussen beijden loopen worden voor twee
distincten torfvelden gehouden.

Item soo wie sijn geheel velt eenen
anderen ewech leent, ende twee jaeren
daerop laet torffven, sal sijn velt
daerdoor verliesen, tenwaere hij

mede hadde getorft op 'tselven
velt.

Item eenen huijrlingh en heeft geen
macht die torfvelden van sijnen
verpachter ewech te leenen, sonder
consent vanden voorscr. verpachter
ende soo door sijne negligentie
eenige veldens coomen verlooren
te gaen, soo sal den verpachter
sijn schade mogen verhaelen op den
huijrlingh.

Item nijemant en vermagh aerde
uijtladen, daer groese gewasschen
is oft oock met eenige schuppen
oft ander getouwe breecken op eene
pene van twee peters doende
iederen peeter achtien stuijvers
te bekeeren als voor.
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Item nijemant en sal mogen
heijden, oft vlaggen mogen
maijen, als die heijden ontslagen
is, dan ter plaatse daer die
selve heijde ontslagen is , ende is
afgeteeckent, bij de gemeijntmeesters
ende die bevonden wort, binnen die
teeckenen gemaijt te hebben sal
verbeuren vijf peters doende iederen

peeter achtien stuijvers te bekeren
als voir boven de confiscatie
van de vlaggen.

Item nijemant en sal mogen heijde
maijen buijten tijts, ende als die
heijde niet ontslagen en is , dan
boven die hooge heijteeckenen op eene
pene van vijf peters doende
ieder peeter achtien stu. te bekeren
als voor.

Item nijemant en sal mogen maijen
eenige groese, 'tsij buijten oft binnen
die teeckenen, noch oock op weegen
oft andere plaatsen daer groese wast
op den voorscr. peen, ende te bekeeren
als voor.
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Item nijemant en sal rossen oft
huijs vlaggen mogen steecken dan
boven de landtweer, op den selven
peen, ende te bekeeren als voor.

Item nijemant en sal mogen keutelen ofte stront raepen in de

broecken, oft op de groese op eene
pene van negen stuijvers, ende
noch vier ende eenen halven stuijver
voor den aenbrenger oft schutter.

Item een ieder sal sijn graven
maecken liggende aende gemeijnte
ende altijts gemaeckt houden
op eene pene van seven stuijvers.

Item alle waeterlaeten die men
schuldigh is te veegen sal men
veegen, alst aen de (kercke) geboden
is op eene pene van seven stu.
oft op den breuck, daer 't op
aende kercke geboden is, ende
sal se daermede in de weecke
visiteren, den dagh precieselijcken
te noemen bij de publicatie aen
de geboden door den vorster, ofte
ondervorster alsmen schouwen
sal.
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Item die beeck comende van
Vordeldonck, sal boven die Vordeldonckse straet wijt wesen, drie
voeten.

Item van de Vordeldonckse straet
totte Stegense straet sal
wijt moeten wesen vier voeten
ende van daer beneden het Laerbroeck, sal moeten wijt wesen
vijf voeten, ende van daer voorts
nederwaerts totte A sal wijt wesen
ses voeten op den voorscr. keur van
seven stuijvers,

Item den loop comende uijten
Liender, sal wijt gehouden worden
twee voeten op den voorscr. ceur.

Item die groote Aa van Wielput
aff tot den beempt vande erffgenamen Jan Vrients moet wijt
wesen acht voeten, ende van
daer nederwaerts totte splete
sal wijt moeten wesen, sestien
voeten, ende vande splete
opwaerts totte molen van Bergelen
sal wijt moeten wesen twaalf voeten.
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Item vandaer opwaerts totten
molen van Rut tien voeten
ende van daer totte Leensel
sal wijt moeten wesen acht voeten
ende vande Leensel totten Heijterick sal moeten wijt wesen ses

voeten, alles op den voorscr. ceur
van seven stuijvers.

Item men sal die schaepen schutten
achter die teeckenen van de groesen
oft broecken op eenen ceur van vijf
stuijvers voor ieder koije.

M aer soo wie willens ende
weetens , ende met quade intentie
sijn schaepen gaet hoeijen, ende
weijen binnen die teeckenen
ende in de broecken, sal telcken
reijse verbeuren vijfendetwintigh
stuijvers, ende sal een ieder die
selve mogen schutten, ende voor
sijn aenbrengen genieten den selven
breuck.

Item men sal oock mogen scutten
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schaepen ende hoornbeesten
op 't lant op eene peen van vijf stu.

Item niemant en sal eenige schaepen oft

lammeren int broeck mogen brengen
op het schot hier voor gestelt, dan
wel mastschaepen naer St-Jacobs
dagh, ende niet meer als ses oude
schaepen uijt ijder huijs.

Item die schutters sullen mogen
schutten voor den sonnen opganck
ende naer den onderganck, ende
oock des daeghs, elck beest oft
peert op vijf stuijvers, ende des
daeghs sullen sij mogen schutten
metten ooge.

Item nijemant en sal den anderen
schaeden mogen doen in de
landerijen oft groesen met beesten
schaepen op 't voorscr. schot en(de)
een ijeder magh schutten op sijn
eijgen erve, maer moet die beesten
oft schaepen leveren den heer oft
sijnen officier voor 't schot
ende sijn schaeden, ende den voorscr.
heer oft officier en sal die
geleverde beesten oft schaepen niet
mogen laeten volgen voor ende
aleer die schaden en sijn goetgedaen.
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Item nijemant en sal sijn beesten
mogen drijven door d'ackeren (ongekeeten)
oft gemontelt op eenen pene van
vijf stuijvers tot elcken reijse te

verbeuren.

Item een ijder sal sijn hout snoijen
boven die straeten oft weegen daer
coren, ende hoijkarren oft wagens
door gaen tien voeten hoogh op eenen
pene van drie stuijvers.

Item een ijder sal gehouden wesen
allen die heckens oft ijntgaters
daer hij door gaet oft vaert toe
doen, op eenen pene van drie stu.
half voor den heer ende half voor
den aenbrenger.

Item nijemant en sal eenige aerden
mogen voeren uijt gemeen straeten
oft weegen naer sijn eijgen erve
op eene pene van tien stuijvers.

Item die ingesetenen van den Dijck
en sullen geen aerde mogen halen
dan boven den wegh naer Bussel
op eenen pene van drie gul(den) half ende
half als voor.
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Item nijemant en sal mogen
eenige aerde laeden oft haelen
ontrent eenige heesters oft eijcke
boomen, oft onder gemeijnts

boomen hoopen leggen, op den
voorscr. breuck te bekeeren als voor.

Item een ijder sal sijn heijnst veulens soo hachten, die op de
gemeente gaen, dat se niemant
schaede en doen op eenen peen van
seven stu. boven die schaeden, die sij
een ander daer door hebben gedaen.

Item nijemant en sal mogen vlasche
rooten op de broecken aende gemeente
in graven oft weteringen op eene
breuck van negen stuijvers te
kekeeren als voor.

Item nijemant en sal mogen vlassche
rooten in de gemeene A oft
eenige lopende wateren, door dien
die visschen daer door bedorven
worden op eene pene van drie gul.
ende confiscatie vant vlassche.
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Item niemant, en sal mogen schieten
oft werpen op de kercke op eenen

pene van twee gulden te bekeeren
als voor.

Item niemant, en sal mogen schieten
oft werpen op de kaecke, alsoo die
selve is staende tot hanthavinge
van de justitie op eenen peen
van twee gul. .

Item als men geboden wort te
dijcken, sanden oft graeven op de
gemeente, soo sal den sterckse
man uijtten huijse moeten comen
op eenen pene van een half
tonne biers voor de mede gesellen.

Item nijemant en sal mogen vuijer
draegen buijten die dreijboomen
oft in den Peel, oft oock in den
selven Peel verdraegen op eenen
pene van twaalf gulden te bekeeren
als voor, boven die schaeden
goet te doen, die welcke daer door
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wordt geleden ter taxatie
van de schepenen, ende sallen die

ouders voor haer kinderen
ende die meesters voor haer
dienstboden in staen voor soo
veel die dienstboden hebben
te pretenderen, dwelck sij sallen mogen
cortten.

Item niemant en sal vermogen
eenige beesten slaen, oft door
de gemeijnte drijven besmet met
quaet, ende schadelijck seer, oft
cranckheijt beclijeft sijnde, oft
brengen op niemants erve, dan
op sijn selfs, ten waere dat die
selven door den dorpe vercocht gongen
op eenen pene van twee gulden
te bekeeren als voor.

Item nijemant en sal mogen brengen
schaepen in desen dorpe die besmet
sijn met ruije oft beruchtich sijn
op den selven ceure.

Item nijemant en sal mogen
hout houwen oft snoijen op de
gemeente sonder consent van de
Peelmeesters op eene pene van vier
peters te bekeeren als voor.
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Item niemant en sal mogen hout

waeteren op de broecken in weter(ingen)
op eene pene van tien stuijvers.

Item een ijder sal sijn heijde maijen
naer oude gewoonte, ende niet als
russen, of dicker als behoort op
eenen pene van twee peters, te
bekeeren als voor, ende en salmen
die gemeijde heijde niet langer
mogen laeten liggen als vier
weecken, waer naer een ijder die
selve heijde mach haelen sonder te
misdoen.

Item een ijder sal gehouden wesen sijn
graeven op de gemeene Aa, oft lopen
streckende, waer door een ander wort
verdroncken te veegen, ende sullen die
selven graeven mede geschouwt
worden, als die A, ende loopen
worden geschouwt op den selven
keur.

Ende soo ijemant can be(wijsen)
door een ander schade te lijden
int verdrincken van sijn beempden
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ende erven, door dien den
selven, ende meer anderen, voor
hem naer de A oft loopcant liggen
niet en veegen, sal daer over
mogen clagen, die welcke alsdan
sullen bij den officier gedwongen
worden hun graeven op te veegen
op dattet water sijnen loop
can hebben.

Item als jemant is geboden, anderen
mael sijn A, Loop, Graeven te
veegen, ende noch blijft in faulte
naer dat tot aende kercke geboden
is , sal verbeuren dobbelen breuck
ende soo hij voorders blijft in gebreecken
soo mach den schouteth tot cost
ende last , van alsulcken gebreeckelijcken die selve A,Loop, oft Graeven
doen veegen, ende den selven
gebreeckelijcken doen betaelen, die
costen, van den genen die tselve
veegt met sijn daghhuijr metten
dobbelen breuck.

Item nijemant, en sal sijne schaepen
door de ackeren mogen drijven
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oft op een andermans erve huijden
buijten consent op eenen ceur
van tien stu. telcke reijse te
verbeuren.

Item als die heijde ontslaegen is
soo sal een ijeder maijen ende daer
naer en mach nijemant maijen
op eene pene van vijf stu. te bekeeren
als voor.

Item alle man sal moeten volgen
als die klock aengeslaegen wort
ende als die groote klock alleen
aengeslaegen wort , soo sal den
stercxsten man uijtten huijse volgen
maer als die beijde klocken
alarm luijden, soo sall alle man
moeten volgen boven sijn
twintigh jaeren out sijnde, op eene
pene van een half tonne biers tot
profijt van de gewilligen te
verbeuren, die welcke die onwillige
ende gebreeckelijcken terstonts
daer voor sullen mogen uijtpanden.
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Item als jemant bevonnist
sijnde, wort gevrunteert, sal de
vorster, daeghs voor drie
eerste daegen, hebben drie
stuijvers, ende eenen halven
ende naer deselve drie daegen
daeghs eenen stuijver, ende
voor sluijten, ende ontsluijten
seven stu. gelijck voor desen altijts
is gepractiseert.

Item als jemant bevonnist is
soo mach den bevonnisden, sijn pant
dat wordt gehaelt onderstaen, voor
drie daegen, maer moet in de
vrunte comen, om middelen
tijt gelt te connen crijgen, om te
betaelen.

Item is voor desen geordonneert
ende nu wordt vernieuwt, dat den
vorster van elck pant, dat hij
uijt crachte van vonnisse haelt
moet hebben drie stu(ijvers).

Item soo wie sijn lasten waerop
hij is gestelt niet en betaelt
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ende den vorster resisteert
oft pant weijgert, sal naer
gelegentheijdt der saecke gestraft
worden, ende den schouteth in de
naem van den heer, sal den vorster
moeten assisteren, ende selver mede
gaen in executie, waer voor de
den schouteth sal hebben twaelf stuijvers
die welcken die gebreeckelijcken mede
sal moeten betaelen met allen die
costen van executie.

Item nijemant en sal oock
mogen sijn deuren sluijten voor de
borgemeesters oft heffers oft
oock voor den vorster om het
panden te beletten, op pene van daer
naer gestraft te worden naer
behooren.

Item nijemant en sal sijn schaepen
int broeck mogen laeten gaen
achter half sprockel opt gewoonlijck schot.

Item niemant en sal mogen leem-
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graven int Laerbroeck op
eenen pene van negen stu(ijvers) boven
die confiscatie vant leem.

Item niemant, en sal vermogen
eenich hout, oft duijnhalmen mogen
haelen, oft plucken buijten consent
van de gemeijntm(eeste)rs, op eene
pene van drie gulden te bekeeren
als voor.

Item nijemant, en sal meer bruijt(ganssen) in eenen huijsraet mogen houden
als drie met eenen gent, ende soo
wie bevonden wordt meer te hebben
sal verbeuren negen stu(ijvers) ende mach
den heer die ganssen ewech haelen.

Item nijemant en sal eenige
steenen aende kercke, ofte
kerckmuijren mogen opbreecken sonder
consent vande kerckmeesters
op eene pene van ses gulden te
bekeeren als voor.

Item opt lant, ende onder die
Bercken, ende duijnen mach alleman
schutten elck hoornbeest op drie stu.
ende ieder schaep op een oort.
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Item nijemant en sal vermogen (kant)
oft loveren (maijen) op de gemeente
van Asten
op eene
pene van twee gulden te bekeeren
als voor.

Item soo nijemant waere die welcken
niet selvent en waere die breucken
ende pene hier gestelt te
voldoen, soo mach den heere den
selven apprehenderen, ende corrigeren
naer gelegentheijdt der saecken.

Item alsoo bevonden wordt, dat
daegelijcx geschieden groote abusen
ende misbruijcken int plucken, ende
gaen huijden op andermans erve
groes, oft ander cruijt oft
plucksel, ende oock die heggen
gaen afstroopen, tot merckelijcke groote schade, ende intereste
vande gemeene naebuijren, soo
is, om daer tegens te versien
goet gevonden, mits desen te gebieden
ende te ordonneren, dat een ijder
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hem daer voor sal wachten
ende soo wie oft sijn kinderen, oft
dienstboden bevonden wort eenigh
gras gepluckt oft afgesneden
te hebben, oft oock eenigh plucksel
oft ander oncruijt in andermans
erve gehaelt te hebben, oft oock
eenige heggen afgestroopt sal
verbeuren vijf ende twintigh stuijvers
ende sullen die ouders voor hunne
kinderen, ende de meesters voor
haer dienstboden moeten instaen
ende dat voor de eerste reijse
ende soo sulcx meer mael wort
bevonden, sullen alsulcke delinquenten
gestraft worden naer gelegentheijdt der saecke, gelijck sulcx naer
recht, ende die placcaeten behoort.

Item alsoo oock bevonden wordt
datter daegelijcx clachten vallen
over die groote arrogantie, ende
stoutheijt van de jonckheijt die
welcke hun niet en ontsien niet
alleen bij daegen, maer meest
bij nachten, die bogaerden, van
de naebuijren te beroven van
de vruchten, ende hun verstouten
te seggen, dat hun die thienden
daer van is competerende, ende
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ende om tegens alsulcken gewelt
ende ongeoorloofden voorstell
te versien is geordonneert, dat soo
wie bij daegen wordt bevonden in
eenige bogaerden oft fruijtboomen
ende daer af gepluckt eenige vruchten
sal telcke reijse verbeuren drie gulden
ende sullen die ouders voor haeren
kinderen ende die meesters voor haer
dienstboden moeten innestaen.

Ende soo wie bij nachten sulcx
doet sal als een dief ende gewelttenaer bij den heere gestraft worden
volgens de placcaeten, ende
geschreven rechten, sonder dat
daerinne simulatie sal geschieden
door de groote abusen, ende stoutigheijt van de jonckheijt, die welcke
door een pure arrogantie in
vilipendie van de justitie
geschieden.

Item alsoo alnoch daegelijcx clachten
vallen dat die naebuijren oft
eenige van dien hun niet en ontsien
bij daegen, oft bij nachten te
gaen afvangen visschen die welcke
vijvers ende andere bevrijde
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waeteren, oft cuijlen, bij den
heer oft eenige particuliere
naebuijren geset, soo wordt oock
bij desen geboden, om daer tegens
te versien, dat soo wie bevonden
can worden, eenige visschen gevangen
te hebben, van vijvers bevrijde
waeteren oft oock op eenige cuijlen
van de ingesetenen tot hunne
behoeve daer op geplant verbeuren
sullen voor de eerste reijse tien
gulden boven de correctie, daer
toe staende naer recht, ende die
placcaeten, ende voor de tweede
reijse dobbelen breuck, ende voorts
gestraft te worden naer behooren
tsij aenden lijve oft andersints.

Aldus (gearresteert) geslooten
ende vernieuwt bij den heren
schepenen regeerders ende gecoren
mannen den 13 Augusti 1659
dese mede geteeckent (hebbende)
neffens mij sec(reta)rio, ende was
onderteeckent Eve(rart) de Doerne
Joost Roefs schepen, Goijaert
van Gorcum schepen, Jan
M ichiels schepen, M arcellus M artens
schepen, dit merck + van Frans
mathijssen Aert Jan Aelberts schepen
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Wilbort Jansen schepen, dit merck
+ van Jan Jansen kerckm(eeste)r, Peeter
Wilbordt heijlige geestm(eeste)r, Paulus Geven
borgem(eeste)r , dit + is merck+ van Dries
M artens borgem(eeste)r Peeter Hendericx
peelm(eeste)r , Peeter Koolen den ouden, Henric
Peters, dit + merck van Jelis Joosten
Jan Antonis Canters, Aert Fransen
Verrijt dit ist + Frans Philipsen
dit + merck van Willem Joosten
M . vander Lith.
Op heden den 21 julij 1688 opnieuws
geapprobeert met den bij gevoeghde
articul oir(con)de en was onderteeckent
Eve(rart) de Doerne, (T.T. v Winteroij) drost
Hend(rick) Canters schepen, Huijbert Jan
Tielen schepen M arcellus M artens
schepen ,(...) M .De Groot Antonis
Josephs schepen Gijsbert Hendricx
schepen ,Jan Henderick Selen schepen

ingevolge de voorstaende resolutie
is dit ceurboeck geapprobeert
ende vernieuwt gelijck wij approberen ende vernieuwen mits
desen op heden binnen Asten
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den sestienden dagh der
maent M artij eenduijsent
sevenhondert ende twaelf.
A.C. Br. Dowagere
de Doerne vrij vrow
van Asten
L.D. Cort drossard
1712
Hend(erick) Tho Poell schepen
Philips van Heusden schepen
Jan hicspoors schepen
Joost van Heuchten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F:V:CRUYS schepen
Anthonis Josephs vierman
Dit + merck heeft gestelt Peter
Franssen een der (viermannen) verclaert
niet anders te connen schrijven
Dit + merck heeft gestelt
(Dirck) M arcelus vierman
verclaerde niet anders
te connen schrijven
Dit merck + heeft gestelt
Philips van Heuchten
Jan Joost van Hooff
Peelmeester
eender vierman.
Jan (Dircks) borgemeester
Peeter Jan Baltus
kerckmester
Jan Peters als kerckmeester
Francis Conincks ende
Willem Frans Berkers
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Copia

De Staten Generael der
vereenighde Nederlanden - - - Den eersten deurwaerder ofte bode
macht hebbende l'exploieteren hier
toe versocht, wij ontbieden, ende
beveelen u bij desen, dat ghij ten
versoecke van de Regenten der
heerlijckheijdt, en dorpe van Asten
quartier van Peeland, M eijerije van
s-Hertogenbosch executeert, de gebreecden 2 sep- kige, in het betaelen van s-Landts
tember 1711 en dorps reele, en personele lasten
copije
als vijandelijcke contributien,
gegeven
mitsgaders kercke en arme pachten
op 12 stu. 't sij bij arrest, ofte aenhoudinge
segel
van(de) goederen van de gebreeckige
ofte andersints reelijck ende met
ter daet sulcx gij doenlijck sult
vinden, ende te behooren, daer toe
geven wij u volkomen macht, en(de)
speciael bevel mits desen, lastende
ende bevelende daer omme alle
officieren, justicien, ende anderen dien
dit aangaen macht, dat sij u daer
inne ernstelijck, en des noot
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ende versocht sijnde alle
behulp te thoonen, gedaen
ter vergaederinge, vande
hoogh gemelte staten generael
in s-Gravenhage den elfder
Junij XVIIc en elff, ende
was geparapheert (...) (V. ten Eijck)
onderstont ter ordonnantie
vande selve ende was onderteeckent
F. Fagel, sijnde op het (spatium)
gedruckt het cachet van haar
hoogh M o(gende) eene roode ouwel overdeckt
met eene pampiere ruijte.

M ij Hend(erick) Tho Poel, Philips van
Heusden, Joost van Heughten, Jan
Hicspoors, Simon Isbouts, ende Frans
van de Cruijs schepenen deser
grondtheerlijckheijdt Asten, quartiere
uijtgevan Peelandt, M eijerije van s-Bosche
maect
gelegen, hebben geconstitueert
op 12 stu. ende volmaght gegeven, gelijck
segel.
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Wij constitueren , ende volmaght geven
mits desen aen d'heer Johan Boon omme
als procureur voor den Ed(el) M o(gende) Rade
van Brabant in s-Gravenhage voor ons
ende uijt onsen naeme te occuperen
ende bancksuijveringe te versoecken
over, ende ten regarde van den
processe tusschen Joanna Pincxternaken wed(uwe) Laurens Simons, ter eenen
ende Henderick van den Bleeck ter anderen
sijde voor onse bancke alhier hange(nde)
geweest, welck proces uijt crachte
van evocatie, door Henderick van de
Bleeck van den opgemelte Ed(el) M o(gende) Rade
van Brabant , geimpetreert, door
onsen gecommiteerde naer den Hage is
beslooten overgebracht, en in handen
van den voornoemden procureur Johan
Boon, gelevert, omme ter (secretarije)
ofte griffie van den selven Rade te overhandigen
soo heeft daer van de gewoonlijcke
ende behoorlijck jura bij ofte van
weegen, den voorscr. Henderick van den
Bleeck als impetrant vant selve
mand(ement) van evocatie sullen wesen
betaelt, den voorn(oemde) procureur
Boon daer toe, ende tot vervolgh
van dien, mits desen constitu(eren)
met ratificatie , ante (actorien)
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alles nochtans ter tauxatie
vanden opgemelten Rade
gelovende allen 't gene bij den
selven procureur Boon hier
inne naer Rechten sal wesen
gedaen te houden voor goet en
van weerden, ende dat wij hen
des aengaende sullen indemneren
onder verbant ende Renuntiatie
als naer Rechten, des oirconde doen
actum Asten desen tweeden
dagh der maent Septembris
een duijsent seven hondert ende elf .

Hend(erick) Tho Poell schepen
Philips van Heusden schepen
Joost van Heughten schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Isbouts schepen
Joost Roefs schepen

M aendagh den 7 september
1711
ingevolge haer Ed(el) M o(gende) Resolutie
soo is opt geproponeerde tot deser
vergaderinge gedaen goetgevonden
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ende verstaen tot verrichtinge
van 't gene op de aenstaende
verpachtinge binnen s-Hertogenbosche wegens dese gemeenten
sal werden gerequireert te committeren gelijck gecommitteert wert
bij desen d' heer Peeter de Cort
drost, Hend(erick) Tho Poel president
ende Wouter Hoefnagel (borgemeester)
Ter vergaderinge present drossart
ende alle de schepenen uijtge(nomen)
Frans van de Cruijs schepen

vergaderinge gehouden
presente schepenen vrijdagh
den 9 october 1711

wert aen dese vergaderinge door
Henderick Tho Poel president vertoont
seeckere missive door s(enor) Amand
de Lauwie uijt Eijndhoven op den 8
october 1711 geschreven behelsende dat
seeckere somme van penninge bij hem
waeren vervaerdight , om aen des gemeente
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ten interest tot Restitutie van
andere capitaelen te doen, gelijck
mede bij den selven president is
verthoont seeckere acte van opsegginge aen d'heer oft vrouwe
van M ilhese, om aen haer eenige
capitaelen te restitueren, wert de
vergaderinge in bedencken gegeven
wat in desen dient gedaen
waer op gedelibreert sijnde is
goetgevonden, ende verstaen
te committeren gelijck gecommiteert
wert bij desen den voorn(oemde) Hend(erick) Tho
Poell president, ende Philips
van Heusden vice president
deser grondtheerlijckheijdt Asten
omme haer bij den voorscr. de Lauwie
te begeven, ende van sijn Ed(el(...)
provisie te ontfangen eene
somme van 1600 gul. ende deselve
penningen te gebruijcken tot restitutie
van den gelijcke somme van penningen
die den voorscr. here ofte vrouwe
van M ilhese op dese gemeente
is hebbende, sullende ten behoeve
van den voorn(oemde) de Lauwie
bij ons daer van eenen behoorlijcken
bewaerbrief werden gemaeckt.
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Alles met gelofte van
indemniteijt alles naer behooren
P: J: Cort
1711
Hend(erick) Tho Poell schepen
Philips van Heusden schepen
Joost van Heughten schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Isbouts schepen
Joost Roefs schepen
F:V:CRUYS schepen

Vergaderingh van de
provisoiren van de
arme taeffele der
grondtheerlijckheijdt
Asten
saterdagh den 24 october 1711
is binnen gestaen Joost Roefs
schepen alhier en Peeter Canters,
met en beneffens des selfs

(...) extract
den 9 jannuari
1712
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huijs(vrouw) Heijlke Roefs de welcke
aen dese vergaderinge bekent
waren maeckende, den ellendigen
toestant van M aria Roefs
wed(uwe) Dirck Coolen, versoeckende
om besondere redenen de heeren
provisoiren bekent, dat ordre
gestelt mocht werden, dat de
voornoemde M aria Coolen
wert gesecureert, en in bewaeringe
gestelt, op dat de selve niet
compt te verongelucken, en
andere nagebuijren van deselve
werden beschadight, dat oock
de meubelen en effecten van
deselve ten behoeve van de
voorn(oemde) M aria, en des selfs
kinderen dienen vercocht te werden
ende tot onderhout van de
selve geemploijeert.

waer op gedelibreert sijnde is
goet gevonden, en verstaen de
armmeesteren te authoriseren
om de goederen en effecten van
de voorscr. M aria Roefs bij pro-

visie ten overstaen van dien
gerechte te sequestreren, opdat
die niet vermindert mogen werden
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sullende ontrent de vercoopingen
off andersints naer saecks
gelegentheijt nader werden
gedesponneert, en is mede geresolveert om 't gevaer voor te
te comen, dat een last gemaeckt sal worden, waerinne
de voorscr. M aria wert geset en
deselve is gestelt in cost
ende bewaeringe bij Henderick
Peeter Smits, voor twintigh
gulden alle drie maenden.

Wij Pieter de Cort drossaert
Philips van Heusden, Jan Hicspoors
Joost Leenders, Joost Roefs, Simon
Isbouts, F.v.Cruijs schepenen
der grondtheerlijckheijdt Asten
Resp(ectiv)e in den quartiere van
Peelandt, M eijerije van
uijtgemaect

op 12 stu. segel.
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s-Hertogenbosche gelegen, doen
te weeten dat wij eenpaerlijcken
hebben geconstitueert, ende
volmachtigh gemaeckt, gelijck
wij constitueren, ende volmachtigh
maecken bij desen Hend(erick) Tho Poel
onsen president, om in aller onsen
naeme, ende van wegens het
gemeen corpus van Asten
sigh sal hebben te vervoegen
ter Residentie plaetsen van
d'heer M usch, heer van M ilhese
ofte des selfs mevrouwe
van M ilhese, ende aen de selve
gerichtelijcken te laeten (insinueren)
ende opseggen, dat den voorscr.
drossaerdt ende schepenen van
Asten, van absolute meeningen
ende intentien sijn alle haere
verdere resterende capitaele
somme van penningen, die
welcke die voorscr. here, mevrouwe van M ilhese, ofte haerder
kinderen alnoch tot laste van
de gemeente van Asten sijn

hebbende egenen uijtgesondert.
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uijtwijsens de obligatien schult
ofte Rentebrieven dien aengaende
daer van sijnde, ende dat ieder
op sijnen verschijn ofte vervalldagh mette vervallen ofte verschenen interesten van dien, sullen
gerestitueert worden gelijck voorscr.
staet, ende voorts (generenlijc)
ende specialijcken, bij den voorscr.
geconstitueerde, inde voorscr.
saecke, te doen, ende te handelen
even all ofte wij constitueren
selver present, ende voor
oogen sijnde soude connen ofte
mogen doen, (etiam cum
potestate substituendi) gelooven
allen 't gene bij den vooscr. here
Tho Poel onsen president hier
inne sal hebben gedaen ofte
gehandelt in de voorscr. saecke
allen 'selve vaststedigh ende
van weerden te sullen houden
onder verbant als nae Rechten
ende de voorscr. Hend(erick) Tho Poell

president, dien aen gaende
cost ende schuldloos te sullen
houden welcx toirconde van t
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tgene voorscr. staet soo hebben
wij etc. onderteeckent op heden
binnen Asten den XXIIII dagh der
maent octobris eenduijsent
seven hondert ende elf.
P.D. Cort
1711
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost (Henderics) schepen
Joost Roefs schepen
F:V:CRUYS schepen

Wij Pieter de Cort drossaerdt
Philips van Heusden, Jan Hicspoors,
Joost Leenders, Joost Roefs, Simon
Isbouts, Frans van de Cruijs
schepenen der grondtheerlijckheijt
Asten verclaeren bij desen te constitueren en volmaghtigh te maecken

Hend(erick) Tho Poel onsen president
om in onsen naeme, en van
wegen dese heerlijckheijdt met
d'heer Schimmelpenninck
uijtgemaect
op zegel.
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vander Oeijen here van hunderen
ontf(ank) der gemeene middelen
deses quartiers van Peelandt
offwel met des selfs gesubst(itueerde)
d'heer Gerit Lambert van Strijp
te liquideren, en te reeckenen en
'tgene aen ons (naer) mochte
comen, dan verschult is , tselve
in onsen naeme t'ontfangen
q(uitan)tie daer te geven en verders
te doen, wat ter dier saecke
gedaen, en verricht mochte
werden , alwaert soo dat hier
hoe eenige generaelder off
speciaelder maght wierde, gerequireert, houdende 'tselve in
dien gevalle voor geinsereert
geloovende voor goet, ende
van weerden te sullen houden, ende
doen houden allen 't gene bij onsen
geconstitueerden in desen sal werden
gedaen en verricht onder verbant
als naer Rechten welcx toirconde
etc. op heden binnen Asten den XXIIII Octo(bris)
17 c en elf

P.D. Cort drossard
1711
Joost Roefs schepen
Philips van Heusden schepen
F:V:CRUYS schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Heughten schepen
Sijmon Isbouts schepen
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Alsoo drossaerd en schepenen
deser grondtheerlijckheijdt van
Asten en Ommelen, ondervinden
dat haere jare marckten, ende
voornaemenlijck die van dijnsdagh
voor St-Matijsdagh, en dijnsdagh
voor St-Servaesdagh, meer en
meer te niet gaen en omme
daerinne ten besten vant gemeen
ende ingesetenen van dese grondtheerlijckheijdt te voorsien.
uijtgemaect
op zegel
soo ist , dat drossaerdt en schepenen
deser voorn(oemde) heerlijckheijt van
Asten en Ommelen met voor(genoemde)
approbatie vande hoogh Ed(el)
Wel Geb(oren) vrouwe deser heerlijckheijdt en Regenten hebben
goetgevonden, ende verstaen
te ordonneren, gelijck wij ordonneren

bij desen, dat alle winckeliers
coopluijden comende van buijten
met haere goederen, en coopmanschappen voortaen op de
twee andere marckten die
gehouden werden naementlijck dijnsdagh
voor St-Matijsdagh, ende
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dijnsdagh voor St-Servaesdagh
soo wel haeren goederen, ende
coopmanschappen alhier ter
marckt sullen moeten brengen
ende haeren winckels op te slaen
als op de marckt die dijnsdagh
voor St-Maertendagh gehouden
wert, ofte dat andersints die
winckeliers, en van buijten
comende cooplieden van haere
staen plaetsen altijt sullen
sijn vervallen, ende dat die
aen andere die op voorscr. marcktdagh
van dijnsdagh voor St-Mattijs
en dijnsdagh voor St-Servaes
dagh ter marckt hare
goederen brengende sal werden
gegeven.

En omme all naer de voorscr.
marckten te doen floreren soo
wert aen alle ingesetenen van
Asten Ommelen ende andere
uijthoecken geordonneert om
voortaen op dijnsdagh voor
St-Mathijsdagh, en dijnsdagh
voor St-Servaesdagh,
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's-morgens ten elf uijren
ter marckt te moeten brengen
de bouwlieden een peert
veulen koebeest off kalf
ende winckeliers haerder
winckelwaren, en verders
de ingesetenen haerer genotinke
goederen, en daer mede van elf
uijren tot een uijr marckt
te houden op pene dat ieder
die in gebreecke blijft van
ietwes van 't gene voorscr.
ter marckt te brengen ofte
van elf tot een uijer geen
marckt was houdende off soo
lange bleef staen, dat de
selve telcken reijse ten
behoeve van den heere drossaerdt
sullen verbeuren eenen peen van
ses gulden, welcken peenen
wij voor alsdan, ende alsdan

voor als (na) ten behoeve
voorscr. verclaeren executabel
cum expensis, en sal extract
deser gelevert werden aen den
drossaerdt om te strecken
tot der selven (verrigtinge)
met versoeck van te (bescrijven)
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dat dese publicatie
op den eerst comende
marcktdagh met clocke
slagh, en de sondagh voor
de twee andere volgende
marckten aen de geboden
den volcken wert gepubliceert
en daer inne van jaere tot
jaere wert gecontinueert
aldus gedaen ter raedcamer
van de grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen
desen tweeden dagh der maent
Novembris 1711
P.D.Cort drossardt
1711
Hend(erick) Tho Poell schepen

Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Hughten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F:V:CRUYS
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Ter vergaderinge van den heere
drossaerdt, ende gelijcke schepenen
van wegen tegenwoordige
Armmeesters deser grondtheerdedi exlijckheijdt voort gebracht sijnde
tract den dat ten huijse van M arie wed(uwe)
9 januari Dirck Coolen, noch eenige mobi1712
liare effecten, aen haer, ende
aen haere onmondige kinderen
door de armmeesteren voorscr.
moeten ten lasten van de
Arme Taeffele alhier in
toecomende, onder houden werden
gelijck sij M arie wed(uwe) Dirck
Coolen, armsinnigh gewerden
sijnde, oock onderhouden wert.

M ijn heeren drossaerdt
ende schepenen hebben
goet gevonden, ende verstaen
te authoriseren voorscr. Armmeesteren
gelijck sij die auctoriseren mits
desen, die voorscr. mobilaire
goedertiens, en efecten naer
een sondaeghse veijlinge
publiquelijck voor alle man
aen den meest biedende te vercoopen
de coop p(enninge)n ontfangen, ende
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tot alimentatie, der voornoemde
moeder, ende haere onmundige
kinderen te emploijeeren mits daer
van ten gerequireerde tijde
doende reeckeninge bewijs
ende Reliqua, Aldus geresolveert, ende gedaen binnen dese
voorn(oemde) grondtheerlijckheijdt Asten
in de raetcamer den 16 Novembris
1711
P.D.Cort drossaerdt
1711
Hend(erick) Tho Poell schepenen
Philips van Heusden schepen
Joost van huchten schepen

Sijmon Isbouts schepen
F:V:CRUYS schepen

Op huijden wesende den 30 Novem(bris)
1711 soo sullen de Armmeesteren
deser grondtheerlijckheijdt
Asten en Ommelen voor alle
man aen den minst willende
aennemer besteden de naer
genoemde kinderen van
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M arie wed(uwe) Dirck Coolen
den aennemer sal deselve
moeten onderhouden ende besorgen
cost en dranck,
wert bestelt van dato deses
tot paessen over een jaer
aen te gaen op dato deses ende
eijndende paessen 1713.
Alegonda een kleijn kindt
out een jaer en negen maenden
is aengenomen bij Geef Dircx
voor-------------------19 - 10 - 0

M argriet out ontrent 8 jaer
aen te gaen en is eijndigen als
voor aengenomen bij Jan Doensen
voor-------------------7 - 0 - 0
dese bestedinge gedaen op dato
voorscr. ter presentie van den heere
drossaerdt schepenen en armmeesteren.
P.D.Cort
1711
Hend(erick) Tho Poell schepen
Philips van Heusden schepen
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copije van seeckere
ondergeteeckende q(uitan)tie
ofte liquidatie van
tgene de Regenten
Asten volgens haer
Ed(el) M o(gende) Resolutien
van den 13 October 1705
in kleijn specie en
hoorn gelden voor een
derde Remis is geremitteert over den jaere 1710
luijt als volght.

Eerstelijck bedraegende
de kleijn specien ingegaen
1 April 1710 bij haer Ed(el) M o(gende
Aenger(rekent) tot 699 - 12 - 0 (sonder)
Rantsoen penningen compt
oversulcx voor 2 Remis
-233-4-0

Item de hoorngelden en
besaeijd ingegaen 1 October
1710 : monterenede sonder
Rantsoen penn. 1117-12-0
compt mede voor 2 remis
-372-10-10
--------------605-14-10
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welcke voorscr. somme van
ses hondert vijf gulden veertien
stu. tien penn. wegens een derde
remis, der cleijne specie, en hoorngelden, de regenten van Asten
ten comptoire der gemeene middelen
van Peelandt sijn goet gedaen
en laten cortten op den jaere
1710 Toirconde geteeckent Hend(erick)
Tho Poel schepen, Philips van
Heusden schepen, Joost van Heughten
schepen.
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Extract uijt de resolutien
van(de) Ed(el) M o(gende) Heeren
Raden van Staeten
der Vereenighde Nederlanden.
Woensdag den 16 April 1710

Is gehoort het rapport van den
heere Thes Hend(erick) Hop, hebbende
ingevolgen tot voldoeninge van
haar Ed(el) M o(gende) Refe(...) van 1 deser
geexamineert, het advijs van m(eeste)r

Floris Pieter (Puttemans) en Francois
van der Hoep twee van s'landts
advocaten op een berigt van Johan
van Leefdael heere van Deurne
op de rechte van(de) predikant en
kerckmeesters van Asten quartiere
van Peeland M eijerije van s-Bosch
sommierlijck geinsereert inde notulen
van(den) 24 Junij laastleede waerop
gedelibreert zijnde is goed gevonden
en verstaan te autoriseeren
den rentm(eeste)r Leefdaal heer van
Deurne, om uijt het incomen vande
groote tienden van Asten het
gemeene land toebehoorende te betaalen
eene somme van 1 boog(...) eens weegens
gedaene reparatie aende kerck
van Asten en voordst aan den selven
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te gelasten alle mogelijcke de voiren
aan te wenden, ten eijnde die
geene, die eenig beneficie gehoorende
aan de voorscr. kerck gemelten
meede eenig convenabel subsidie,
ten voorscr., enijde mogen surneeren
en eijndelijck nogmaals te ordonneeren
aan de classes van s-Bosch, mitsgaders
van Peel, en Kempeland dat sij
in voldoeninge van haar Ed(el) M o(gende)
Res(oluti)e van(den) 24 Juni 1709 ten spoedigste
op stellen een concept Reglement op de reparatie der kercken
in de M eijerije van s-Bosch, tot
wegneeming der disputen, daar

op van tijt tot tijt vallenden
ende was geparapheert J. H. (Wassenaar)
accordeert met het register in (...)
van(den) heere, en was onderteeckent
M .J.(Hoeff)
dese acte is berustende onder
d'heer Vermeer.

Op huijden den 12 M aij
1710 soo heeft
mevrouwe van
M ilhese aen de schepenen
van Asten verthoont
dese naervolgende
brijeven staende tot
lasten van de gemeente
van Asten.

blz. 146

Den 6 April 1689 voor
schepenen s-Hertogenbosche
gepasseert -------------------------2500-0-0
jaerlijcx tot interest
125-0-0 verschijnende
den 6 April 1690

Den 2 M eert 1689 voor
schepenen van s-Hertogenbosche gepasseert-----------------2500-0-0

jaerlijcx tot interest 125-0-0
verschijnende den 2 M eert

Den 24 April 1676
tot Asten gepasseert--------------2000-0-0
5 - 5 - 0 ten hondert

Den 5 Junij 1670 voor
schepenen van Asten
gepasseert-------------------------- 400-0-0
jaerlijcx 18 gulden

Den 6 Januarij 1674 voor
schepenen van s-Bosch----------1200-0-0
verschijnende paesdagh 72 gulden
afgelost.
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Op den 28 M aij 1674
voor schepenen van
Asten gepasseert------------------ 600-0-0
Tot interest 36-0-0
verschijnende den 28
M aij 1675

Op den X December 1668
voor schepenen van s-Bosch

gepasseert-------------------------- 600-0-0
een jaerlijcxen interest
28-10-0 verschijnende
den 16 October 1669

Dese somme te
samen-------------------------9800-0-0
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Achtervolgende seeckere interlocotoire sententie bij den Rade
van Brabandt gegeven van dato den 11
Februarij 1710 tusschen schepenen
der heerlijckheijdt Asten M eijerije
van s-Hertogenbosch als regenten der
selver heerlijckheijt en gemeente
van Asten imp(etran)ten van M and(emen)t van
(daechzele) verweerders in reconv(enti)e
en excipienten, ter eenre en Jan Frans Coolen
woonende tot Asten voorn(oemd) en mits

het overlijden van Antonis Jan Frans
Coolen, Jan Paulus Cremers
die het exploiet mede aengenomen heeft
voor M arcelis Antonis Coolen momboiren
van de onmondige kinderen van wijlen
Antonis Jan Frans Coolen gedaeghdenen
eijss(ers) in reconventie en geexcipieerdens ter andere zijde, sijn op huijden
den 20 M aert daeraen volgende voor ons
Johan Croije ende Jan van den Hon(.)ert
raden ordinaris in den gemelten rade
als commissarissen gecomparrert Philip
van Heusden ende Henderick Tho Poel
als gecommiteerden van schepenen ende
regenten der voorscr. heerlijckheijt Asten
in haere voorscr. qualiteijt geadsisteert
met m(eeste)r Nicolaes Boeije, ende Jan
Boon haeren adv(oca)t en procu(reu)r ter
eenre, ende Claes Teunisse Verhees
als in huijwelijck hebbende Jenneken Coolen
dochter van den gemelten Jan Frans
Coolen, ende in die qualiteijt mede
erffgenaeme vanden selve, alsmede
als last hebbende, en sigh (fort) en
sterck maeckende voor de vordere
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meerderjarige, en vooghden voor
de minder jarige erffgenaemen
van den voorscr. Jan Frans Coolen
en sigh verder sterck maeckende
mits het overlijden van Anthonis
Jan Frans Coolen, voorgemelten
Jan Paulus Cremers, die het
exploot aenge(no)men hadde voor
M arcelus Antonis Coolen momboiren
vande onmondige kinderen van wijlen
Antonis Jan Frans Coolen geadsisteert

met m(eeste)r Johan Franciscus Vogelvanger
(...) van of (...) sijnen adv(ocae)t en procur(eu)r
ter ander sijde
Ende sijnde voornoemde partijen door
tusschen spreecken van ons commissarissen
verdragen dat door ---------------------------------------------------------------door
den gemelten Claes Teunisse Verhees
binnen den tijt van een jaer na dato deses
aen de voorn(oemde) regenten sal werden
betaelt vijffhondert carolij guldens
en dat daermede het proces tusschen
de voorn(oemde) regenten en wijlen Jan Frans
Coolen cum suo in hunne respective
voornoemde qualiteijten voor desen
rade gevoert soo in conventie als
in reconv(entie) en op de geproponeerde
exceptie sal aff doodt ende niet sijn
met compensatie van costen tevreden sijnde de voorn(oemde) partijen haer
in deninhouden deses bij desen rade
te werden gecondemneert , daertoe
onwederroepelijck constituerende
de voornoemde haer procureur soo omme
de voorscr. condemnatie te versoecken
als daerinne te consenteren.
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ende versoght de voornoemde Boon
condemnatie op den voorscr. verbaele
ende verdragh,
Den voornoemde (...)sone consenteert int voorscr. versoeck den
raedt fiat ende was onderteeckent
B. van der (Laer)
1710

De onder(staende) drossaerdt ende
schepenen van Asten bekennen
ingevolge voorstaende commissariael verdragh van den
Ed(el) M o(gende) Rade van Brabandt
ontfanghen te hebben van Nicolaes
Antonissen Verhees twee hondert
vijftigh gulden, ende van Stijntie
wed(uwe) Antonis Coolen geassisteert
met Jan Paulus Cremers, ende
M arcelis Antonis als geëde
momboiren van hunne twee onmundige kinderen gelijck 250-0-0 sijnde alsoo
samen vijfhondert gul. bij haer
soo voorscr. verschult gereserveert
de helfte der (rapporten) ter griffie van de rade van brabant betaelt
(...) sonder dese leste 250
gul. begrepen soodanige cooppen
als van de landagh door die voorscr.
stegatie met assistentie die
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den voorn(oemde) momboiren met decreet
vande wet van Asten voorscr. ten
desen vercocht, des toirconde
onderteeckent op heden binnen
den negentiende M artij 1712
P.D.Cort drossard
1712

Hend(erick) Tho Poell schepen
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Hughten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F:V:CRUYS schepen
1712
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Allen den geenen die dese
letteren van procuratie sullen
sien, ofte hooren lesen, saluijt. Wij
Pieter de Cort drossaerdt, Philips
van heusden, Jan Hicspoors, Joost
van Heughten, Joost Roefs, Simon

uijtgemaect
op 12
stu.
segel

Isbouts, ende Frans van de Cruijs
schepenen, Antonis Josephs, Peeter
Fransen, Dirck van Heughten, ende
Jan Joris van Hove , vier geswooren
mannen, Peeter Jan Baltus
ende Jan Peeter Smits kerckmeesteren, Francis Conincx
ende Willem Frans Berckers
armenmeesteren
Wouter Hoefnagels en Jan Dircx van Vl(...)
alle representerende
de regeerderen der grondtheerlijckheijdt asten in den quartiere
van Peelandt M eijerije van s-Hertogenbosche gelegen, ende dat met voor
gaende consent, ende aggrentie van
haer hoogh Ed(ele) mevrouwe baronesse
de Boecop, douwagiere de
Doerne vrouwe deser grondtheerlijckheijdt Asten, ende
Ommelen (..) 6 (bekennen) samen te hebben geconstitueert, ende volmaghtigh gemaeckt
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gelijck wij constitueren, ende
volmaghtigh maecken bij desen
Hen(deri)c Tho Poell onsen president
ende mede schepen ten eijnde
omme tot lasten van de gemeente
van Asten voorscr. ende in allen

onser naemen, op behoorlijcken
interest te negotieren, ter plaetse
daer hij geconstitueerde, tot meesten
voirdele ende proffijte deser gemeente
goet vinden sal te behooren
de somme van veertien duijsent
carolij gulden, omme
werderen
te quitantie
daermede af te lossen dirgelijcke
somme van veertien duijsent
tegens de ver(...)
carolij gul. die de gemeente
van Asten is verschult
aen de kinderen van wijlen den
hoogh Ed(el) wel gebooren heere
Aelberd Ferdinand grave van
Tierloo in sijn leven bregadier
ten dienste der Vereenighde Nederlanden
van welcke voorscr. capitaele somme
alrede opsegginge is gedaen aen
ons regeerderen van Asten voorscr.
met volcomen macht
ende speciael bevel de
voorscr. capitaele somme van
veertien duijsent carolij gulden.
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^ bij den geconsideren in desen
becomen hebbende ^ daer van
te doen , ende te laeten pass(eren)
behoorlijcke acten van (bewaeringe)
in forma, tot behoef der

genen die welcke-----------de voorscr.penningen , sal ofte
sullen schieten, 't sij een ofte
meer persoonen,--------------------, ende dat alles op redelijcken
ende behoorlijcken interest, daer voor
te verbinden onser allen constituanten persoonen, ende goederen hebben
ende ver(.)ggende, ieder een van
ons als schuldinaer principael
in solidum, mitsgaders allen onsen
^ (persoon 6 goederen)
insetenen ^ ende de geheele gemeijntens
goederen, egeen van dien uijtgesondert
ende voorts generalijcken, ende
specialijcken in de voorscr. saecke
te doen ende te handelen bij den
voorscr. geconstitueerde, even all
ofte wij constituanten, selver
present, ende voor oogen sijnde
soude connen, ofte mogen doen
gelooven wij allent selve vast
stedigh ende van weerden te sullen
houden onder verbant als naer
rechten niettegenstaende eenige
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solemniteijten hier toe naerder
gerequireert (waeren) geommitteert
de selve mits desen alhier houdende voor gereserveert des dat

den voorscr. geconstitueerde
inde gehouden, ende verbonden sal sijn
t'allen tijden des versocht sijnde
van 't gene voorscr. staet te
doen behoorlijcke reeckeninge
bewijs ende reliquia welcx toirconde
van 't gene voorscr. staet soo hebben
wij drossaerdt ende regeerderen
voorn(oem)t de minute deses met
eijgen handen onderteeckent
op heden binnen Asten den
sesende twintighsten dagh der
maent M artij een duijsent
seven hondert, ende twaelf,
dese gesegelt,
P.D.Cort drossard
1712
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Hughten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F.V.CRUYS schepen
Anthonis Josephs vierman
dit + merck heeft gestelt
Peeter Franssen vierman
verclaerende niet te connen
schrijven.
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PERSOONSNAMEN

blz.

Aelberts.....................Frans M athijsssen Aert Jan. 119,
Andriessen..................Dirck. 3,11,12,16,17,
Antonis......................M arcelis. 150,
Antonissen...................Jan. 27,
Baltus........................Peeter Jan. 121,152,
Barlo.........................gravinne van. 28,29,
Berkers.......................Willem Frans. 121,152,
Bitters........................Peter. 25,29,

Bijnen........................Agnees. 30,
Bijnen........................Jan Jacob. 25,26,
Bijnen........................Marie. 30,
Bleeck.......................Henderick van den.124,
(Bocxtel)......................van. 25,
Boecop.......................baronesse de. 152,
Boeijen.......................Nicolaes. 148,
Boon.........................Johan. 55,63,124,148,150,
Boor..........................Maria van den. 62,
Caesteecker.................Louis.3,55,56,58,
Canters.......................Antonij. 3,
Canters.......................Hendrick. 23,27,71,120,
Canters.......................Jan Antonis. 120,
Canters.......................Peeter. 128,
Ceelen.......................Jan Jans Henricx. 26,
Ceelen.......................M arcelis Antonis. 59,
(Claeries).....................Peter. 24,
Conincks.....................Francis. 121,
Conincx......................Frans. 24,152,
Coolen.......................Alegonda. 141,
Coolen.......................Antonis. 150,
Coolen.......................Antonis Jan Frans. 59,148,149,
Coolen.......................Dirck. 141,
Coolen.......................Jan Frans. 59,148,149,
Coolen.......................Jenneke. 148,
Coolen.......................M arcelis Antonis. 148,149,
Coolen.......................M aria. 129,139,141,
Coolen.......................M argriet. 141,
Coolen.......................Stijntie. 150,
Cort..........................Pieter. 121,126,130,133,134,138,150,151,
Cremers......................Jan Paulus. 59,70,148,149,150,
Cremers......................H. 33,
Croije........................Johan. 148,
Cruijs........................Frans van de. 55 tot en met 155
Cruijs........................Jacob van de. 24,
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Diercx........................Philips. 58,
Dircks........................Jan. 121, 152,
Dircx.........................Geef. 141,
Doensen.....................Jan. 141,
Doerne.......................A.C.baronesse de. 121,152,
Doerne.......................Everaert. 119,120,
Doerne.......................Gevaert. 80,83
Engelen......................Antonij Jan Jans. 28,
Engelen......................Jan Jans.28,29,

Engelen......................Jan Willem. 27,29,
Engelen......................Willem Jan Jans. 28,
Eijck.........................V. ten. 123,
Fagel.........................F.2,21,123,
Flipsen.......................Aert. 84,
Fransen......................Peeter. 72,121,152,155,
Geven........................Paulus. 120,
Goorts........................Jan Janssen. 86,
Goorts........................Jan. 27,70,
Gorcum......................Goijaert van. 119,
Groot.........................M. de. 120,
Guns.........................Peter. 24,
(Heeije).......................Antonij de. 23,
Hellemont...................Jan van. 11,16,
Helmont.....................Jan Jansen van. 3,17,
Henderics....................Joost. 12,16,
Hendericx...................Gijsbert. 120,
Hendericx...................Peeter. 120,
Heughten....................Dirck. 72,152,
Heuchten....................Philips van. 121,
Heughten....................Joost van. 3 tot en met 155.
Heughten....................Joost Lenaerts van. 58,
Heusden.....................Philips van 3 tot en met 155.
Hicspoors...................Jan. 3 tot en met 155.
Hoefnagel...................Wouter. 126,152,
(Hoeff)........................M .J. 145,
Hoep.........................Francois van der. 144,
Hon(.)ert....................Jan van den. 148,
Hoof..........................Jan van. 4,12,63,
Hooff.........................Jan Joost van. 121,
Hop..........................(Thes) Henderick. 144,
Hove.........................Jan Joris van. 152,
Hoven........................Jan van. 72,
Huijberts....................Frans. 67,
Idelet.........................M olphagus. 57,
Isbouts.......................Simon, 3, tot en met 155.
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Jansen........................Jan. 120,
Jansen........................Wilbort. 120,
Joosten.......................Jelis. 120,
Joosten.......................Willem. 120,
Josephs.......................Antoni. 12,16,63,120,121,152,155,
Koolen.......................Peeter. 120,
(Laer).........................B. van der. 150,
Lamberts....................Lammert Frans. 87,

Laurenssen..................Goort Antonis. 84,
Lauwie.......................Amand de. 126,127,
Leefdael.....................Johan van. 144,
Leenders.....................Joost. 133,
Leensel......................M arten vande. 17,18,
Lemker. v...................A.2,
Lith...........................M . vander. 120,
Lith...........................secr. vander. 26,
Loef..........................Paulus. 63,
Lomans......................Jan Peter. 67,
Lomans Philipsen..........Peter. 4,
Lomans......................Willem. 17,18,
Loverbosch..................Jan Fransen vande. 17,23,
Luijens.......................Peter. 24,
M aes.........................Jan Adriaen. 27,29,
M arcelis.....................Dirck. 4,16,121,
M artens......................Dries. 120,
M artens......................Jacob. 68,
M artens......................M arcellus. 119,120,
M eulen.......................Jan vander. 28,
M ichiels.....................Jan, 119,
M ichiels.....................Peter. 29,
M usch.......................heer of mevr. 73,131,
Osch..........................Jacobus van. 28,
Pesters.......................(Ernest).18,
Peters........................Henric. 120,
Peters........................Jan. 18,121,
Philips.......................Frans. 16
Philipsen....................Aert Willem. 85,
Philipsen.....................Frans. 120,
Philipsen....................Peter Lomans. 4,
Pincxternaken...............Johanna.wed. L.Simons. 124,
(Puttemans)..................Floris Pieter. 144,
Rest..........................Jan Peeters vande. 17,
Roefs.........................Heijlke. 129,
Roefs.........................Joost. 3 tot en met 155.
Roefs.........................Maria.wed. D. Coolen. 129,
Rouiault.....................ridder. 18,
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Rut...........................Antonis van. 55,75,
Rut...........................Catarina Antoni van. 63,
Ruth..........................Hendrick Janssen van. 87,
Schimmelpenningh van den Oijen. 78.133,
Selen.........................Jan Henderick. 120,
Simons.......................drost. 23,
Simons.......................Laurens. 124,

Slingelandt..................S. van. 79,
Smits.........................Henderick Peeter. 130,
Smits.........................Jan Peeter. 152,
Son...........................Jan van. 18,
Sporenbergh.................Willem Nicolaessen. 27,
Staels.........................Jenneke. 26,
(Stralen)......................Peter Simons van. 26,
Strijp.........................M .V. 34,35,
Strijp.........................Gerit Lambert van. 134,
Swinckels....................Arnoldus. 13,15,28,
Tho Poell....................Henderick. 3 tot en met 155.
Tielen........................Henderick Aert. 55,63,75,
Tielen........................Huijbert Jan. 120,
Tierloo.......................Aelberd Ferdinand grave van. 153,
Timmermans................Philips. 3,
Verbeeck....................Henrick. 7,8,9,12,
Verdonck....................Goort. 68,
Verduseldonck..............Antonij. 4,72,
Verhees......................Claes Teunisse. 148,149,150,
Vermeer.....................d'heer. 145,
Vermeulen...................Bartholomeeus. 28,29,
Vermeulen...................Jan. 25,
Vermeulen...................Johan. 30,
Vermeulen...................Lourens. 30,
Verrijt........................Aert Fransen. 120,
Vervordeldonck............Jan. 80,83,
Vogels.......................Jan. 18,
Vogelvanger................Johan Franciscus. 149,
Volgels......................Johan. 17,
Vrients.......................Jan. 103.
Wassenaer...................W.H.V. 79,
(Wassenaer)..................J.H. 145,
Weerdt.......................Jacob de. 26,
Wilberdts....................M arten. 27,
Wilbordt.....................Peeter. 120,
(Winteroij)...................T.T.van. 120,
Woestenhoven..............caputeijn. 25,
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TOPONIEM EN, STADS-DORPSNAM EN
Aerle.....................7,12,
Asten en Ommel........1 tot en met 155.
(Barlo).....................28,
Behelp....................82,
Bercken..................115,
Bergelen..................103,

Bocxtel...................25,
Bussel....................81,106,
Deurne...................144,
Diesdonck achterse.....81,
Diesdonck voorste......81,
(Donckverbraken).......26,
Dorp......................82,85,
Dijck den................81,106,
(Engvien).................18,
Eijndhoven..............126,
s-Gravenhage............1 tot en met 155.
Helmont..................25,
Heijterick................96,104,
s-Hertogenbosch........1 tot en met 155.
Heusden..................82,
Kempenland.............145,
Laerbroeck...............103,115,
Leenderstrijp............30,
Leensel...................104,
Liender...................103,
M aestricht...............18,
M eijerije.................1 tot en met 155.
M ilhese..................73,127,131,145,
Oisterwijck..............79,
Ommels Broeck.........13,14,71,
Ostaden..................82,
Ostappen.................81,
Peel de ..................91,92,95,97,98,108,
Peelandt..................1 tot en met 155.
Pelle de..................71,
Rut........................104,
Sant op't.................84,
Son.......................17,
Steegen...................81,87,103,
Tierloo...................153,
Vlierden..................80,
Vordeldonck.............81,84,103
Vosselen.................81,
Wielput...................103,
Wolfsbergh..............82,86,87,
blz. 161.

BEROEPEN C.Q. FUNCTIES.
advocaet..................7,13,28,55,144,148,149,

armmeester..............139,140,141,152,
baron(nesse).............3, en verder.
borgemeester............9, tot en met 155.
bouwlieden-(boeren)...137,
bregadier.................153,
capitein...................25,
cooplieden...............136,
deurwaerder.............122,
dienstboden..............117,
drossaardt................3,23,tot en met 155.
gemeijntmeester.........91,101,
generael..................79,
graaf......................153,
gravin.....................28,29,
heilige-geest meester...90,120,
kerckmeester............120,121,144,152,
moeder-overste..........28,29,
momboiren...............59,
ondervorster.............68,69,103,
ontvanger................78,79,
peelmeester..............90,91,92,93,95,96,109,120,121,
(potitie)....................91,
predikant.................144,
president schepen.......10,23,34,35,58,127,131,132,153,
procureur.................55,57,63,124,125,148,149,
raedtsheer................18,
raedtspensionaris........18,
rentmeester..............24,79,144,
ridder.....................18.
schepen...................3 tot en met 155.
schouteth.................111,114,
schutter...................102,
secretaris.................26,57,61,62,90,
vierman..................4,12,14,16,18,63,71,121,155,
vorster....................68,69,75,85,102,114,
winckeliers...............136,
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Dit + merck heeft gestelt
Dirck van Heugten vierman
verclaerende niet anders te
connen schrijven
Jan van Hooff vierman
Peeter Jan Baltus
(..eerck) (...chep)
Jan Peters als Kerckmester
Francis Conincks ende
Willem Frans Berckers
als arm mester
Jan Dircks borgemester

Copia
Joost Janssen Roefs molenaer tot Nederweert
Requirant van manupenael
Jan Antonis ende Frans
Janssen collecteurs
van s-Lants lasten en
borgemeesters der
heerlijckheijt Asten.

blz. 157

int quartier van
Peelandt M eijerije
van s-Hertogenbosche
van St-Jan 1708 tot StJan 1709 als mede bij
Frans Jacobs
ende Frans Cornelis
collecteurs, ende
borgemeesters aldaer
van St-Jan 1709 tot
St-Jan 1710 mitsgaders
Jan van Riet vorster
der voorscr. heerlijckheijdt gerequireerdens

Gesien in den Rade van Brabant
de requeste bij ofte van wegen
den voorscr. requirant op den 22
December 1711 aen(den) gemelten Rade
gepresenteert , gesien tot dier
de rescriptie bij de gerequireerdens, daer tegens ingedient
ende op alles geleth, der
Raadt ontsegt den requirant, sijn versochte mandement penael, doet aff
de surceantie op des selfs voorscr.
requeste verleent permitteert.
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de requireerdens met haere
begoste proceduren van executie
te mogen voortgaen ende
condemneert de requirant in
de costen Aldus gedaen
in s-Gravenhage bij de heeren
M aurits le leude, Willem heere
van Waelwijck pre(..)ses Quirijn van
Strijen, Willem van Persijn, Johan
Froije, Johan Schott, Gerard Tierens,
Jacob Adriaen Canens, Johan
Hael, Johan Vroesen, ende Johan
vanden Honert Raden ordinaris
in den gemelte Rade deser
XXIX Januarij XVIIc ende twaelf
ende was onderteeckent, B.
vander Haer
1712
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Ick onderget(eeckende) bekennen ter presentie
van de onderget(eeckende) heeren schepenen
ten danck en ten vollen te wesen
gecontenteert betaelt en voldaen
van d'heer P. vander Lith sec(reta)ris
wegens alle interesse ende schaden
die welcke bij mij onderget(ekende) wegens
seeckere prossedure alhier binnen
Asten geresen tusschen mij als aen(brenger)
contra Frans Hoeffnagels als ged(eligeerde)
sijn geconsseert en voorgevalle
ter ooirsaecke van eene abusive
en (erronieuse) cassatie bij van
sijne schabinaele obligatie van
twee hondert en vijftigh gul.
capitael bij de heer Henderick
Tho Poell en Joost schepenen ende de
heer P. vander Lith binnen Asten
op den 25 Februarij 1708 ten
prothocolle gedaen ende gepasseert
des toirconde etc. actum Asten
den twinsten dagh der maent Junij
een duijsent seven hondert ende
twaelf.
Frans Hoefnaegels
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Isbouts schepen
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Vergaederingen van heeren drossaerdt
ende schepenen.
M aendagh den 27 Junij 1712
Wert voorgebracht dat in conformitijt van haer Ed(el) M og(ende) Resolutie
van den 30 October 1709 publieckelijck
ende voor alleman weer voorgaende
publicatie omme te collecteeren
te beurden is gebraght de
collecten van de verpondinge met
het (ortiens) gelt van dien ende
dewijl niemant 'tgene voorscr. eerst aengenomen soo werdt in bedencken
gegeven wie tot de voorscr. collecten aengestelt
sullen worden waerop gedelibreert sijnde
is goet gevonden ende verstaen
gelijck doen bij desen tot collecteren
van 't gene voorscr. aen te stellen
gelijck wij
Joseph sone Henderick Vervordeldonck woonende tot Voordeldonck
geleerde collecteur der verpondinge ende Philips van den
Waerenburgh voor ongeleerden
collecteur der verpondinge den
St-Jan 1712 tot St-Jan 1713
ende wert aende selve wel expresselijcke gelast ende geordonneert (tege)
te draege dat het comptoir
op sijn tijt wort betaelt offte
andersints de coste tot hunne
laste sal worden verhaelt
hier van insinuatie gedaen worden
aen de voorscr. collecteurs
(................................)
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M aendagh den
27 Junij 1712
Wert voorgebraght, dat in
confirmiteijt van haer Ed(el) M o(gende)
Resolutie van den 30 october 1709
publieckelijcken, ende voor alleman naer voorgaende publicatie
omme te collecteren, ten beurden
is gebracht, de collecte ende insamelingen der fransen contributien te
weeten, en selve verpondinge, met
een hooftgelt, ende beestengelt
boeck, ende dewijl niemant
'tgene voorscr. heeft aengenomen
soo wert in bedencken gegeven
soo wie tot de voorscr. selve collecten
aengestelt sullen worden, waerop gedelibreert sijnde , is goetgevonden,
ende verstaen, gelijck doen bij
desen tot collecteren van 'tgene
voorscr. aen te stellen
Joost sone Jan Wilbordts woonende
aen den Dijck voor geleerde colecteur
ende Wilbordt Peeter Reijnders
woonende tot Ommel voor
ongeleerde collecteur der
franse contributie beginnende
metten 15 M aij 1712 ende eijndende
metten 14 M aij 1713, ende
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wert aen deselve wel expresselijck gelast, ende geordonneert
sorge te dragen, dat het
comptoir, den fransen
als Hispanische contributie
op sijnen tijt behoorlijck wert
betaelt, ofte dat andersints
de costen tot haer lasten sal
werden verhaelt, ende sal hier
van insinuatie gedaen worden
aen de voorscr. collecteuren, omme
haer daer naer te reguleren.

M aendagh den 27
Junij 1712
wert voor gebracht, dat in conformiteijt, van haer Ed(el) M o(gende) Resolutie
van den 30 october 1709 publieckelijcken
voor alle man, naer voorgaende
publicatie, omme te collecteren, ende
insamelinge der conincx bede, personele
quotisatie, cleijn specie, hooftgelt loco gemael boecken, ende
dewijl niemant van 'tgene voorscr.
heeft aengenomen, soo wert in
bedencken gegeven, wie tot de voorscr.
collecten aengestelt sullen worden
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Waer op gedelibreert sijnde
is goet gevonden, ende verstaen
gelijck doen bij desen, tot het
collecteren van 't gene voorscr.
aen te stellen Dirck Andriessen
woonende op Heusden geleerde collecteur ende Lucas
van der Loo woonende int Dorp,
ongeleerde collecteur
beginnende metten 1 April
1712 ende eijndende metten lesten
M artij 1713 wert aen de selve
wel expresselijck gelast
geordonneert sorge te dragen
dat het comptoir, der voorscr.
collecten op sijnen tijt behoorlijck
wort betaelt, ofte dat andersints
de costen tot haer lasten sal
worden verhaelt ende sal daer
van i(nsinuatie) gedaen worden aende
voorscr. collecteurs, omme haer
daer naer te reguleren.

Allen den genen die dese letteren
van procuratie sullen sien ofte
hooren lesen saluijt wij Pieter de
Uijtgemaect
op 2 segels
van (6 Stu. mits)
gel(eck) (...) zegel
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Cort drossaerdt, Philips van Heusden
Jan Hicspoors, Joost van Heughten,
Joost Roefs, Simon Isbouts en(de)
Frans van de Cruijs schepenen,
Antonis Josephs, Peeter Fransen,
Dirck van Heughten, ende Jan
Joris van Hove, vier geswooren
mannen, Peeter Jan Baltus, ende
Jan Peeter Smits, kerckmeesteren,
Francis Conincx, ende Willem
Berckers, armmeesteren, Jacob
Verbernen, ende Jan Jan Timmermans, borgem(eesteren) alle representerende
de Regeerderen, der grondt heerlijckheijdt
Asten ende Ommelen in den
quartiere van Peelandt, M eijerije
van s_Hertogenbosche gelegen, ende
dat met voorgaende, consent, en(de)
aggrentie van haer hoogh Ed(ele)
mevrouwe Baronesse de Boecop
douwagiere de Doerne vrouwe
deser grondt heerlijckheijdt Asten
ende Ommelen, verclaeren, ende bekennen
samen te hebben geconstitueert
ende volmaghtigh gemaect, gelijck wij
constitueren, ende volmaghtigh
maecken bij desen Henr(ick) Tho Poell
onsen president ende mede
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schepen, ten eijnde omme
sigh in alle onsen naeme
te vervoegen ten secretarije
van s-Hertogenbosche, ende aldaer
te laeten passeren voor d'Ed(el) achtb(aren)
wethouderen tot lasten onser
constituanten, eene obligatie
van tien duijsent vijf hondert
carolij gul. ovaluatie gelde, ieder
gul. tot XX stu. hollants gelt
gereeckent, en dat ten behoeve
ende voordeele van d'heer
ende m(eeste)r N. Nagelmaeckers
ad(vocae)t woonende tot s-Hertogenbosch
ende daer van in aller onsen
naemen jaerlijcx te gelooven tot
interest van ieder hondert gulden
drie gulden, ende tien stu. ten eijnde
omme daer mede af te lossen
dier gelijcke restende capitaele
somme, die de gemeente van
Asten ende Ommelen jaerlijcx
sijn geldende, aende heeren
graven ende gravinnen van Berlo
uijtwijsende de brieven daer
van sijnde tot Asten gepasseert
staende tegens hogeren interest.
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mits dat de constituanten
desen telkens een derde
part der genegotieerde per
seffens sullen mogen restitueren
mits vier maenden behoorlijcken
te voorens op te seggen alsmen
de penn. daer naer schieten sal en
dat alles in confirmatie van
octroij van de hoogh M o(gende) heren
staten generael der vereenighde
Nederlanden de dato van(den) 1 october
1706 en dat met speciael bevel bij den
geconstitueerde in desen daer
van te doen laeten passeren gelijck
voorscr. staet behoorlijcke acte
van beco(minge) informere tot
behoef van den voorscr. heer en m(eeste)r
N. Nagelmaeckers, soo en gelijck
voorscr. de schrijf(tenaer) van
s-Hertogenbosch costumenlijcken is
en(de) met volcomen macht
daer voor te verbinden onser
alle constituanten persoonen
en(de) goederen, hebbende en(de)vercrijgende
ieder een van ons als schuldenaer
principael in (solideren) mitsgaders
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aller onser ingesetenen persoonen
ende goederen, ende de geheele gemeijntens
goederen, egeen van dien uijtgesondert
ende voorts ge(nerenlijcke, ende speciaelijcken in de voorscr. saecken te doen
ende te handelen, bij den geconstitueerde
even all ofte wij constituanten
(selver) present ende voor oogen
sijnde, souden connen, ofte mogen
doen, gelooven wij allen 't selve
vast stedigh, ende van weerden te
sullen houden, onder verbant als naer
rechten, niettegenstaende eenige
solemniteijten, hier toe naerder
gerequireert waeren geommiteert
de selve mits desen houdende voor
geinsereert, des dat den voorscr. geconstitueerde in desen gehouden
ende verbonden sal sijn, t'allen
tijden, des versocht sijnde van't
gene voorscr. staet, te doen behoorlijcke reeckeninge, bewijs, ende
reliqua, welcx, toirconde van
't gene voorschr. staet, soo hebben
wij drossaerdt, ende regeerderen
voorn(oem)t, de minute deses met
eijgen handen onderteeckent
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ende copije deses onsen gemeijnen
grondtheerlijckheijdts zegel op't
spatium deses gedaen drucken
ende bij onsen secre(tari)s laeten beschrijven
ende onderteeckenen, op heden binnen
Asten den negentienden dagh
der maent Julij eenduijsent seven
hondert ende twaelf
P.D. Cort drossard
1712
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Heughten schepen
Joost Roeffs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F.V.CRUYS schepen
Anthonis Josephs vierman
Peeter Jan Dit + merck heeft gestelt Peeter
Baltus Kerck- Fransen vijer man
meester
Dit + merck heeft gestelt Dirck
M arcelis van Asten vierman
Jan van Hooff vierman
Francis Conincks als aerm meester
Dit merck heeft gestelt Willem
Frans Berckers armmijster
(Jacob Goordts) Verbernen borgemister
Jan Jansen Tiemmermans borgemester
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Vergaderinge gehouden
Woensdagh den 19 October
1712 ter presentie
van de drossart schepenen
dese onderteeckent
hebben(de)

Op het geproponeerde ter vergaderinge
gedaen, is geresolveert, dat op
nieuws de tappers brouwers, ende
alle anderen wegens den impost
ingegaen den 1 october 1712 en(de)
exporerende den lesten September 1713
sullen werden getauxeert, ende in
considerentie genomen sijnde, dat
verscheijde drancken bij particuliere werden ingeslagen, ende
bij de brouwers, ende tappers
uijtgeslagen, sonder dat den
accijns daer van is betaelt
ofte aenden collecteur is
aengebracht is tot voircomiige van dien geresolveert
dat de tappers, ende brouwers
voortaen, met eede sullen moeten
verclaeren geen bier in eenige
tonnen, ofte vaeten uijt te
doen, ten sij dat al voorens is
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gebleecken dat het aenden
collecteur is aengebracht
ende dat op de pennen, ende
boeten, bij de placcaten ende
ord(onan)tie tegens de contraventeus
geemaneert, ende sal van ieder
ton te weeten binnen gebrouwen
bier bij particulieren werdende
ingeslaegen, betaelt werden
tien stu. ende minder naer advenant
ende omme de binnen gebrouwen
bieren soo veel naerden aftreck
te doen hebben soo sal van ieder ton
buijten gebrouwen bier bij particulieren in geslagen werdende
moeten betaelt worden vijftien
stu. ende verders naer advenant
ende sal dese
resolutie op sondagh eerstcomen
werden gepubliceert
Verders werden dese volgende
persoonen getauxeert mits
dat sij sullen hebben te doen den
behoorlijcken eedt, gelijck het
formulier hier naer van woorden
tot woorden is volgende
Wij beloven en sweeren ingevolge
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de s-Landts placcaeten, dat
wij in persoon, door onse vrouwe
kinderen, knechten, en maeghden, off
door imant anders eenigh
bier in tonnen halve tonne
vierendeelen, off achtendeelen
off in eenige vaten, direct, off
indireckelijck, int geheel ofte in
deele, sullen vercoopen, off uijt
doen, off doen vercoopen off uijtdoen
aen eenige ingesetenen deser grondtheerlijckheijdt, Asten, ten sij
dat aen ons off aende onse
huijsgenoten bijbilliet al voorens
gebleecken sal sijn, dat het
bier dat wij vercoopen, off uijtdoen
sullen aen den collecteur is
aengebraght, exempt die
getauxeert sijn, soo waerlijck
helpt ons Godt almaghtigh.

Op huijden den 19 October
1712 heeft
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Vergaderingh der provisoiren der arme
taeffelen der grondtheerlijckheijdt Asten

M aendagh den 31 October
1712

Opt geproneerde ter vergaderingh
gedaen is nae deliberatie goet
gevonden, ende verstaen, dat dewijl
jaer van de bestedinge van
M aria wed(uw)e Dirck Colen is
geexpireert, dat de selve M aria
op nieuwt voor alle man
aen den minst willende aennemer
sal werden bestelt, en dat
op seeckere conditien, en
voorwaerden.

Conditien en voorwaerden waer
op d'heeren provisoiren der
arme taeffele van dese

Grondt heerlijckheijdt van Asten
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van meeninge sijn, publieckelijcken, ende voor alle man
naer voorgaende proclamatie
en klockeslagh te bestellen
M aria wed(uw)e Dirck Coolen,

De selve M aria Colen
sal aenstonts bij den aennemer
en dat niet alleen haer persoon
newaer oock de cost
vande selve waerin sij als
sinneloos voor allen onheijlen
bewaert en opgeslooten moeten
werden.

Den aennemer sal haer
moeten besorgen behoorlijcken
cost en dranck mitsgaders
te onderhouden in wasschen
en suijveren gelijck 't behoort.

Den aennemer sal haer nauw
moeten bewaeren, en op haer
goede opsight moeten

dragen op dat sij (M aria) niet
verongelucken
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Den aennemer sal deselve
soo veel mogelijcken is behandelen met alle saghtmoedigheijt
dogh in gevalle sij daer nae geen
gehoor en gave, op redelijcke
wijse te bestraffen en corrigeren

In gevall de voorschr. M aria
binnens s-jaers quame te
sterven, soo sal 't costgelt
naer advenant des tijts gereeckent
worden.

De voorn(oemde) M aria Dirck Coolen
wert op alle voorgaende conditien
bestelt voor den tijt van
een geheel jaer ingaende
op dato deses en eijndende
op dato deses over een jaer.

Ende sal de betaelinge van
drie tot drie maenden aen den

aennemer die bij desen daer toe
werden geordonneert, werden gedaen
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de besteders sullen
haer houden aen den eersten
tweeden oft derden vande
insetters, en dat sonder
becrooninge van de anderen

Ende het minste ingeset
sijnde bij Jan Lintermans
voor de somme van achtende
veertigh carolij gul., naer het
tellen van tien is aender
selven Lintermans gebleven
die welcke gelooft dese
conditie in alle haere pointen
te sullen voldoen, onder verbant
als naer Rechten actum
Asten den 31 October 1712
(corm) drossaerdt, ende
schepenen.
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Vergaderinge van
drossaerdt schepenen
viermannen, regerderen
borgemeesteren, kerckmeesteren, ende Willem
Berckers een der armm(eester)s

(Jovis) den 24 November
1712

Opt geproneerde in de naem
van de hoogh ed(ele) wel gebooren
vrouwe deser grondtheerlijckheijdt Asten gedaen is naer
delibratie goet gevonden, als
volght.
Dat een publicatie sal worden
opgestelt waer bij van de
gemeentes wegen sal worden
opgestelt waerbij aen allen
die onder eedt sijn sal worden

verseeckert de borgemeesters (en)
collecteurs, die afgegaen sijn
daer onder begreepen, dat
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indien haere huijsingh schuijren
turfschoppen ofte andere
goederen, van persoonen, die onder
eedt wesende gelijck voorschr.
staet, in den brandt werden
gestoocken, ofte dat haer
eenige schaden aen haere goederen
werdende gedaen, de selve
schade, soo in d'een off d'ander
gevall, aenstonts door
de borgemeesters uijt de gemeijntes beursen sal werden gerepareert
ende vergoedt, sonder dat die
beschadighde, gehouden sullen
sijn, (te) bewijsen, dat het
haer is aengedaen, ofte aen(...)
stoecker, maer dat de
selve sullen connen volstaen
met het geen van sijnen
eedt, dat (sij) door haer versuijm
niet en is toegecomen
(waer hier een publicatie werd ...)
ende op het geproponeerde
van den drossaerdt versoeckende
tot (maintenaue) vande

justitie vermits de gedaene
dreigementen is geresolveert
dat door schepenen, ten sijne
contentemente soodanige
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persoonen tot des selfs
securiteijt nodige besooght sullen
worden als te behooren.
P.D.Cort drossaerdt
1712
Hend(erick) Tho Poell president
1712
Philips van Heusden schepen
Joost Roeffs schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Isbouts schepen
F.V.CRYUS. schepen
Jacob Verbernen bo(rgemeester)
Jan Jansen Tijmmermans bor(gemeester)
Dit merck + heeft gestelt
Peter Fransen vierman
Dit merck + stelt
Dirck van Huchten vierman

Peeter Jan Baltus kerckmeester
Jan Peters als kerckmeester
Dit + merck stelt Willem
Berckers
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De hoogh Edele welge(bore) vrouwe Baronne
de Boecop douagiere van wijlen den
hoog Ed(el) welge(boren) heere Everard Baron
de Doerne, vrouwe deser grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen, mitsgaders
drossaerdt, schepenen, viermannen borgem(eeste)ren
kerck en heijlige geestm(eeste)ren der selver
heerlijckheijdt doen conde dat wij tot
ons leetwesen in ervaringe sijn gecomen
dat veele quaedt aerdige menschen
in plaets van in alle vredelieventheijt
aen borgem(eeste)r, colecteurs mitsgaders
kerck en heijligemeesters te betaelen
de reele en personeele slandts dan
gemeentes lasten mitsgaders kercken arme pagten, haer niet en ontsien
de selve toe te (luijsteren) van haer huijsinge
in de assche te sullen leggen, gelijck
onlanghst ontrent 't huijs van een
affgegaene borgem(eeste)r bevonden is dat
vlammende vier onder 't stroijen
dack was gelegt, dat oock de moetwillige persoonen haer mede niet en

ontsien te dreijgen vande huijsinge
van de regenten in den brant te
sullen steecken, ende want het een
en ander van seer quaden gevolge
is, waer tegen ten hooghsten
dient te werden voorsien opdat
de justie niet werde gestrempt, en
de borgem(eeste)ren en collecteurs mitsgaders
kerck en armm(eeste)ren met meerder
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securiteijt haere penn(ingen) tot betalingh
van slants comptoiren als anders
(: moetende werden opgehaelt:) mogen
invorderen tsij in der minne oft
bij middel van regt, soo ist dat
wij daer tegens willende voorsien
hebben goet gevonden en verstaen
dat in dien de huijsinge schueren en
schobben van persoonen onder
eedt wesende off voor aencomende
de affgegaene borgem(eeste)ren en collecteurs
die penn. in te vorderen hebben daer
onder begrepen 't geen Godt verhoede
connen aff te branden en mede
indien eenige schade werde geplegt
aende goederen van de gemelten
persoonen, dat de schade, door den
brant off andersints reviadendende
gedaen te sijn dat de selve aen
den beschadighden aenstonts
uijt des gemeijntes beursse sal
werden gerepareert en vergoedt

sonder dat de beschadigher
sal connen volstaen mits
onder eede verclaerende dat
door sijn versuijm sulcx niet is
toegecomen off veroorsaeckt,
en op dat niemant hier van
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ignorantie en pretendeere
soo sal dese op sondagh den 27
november 1712 met clockeslagh
werden gepubliceert waer
naer een ijeder sigh kan reguleren
aldus goet gevonden ende
verstaen ter raet camer
van Asten den vierende twintighsten dagh der maent Novembris
een duijsent sevenhondert en
twaelf,
gepubliceert den 27 November 1712
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Vergadering
van drossard en schepenen
M aendag de 5 December 1712
(...) gest(aen) de molder en respective
backers der gront heerlijckheijt Asten
en Ommelen, clagende dat van buijten dese
heerlijckheijt alhier indeselves, seer veel
witte en terwe broodt werden ingebrogt
mitsgaders biscuijtten (ver)soeckende dat daer
(inne) in regiard van haer als inwoonderen die de
lasten moeten helpen betalen mag werden
voorsien

#
waer op gedelibereert sijnde is # goet
met goet vinden gevonden en verclaeren te ordoneeren

van Ho ed welst. gelijck wij ordonneren bij dese dat voortaen
vrouw van dese van buijten in dese heerlijckheijt geen witte
grontheerlijckoff terwe broodt mitsgaders bischuijtten (mee-)
heijt Asten
gebragt om vercogt te
werden, en dat een ider bij de backers
alhier tselve (connen) copen en halen, des sullen
de backers hebben sorg te dragen
goet en bequaem witte broodt en
terwe broodt mitsgaders beschuijtten etc.
te backen op dat de goede ingesetenen
uijtgemaect
op zegel
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daer door getuest connen werden en clagteloos
gehouden werden en sullen de selve backers
wegens de pegge en bequaemheijt vant broodt
haren maten gedragen naer die van Helmont
# en andere huijsinge
en sullen de backers # door drost en schepenen
werden gevisiteert soo wegens 't gewigt
# en contrarie
vant broodt en beschuijt als de prijs vant
bevindende als
vercoopenen # en ingeval eenigh witte off terwe
nae 't voorbroodt en beschuijt etc. van buijten in dese
beelt van Helgemeente werdt gebragt en vercogt wert soo verclaeren
mont soo sullen
wij soodanigen broot en beschuijten prijs en
deselve backers
buijt ten behoeve van die geen die deselve aen
telcken reijse
hout en sullen daer en boven de coopers vande selve ten behoeve
verbeuren drie
vant officij verbeuren telcken reijse drie gul. en op
gulden.
dat niemandt ignorantie en pretenderen soo sal
dit met clockeslagh werden gepubliceert
en oock op sondagh eerstcomende
gelijck mede door drossardt en schepenen
all maten en ge witten mitsgaders de elle van
alle winckeliers en herbergiers gevisiteert sullen

werden, en contrarie bevindende dan die door
den ordinaire eijckm(eeste)r Jan Aerts coopman sullen wesen
geeijckt sullen de winckeliers en herbergiers
op ider can , ellen off ge(...) ten behoeve
vant officij verbeuren drie gul.
P.D.Cort drossard
gepubliceert
1712
den 5 (...) december
Hend(erick) Tho Poell schepen 1712
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Heughten schepen
Sijmon Isbouts schepen
F.V.CRUYS schepen

blz. 184

Vorster der grondtheerlijckheijdt Asten

Ter wijlen, dat in October 1693 tussen
m(eeste)r Isaac Sauve, doemaels schoolm(eete)r
ende coster der grondtheerlijckheijdt Asten, voorschr. ter eenre, ende
die schepenen regenten, der selver
grondtheerlijckheijdt ter andere sijde
was goetgevonden, ende verstaen
dat voornoemde mr. Isaac Sauve
als chirurgijn, doenmaels voorts
aen soude cureren, alle soodanige
persoonen, die welcke van den
armen sijn levende, ende onderhouden
worden, oft publiequelijck (lancx)
de deuren gaen om een aelmoesse

versoecken, sonder van die selve
duijt te mogen pretenderen
oft ietwes dien aengaende van
den armen te mogen eijssen
ofte inne te brengen mits daer
voor jaerlijcx moghten bouwen
ende betaelen,ses loopsaeten saeijlant ecxempt van alle dorps contributien, ende verpondingen boven
ende behalve nogh drie loopens.
teulandt, waer van den mr. Sauve
voor het aenvangen van dese

blz. 185

Resolutie vrije was van alle
dorps contributien, waer voor
den voorn(oemde) mr. Sauve, gehouden
was met sijn eijgen familie
alle sondaegen, voor, ende
nae de middagh te luijden met
de klocken behoorlijcken tot den
dienst der predicatien, als
mede alle daegen in de weecke
te luijden, des smiddaghs, als
de klocke twaelf uijren is
geslagen gemeenlijck genaempt
wordende middaghs geluijt
gelijck voor date meermaelen
was geschiet, voor allen welck
luijden der klocken den voornoemde
mr. Isaac Sauve niet oock

moghte pretenderen.
Dat hier inde naerder was
geconditioneert, dat het stellen
van dorps horologie op den toorn
soude sijn, ende blijven ter
discretie van schepenen voor
welck stellen van horologie
aen voornoemde mr. Sauve soude
afgekort worden van sijn
dorps tractement jaerlijcx
vijf gulden , moet ende het super
plus bij de gemeente betaelt
worden.

blz. 186

Dat oock op den 21 M aij
1696 naerder tussen schepenen
regenten van Asten ter eenre
ende voornoemde mr. Isaac Sauve
is onder anderen gecontracteert
dat alle de jaerlijcxe reparatien
van het gemeene schoolmr. huijsinge
schop schuijrken, oven, put, hegge
glasen, ende voorts allen reparatien
die welcke soude mogen gedaen
worden, in het schoolhuijs, schop
schuijrken, oven, put, mits van
dien uijtgesondert, hij voornoemde
mr. Isaac Sauve heeft aengenomen, te doen geduijrende den
tijt, soo lange hij alhier binnen

Asten het coster ende schoolmr.
ampt is bedienende, soodanigh
dat de gemeente van de oncoste
der reparatien, sal sijn bevrijt
ende ontlast, mits daer voor
genietende eene somme van
twaelf gulden jaerlijcx St-Jan
doenmaels volgende te beginnen
als alles breeder bij de selve acte
Soo sult Ghij vorster voorschr. uijt
naem ende van wegen gelijcke schepenen

blz. 187

van Asten voorschr. VL vervoegen, bij ende aen den persoon
van den voornoemde mr. Isaac
Sauve gewesene schoolmr. alhier
ende aen den selver opseggen
ende denuntieren, soodanige
vrijdomme, als hij van cureriage
der armen, alhier heeft genooten
mitsgaders soodanigh tractement als aen hem voor t luijden
der clocken, als stellen
der horologie jaerlijcx was
toegevoeght , sullende voorts
aen , hen over niets meer

aen hem van gemeents wegen
werden goetgedaen, ofte betaelt
als houdende sij schepenen requirantie, de resolutie des aengaende
in October 1693 genomen voor
inne getrocken.
Ende ten reguarde van het
gecontracteerde, tussen schepenen
regenten van Asten, ter eenre
ende mr. Isaac Sauve, als gewesene
schoolmr. alhier ter andere sijde
op den 21 M aij 1696 naer gedaen
sult ghij uijt naem, ende van
wegen als voore, aen den selven

blz. 188

mr. Sauve aenseggen , dat
ter wijlen hij nu over lange van
sijn costen, ende schoolmr. ampt
heeft gerenunsieert, ende ende eenen
anderen is gesuccedeert, dat het
selve gecontracteerde vanden
21 M aij 1696 oock is comen
te cesseren ende gevolghlijck, dat
hij alle de coster ende schoolmr.
huijsingen, schop, schuijerken, oven
etc. sal repareren, gelijck hij dat
aengenomen heeft te doen, op
dat den tegenwoordigen schoolmr.

ende coster, daer over geen clachten
aen haer requiranten, en
vermagh te doen, ende dat aen
hem oock, die twaelf guldens
jaerlijcx, daer voor gelooft
'tsedert St-Jan 1712, niet meer
sullen werden betaelt, ofte
goet gedaen, maer dat des
aengaende ontrent den tegen
woordigen schoolmr. ende coster
sal werden gereguleert, als naer
volgens school, ende costers
reglement sal bevinden te
behooren.
Dat gedaen levert copije

blz. 189

ende geeft U relaes
ende wedervaren met dagh
ende date om etc. actum
Asten den twintighsten
Januarij eenduijsent seven hondert
ende darthien.
Hend(erick) Tho Poell schepen
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Heughten schepen
Joost Roefs schepen

F.V.CRUYS schepen
Sijmon Isbouts schepen

M aendagh de 23 martij
1713 ter vergaderinge
van alle de schepenen
is ter vergaderinge voorschr. naer propo
stie voorgedragen, ende naer
pluralitien van (ste...)

blz. 190

goet gevonden, ende verstaen
dat de heren Vermeer, ende
van de Cruijs , voortaen haere
lasten sullen hebben te betaelen
Hend(erick) Tho Poell schepen
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Heughten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen

F.V.CRUYS schepen
1713

conditien, ende voorwaerden
waer naer de heeren drossaerdt
ende schepenen, der grondt heerlijck
heijdt Asten, naer voorgaende
behoorlijcke sondaeghse proclamatie
publieckelijcken voor allen man
in de Raetcamer alhier van
meeninge sijn te verpachten het
aennemen, ofte het besteden onder
twee behoorlijcke suffisante binnen
Bergen de insamelingen van
slandts conincx bede, hooftgeld
loco gemael cleijn specie

blz. 191

personele quotisatie alles
in conformite der resolutie
vande ed(el) mo(gende) heren Raden van
State der Vereenighde Nederlanden sijnde de dato van den
30 October 1709

Den heeren drossaerdt ende

schepenen voor(noem)t sullen de
bevangers collecten, ofte insamelingen van dien, aen de
minste insetters, ofte aennemers
besteeden onder conditien
voorschr. te stellen twee goede
suffisante binnen borgen
ter geliefte van drossaerdt
ende schepenen, die welcke
sullen wesen van de principaelste geerfdens deser gemeente
ofte immers soo veel gegoeijt
ende geerft sullen wesen als
de voorschr. collecten, sullen
comen te bedragen, die
welcke een voor all als
schuldenaer principael in
solid(um) met renuntiatie van
(beneficien devisionis ecxcussionis)

blz. 192

de pachteren ofte aennemeren
in desen sullen precieselijcken
gehouden sijn promptelijcken
de betaelinge doen ter
comptoire van de respective
ontfangers, tot s-Hertogenbosche
ende dat ten tijden, ende
stonden, als de heren ontfan-

gers gelieven sullen, op dat
de gemeente van Asten
van schaden, ende oncosten
van deurwaerders, als andersints
die selve, daer door soude
comen te lijden van de
wanbetaelinge, ofte aennemers in desen sal verhaelt
worden sonder het minsten
tegenseggen van imanden.

Den aennemer in dese
sal wegens de heere drossaerdt
ende schepenen van Asten
in handen gestelt worden
behoorlijcke collectboecken
die welcke sij gehouden sullen
sijn eerlijcken, ende (loffelijcken)

blz. 193

te sullen collecteren, sonder
imanden, daerinne te vervagelijcken, ende naer expiratie
van het gecollecteerde jaer
ter geliefte van drossaerdt
en schepenen voorn(oem)t, te doen
behoorlijcke reeckeninge (beroijende) reliquia van haeren
ontfanck, ende uijtgaef

Den minsten insetter sal
het voor(mijner) hebben, ende
den afhanger reserveert sijn
verhael, ingevalle van misgrijpinge , oock ofter twee
te samen meijnden, soo sal men
'tselve op nieuws wederom
afhangen sonder becroonofte tegen seggen van
imanden

Ende voorts op conditien
in dien gewoonlijck

blz. 194

ende de voorschr. collecte
verlaeten sijnde voor twee
gulden ten hondert opclimmen(de)
tot ses gul., en niemant daer(...)
heeft willen aennemen, der
selven protesteren derhalven, den
heere drossaerdt, ende schepenen
van haere aengewende devoiren
aldus gedaen ende gepasseert

binnen Asten den 28 M artij 1713
P.D.Cort drossard
1713
Hend(erick) Tho Poell schepen
1713
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Heughten schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F.V.CRUYS schepen
Vergaderinge gehouden
der provisoiren der armetaeffele van Asten
op heden den 27 M artij 1713
op t geproponeerde der vergaderinge
gedaen is naer gedaene behoorlijcke

blz. 195

publicatie en klocke slagh
is publieckelijcken en voor alle
man bestelt, Goortie wed(uw)e
Cornelis van Erp, en aengenomen
bij Francis conincx armmeester
voor den tijt van een geheel jaer
doch........advenant des
tijts ingevalle van sterven
te betaelen, ende ingevalle

van beteringe met de drie
eerste maenden te scheijden, sijnde
aengenomen tegens een jaer
te reeckenen voor ende eene
somme van veertigh carolij gul.
met eenen gul. vijf stu. die het
minste insette aenvanck
nemende den 28 M artij 1713

sijnde mede bestelt publieckelijck
voor alle man
dochtere vande Goortie Cornelis
van Erp voor de somme van
twaelf gul. en 12 stu. treckgelt
aenvanck nemende metten
28 M artij 1713 voor een geheel
jaer aengenomen bij Jan Reijner
van Geldorp.
P.D.Cort drossard
Hend(erick) Tho Poell schepen
1713
1713
Sijmon Isbouts
Philips van Heusden schepen
schepen
Jan Hicspoors schepen
F.V.CRUYS schepen Joost van Heughten schepen
Joost Roefs schepen

blz 196

Vergaderinge gehouden
bij den heeren drossaerdt
ende schepenen
M aendagh den 27 M artij
1713

Alsoo ingevolge de resolutie
van de ed(el) mo(gende) heeren(rade van) staten
der Vereenighde Nederlanden
de dato vanden 30 October
1709 naer voorgaende proclamatien, ende klockeslagh op
uijtgemaect dato deses, ter raetcamer
op zegel
voor alle man ten beurden
is gebracht, de collecteur van
conincx bede, hooftgelt
loco gemael, cleijn specie
+ingaende ende personele quotisatie +
op primo
omme te bestellen, en ter wijlen
april eerst niemant en is gecompareert,
comende die de voorschr. collecten niet
tegenstaende, daer van
ses gul. van ieder hondert gul.
was geboden, wert in
bedencken gegeven wat dat

blz. 197

inne gedient te werden (gedaen)
is goetgevonden, ende verstaen
ingevolge de meergemelte
resolutie van haer ed(el) mo(gende)
............. daer toe twee persoonen
te kiesen, die als collecteurs

de voorschr. collecten sullen
hebben getrouwelicken in te
samelen, en te besorgen, dat
de respective comptoiren
precieselijcken, ende buijten
costen van de gemeente
worden betaelt, sullende voor
collectgelt als andersints
worden gevalideert, de somme
van ses gul. van ieder hondert
ende sijn met pluraliteijt
stemmen tot de voorschr.
collecteuren verkooren
Antonis Goorts van Bussel
geleerden,
Huijbert Abraham ongeleerden,
sullende extract deses aende
voorschr. collecteurs gelevert worden
omme te strecken tot der
selver naer richtinge
P.D.Cort
Hend(erick) Tho Poell schepen
1713
Philips van Heusden schepen
Sijmon Isbouts Jan Hicspoors schepen
schepen
Joost van Heughten schepen
F.V.CRUYS schepen Joost Roefs schepen

blz. 198

vergaderingh (present)
Philips van Heusden,
Joost Leenders, Sijmon
Isbouts, Frans van de Cruijs,
Joost Roeffs, Jan Hicxspors

schepenen
Antonij Josephs, Dirck M arcelis, Jan Juriaens van
Hooff en Peter Franssen
geswoore viermannen
Jan Jan Timmermans borgem(eeste)r , Jan
Peters en Peter Baltus
Kerckm(eeste)rs, Fransis
Conincx en Willem
Berkers armm(eeste)rs
Geeff Paulus, M attijs M artens,
Jan Smits, M ichiel vande Cruijs,
Frans Hoeffnagels, Jan Dircx,
Aert Aert Tielen, Bernart
Vervordeldonck, Dirck Andriessen,
Jan van Helmont, Antonij Canters,
Willem Aerts, Willem Lomans,
Jan Paulus, en Peter Canters,
respective (geerffenens) en ingesetenen

blz. 199

waer op gedelibreert
sijnde is goetgevonden en
verstaen, alsnog req.tr aen

propositie
wert aenden vergaderingh
voorgebracht dat haer ho:
de heeren staeten generael

haer ho: mo: te presenteren
niettegenstaende de iteramet versoeck dat die van
tive requesten aen haer ho: mo:
Someren mogen werden
gepresenteert, bij der selver
geordonneert, aen die van
resolutie vanden 15 November
Asten op te geven wat
1712 hebben gelieven te perPeelgront die van
sisteren uijt cragte van
Someren vandie van
welcke door die van
Asten pretenderende sijn
Someren, in naem vanden
op dat alsoo de geethaquartier schoutet van den
meerde proceduren tegens
hoog ed(el) wegens vrouwe
die van Nederweert ende
en regenten alhier is affgevordert
Someren nu gevoegdens werden
die selver besceijden, om
gesepareert, dat oock
die op woensdagh den 17e
naer den Hage gesonden sal
M eij 1713 ter raetcamere
werden memorie vanden
van Someren aenden gemelten
geheelen geschapentheijt desen
q(uartie)r schoutet off stadthouder
saecken, en dat daer op van
te comen (verclaeren).
vier off vijff der eerste
en voornaemre advocaten
advies gevraegt sal werden
wat bij die van Asten tot
maintien van haren Peel gront
behoort en dienen te werden gedaen
twelck aenden Hr. advocaet
Swinckels gerecommandeert sal werden
te bevorderen, en welck advies voor tligten eenige
(manddemente) tegens haer Ho: M o: als heere van Someren
aende vergaderinge gecommuniceert sal worden.

blz. 200

vergadering gehouden present
den drost, Hendrick Tho
Poel, Philips van Heusden
Frans vande Cruijs ende
Joost Roeffs schepenen

Saturdag den 27 M eij 1713
L:ff: 2 zegels
van 3 stu.
Is ter vergaderinge bekent gemaeckt dat Wouter Hoeffnagels
borgem(eeste)r van St-Jan 1711 tot
St-Jan 1712 door den vorster uijt
den naem vande schepenen en
regenten van Asten is aengeseijt
te betaelen aen mevrouw M usch vrouwe van M ilheeze eene som van
vijftigh gul. op reeckeninge van
een jaer interest van een capitael
van twee duijsent vijff hondert
gul. staende tot laste van dese gemeente
welcke som(m)e de v(oor)n(oemde) Wouter Hoeffnagels alsnog (niettegenstaende de
voorgemelte twee aenmaninge:)
en heeft voldaen gehadt, en dat tot voorcominge van oncosten te gerijsen bij imant
deser gemeente op versoeck van drost
en schepenen aen dito mevrouw M us
is getelt geworden op reeck(ening) de

blz. 201

somme van vijftigh gul. wert de E(...)
vergaderinh in bedencken gegaen wat

in dese dient gedaen
waer op gedelibreert sijnde is goet gevonden bij
dese te ordonneeren Wouter Hoeffnagels cum suo
borgem(eeste)rs van St-Jan 1711 tot St-Jan
1712, dat sij binnen den tijt van driemael
vier en twintigh uren sullen hebben te betaelen
aen handen van mevrouw M usch de resterende som van
vijftigh gul. en dandere vijftigh gul. aen een
der schepenen als die penn(ingen) van vijftigh
gul. soo als voor aen dito mevrouw M usch
voor hen geavanseert en verstreckt welcke
somme van een hondert gul. aen t slodt
hender borgem(eeste)rs reeck(eninge) van dato den
vijffden December 17:ende twaelf gesloten
voor goede betaelinge mits o(ver)breng(ende) behoorlijke
quit(antie) gevalideert sal worden, en ingeval
den v(oo)r(noemde) Hoeffnagels cum suo in gebreecke mogte blijven, naer
verloop van driemael vier en twintigh uren naer
insinuatie off dubbelt deses, dat ider van
haer borgem(eeste)rs alle 24 uren beginnende naer
(overpraten) vande drie mael vier en twintigh
uren , ten behoeve vant officij alhier ider van
haer borgem(eeste)rs sullen verbeuren eenen gul. vijff stu.
welcke (sitten) sal dienen de tijt van drie weecken
P.D.Cort
1713

Hend(rick) Tho Poell schepenen
1713
Philips van Heusden schepen
Joost Roefs schepen
F.V.CRUYS schepen

blz. 202

Vergaderinge gehouden present drost

en schepenen van Asten
Saturdag den 17 Junij 1713
Wert aende Ed(ele) vergaderingh
door den drost alhier voorgebragt
dat haer hooged(ele) de vrouwe der
gront heerlijckheijt Asten, aen
sijn ed(ele) heeft ter hant gestelt
de nominatie der borgem(eeste)rs en
setters gelijck nae ouder gewoonten
en mede (...) vande selve tot borgem(eeste)rs
en tot setters werden aengestelt versock
aen volgende dat deselve den
behoorlijcke eet werden voorge(...)
Eedt der borgem(eeste)rs
wij beloven ende sweeren dat
wij als borgem(eeste)rs getrouwelijck sullen
innen en ontfangen de ordinare collectboecken die wij volgens de resolutie van den
lande moeten collecteren en ophalen gelijck die aen ons
door de regenten ter hant gestelt sullen
werden, en met gemeentens gelt
gemeentens schade sullen voircomen
dat oock wij alle (...) van

blz. 203

betalinge streckende tot gemeijnts dienst
bij de regenten tot onsen laste werdende
geslagen sullen voldoen naercomen en agtervolgen
en dat wij verders ons in alles sullen gedragen
gelijck eerlijcke luijden toestaet en behooren
en daer als mede des versogt sijnde te sullen
daer behoorlijcke reeck(ening)e, bewijs en reliqua
soo waerlijck moght haer Godt
almagtigh helpen.

op huijden den 17 Junij 1713 hebben Geeff Paulus en
M arcelis Daendels aen handen vanden drost ten
overstaen van schepenen de voorenstaende
eedt gedaen, en affgelegt, toirconde.

Wij beloven en sweren als setters ons in
alles te sullen gedragen, soo en gelijck
eerlijcke setters toestaet ende
behoiren te doen, soo waerlijck mogt haer
Godt almagtigh helpen.

op huijden den 17 Junij 1713 hebben Goort Doensen
en Hend(rick) Leenders den voorenstaenden
eedt gedaen en affgelegt, toirconde.

blz. 204

op dese conditien ende voorwaerde soo
sullen de regenten der gront heerlijckheijt van Asten naer voorgaende
proclamatie ter plaetsche gewoonelijck
aende geboode gedaen, in conformiteijt
van de resol(utie) vande ed(el) mo(gende) heeren
raden van staete der Vereenigde Nederlanden in dato 30 October 1709, over
deselven heerlijckheijt aenden minst
willende aen nemer, besteeden
het collecteren, en ontfangen
van de ordinaren slants verpondinge
van deses lopenden jare 17c ende dertien,

de aennemers sullen gehouden wesen
te moeten stellen opde verantwoordinge
die (...) te collecterene verpondinge
goede sufficiente borger desen gerigte
bedwanckbaer off wel subject de
indicature van haer ed(el) mo(gende) d'heeren rade van staete der Vereenighde Nederlanden welcke
borgen neffens den aennemer sullen

blz. 205

moeten geloven ider een voor al en elck
als aennemer principael onverscheijden
met submissie aenden selven raede en schepenen alhier

die aennemer en sijne borgen sullen gehouden
wesen voor de voldoeninghe , ende prompte
betalinge vant comptoir der verpondinge
goede sorge moeten dragen, opdat de gemeente door wanbetalinge in geen schade
en come te vallen, welcke schade op haer
aennemer en borgen, met de costen daer
omme gedaen sal werden verhaelt
op pene van reele en parate executie

den aennemer sal behoorlijck collect
boecken gelevert worden, die hij
aennemer oock getrouwelijck sal
hebben te innen tot reparatie in geval
van ter contrarie werdende gedaen,
den aennemer en borgen ider een voor
al convenibel sullen wesen

den aennemer sal naer expiratie
van den tijt vande betalinge ten
comptoire, off wanneer 't comptoir

blz. 206

voldoen hadde moeten sijn des
versogt sijnde, van sijnen ontfanck
en uijtgaeff moeten doen behoorlijcke reec(keninge)
bewijs en reliqua, en welcken
uijtgaeff niet aengenomen sal
werden ten sijn deselve met
behoorlijcke quitantien vanden ontf(anck)
der verpondinge ge(numineert) sal
sijn

en geboden sijnde twee gul. van
ider hondert is 't selve opgehoogt
tot ses guldens vant hondert
en nijemant en heeft gelieven aen te nemen
aldus dese verpachtinge gedaen alhier
binnen Asten den negentiende Augustij
een duijsent seven en dartien,

Hend(rick) Tho Poell presijdent
Philips van Heusden schepen
Joost (henderts ) schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
F.V.CRUYS schepen

blz. 207

vergad(eringe) den 19 Augustus 1713
Terwijlen de
collecte
# die aent lant betaelt moet worden
der verpondinge # niet is aengenomen
alhoewel voor alleman ten beurde
gebragt en ses gul. van ider hondert
gul. geboden, soo is bijde regenten deser
gront heerlijckheijt Asten, ingevolge
haer ed(el) mo(gende) resolutie tot collecteurs
der verpondinghe vanden lopende jaere
1713 aengestelt en vercoren Hend(erick) Aert Tielen
ende Jan Toinis, sullende aen
haer voor collect gelt werden
goet gedaen voor ider hondert , ses
guldens, en sal extract van dese resolutie beneffens 't collectboeck aen
haer door den vorster werden gelevert.

Vergaderinge gehouden .... present
drossard, Philips van
Heusden, Sijmon IJsbouts,
Jan Hicxspoors en Joost
van Heugten.

M aandag den 9 e October 1713
is ter vergaderinge gecompareert

blz. 208

M atijs Jan Verhindert de welcke
aan dese vergaderinge
versogt (:om dat niet instaat
en is door sijne lammigheijt om
sijnen kost te winnen:) van den
armen alhier als een ingeboren
sijnde, mogte onderhouden worden.
M ijn heeren drossard en schepenen
als provisooren der arme tafele
deser gront heerlijckheijt een
aanmerking genomen hebbende
des versoeckers lammigheijt hebben
bij provisie den selven voor den
tijt van een jaar bestelt in
kost en dranck wassen en slapen
aan ofte bij Frenske huijsvrouwe
van Philips Warenburg alhier
present ende dat dar van aan
haar betaalt sal worden de
somme van ses en dartigh
guldens int jaar beginnende
met dato deses, werdende de
armeesters nu wesende of
naarmaals comende gelast
alle vierendeel jaars een geregte
vierde part te betalen ter sake
voorschr. welcke in haare reekeninge sal werden gevalideert

blz. 209

op 't geproponeerde ter vergaderinge gedaan naar dat op sondagh
den eersten October, alsmeede op sondag
den 8 October deses jaars alle en een
ider was geciteert haar te moeten
comen aangeven soo sij eenige
tap ofte brouw neringe woude
doen ende de dagen en tijden daar
toe gestelt en bepaalt behoorlijk gehouden sijnde is goet gevonden en verstaan dat uijt
cragte van successive resoluten
van de ed(el) mo(gende) heeren Raden van
staten der Vereenigde Nederlanden
op 't stuck van de tauxatien
der dranken gedaan emaneeren,
men met de tauxatie der dranken
sal voort varen ende sijn de naar
volgende getauxeert, soo en gedruckt dog bij soo verre imant
met sijn getauxeerde niet te vrede
was van te hoog te sijn getauxeert
soo sal men die pen(ningen) die men daar
bij sal comen te verliesen

blz. 210

op de andere tap neeringe doende
naar proportie om slaan en hare
tauxatie daar mede te vermeerderen
sullende dien volgende die dese
tauxatie niet willen naar comen
op dato deses moet declareeren.

Frans van Bussel tapper
getauxeert op-------------------------7 - 0 - 0

De wed(uwe) van de Cruijs
tappers en brouwers-----------------11 - 0 - 0
Antonij Frans Voermans
tapper-----------------------------------6 - 0 - 0
Teure Loomans tapper
en brouwer----------------------------10 -10 - 0
Frans Huijbers tapper
en brouwer----------------------------18 - 0 - 0
52 - 10 - 0

blz. 211

Jan van M ierlo tapper----------------3 - 0 - 0
M arten van Deurssen
tapper-----------------------------------3 - 0 - 0
Jan van Riet tapper------------------20 - 0 - 0
M ichiel Willems----------------------3 - 0 - 0
De wed(uwe) Antonis van
Rut , geneverstoker
en schenker----------------------------5 - 0 - 0
Philips van de Warenburg, stoker en schenker------------4 - 0 - 0
Jan Doensse tapper-------------------8 - 0 - 0
Peeter Canters tapper----------------8 - 0 - 0
Peeter Coopmans tapper------------4 - 0 - 0
Willem aarts tapper-----------------14 - 0 - 0
---------------72 - 0 - 0

blz. 212

Dirck Vercuijle tapper--------------5 - 0 - 0
Rijnier van Geldrop
tapper-----------------------------------3 - 0 - 0
Jan Timmermans genever
stoker en schenker--------------------4 - 0 - 0
Jan Loomans stoker
en schenker----------------------------3 -10 - 0
Jan (Starts) stoker
en schenker----------------------------4 - 0 - 0
Peeter Janssen genever
stoker en uijtschenker----------------4 - 0 - 0
Goort Doense tapper----------------4 - 0 - 0
M ichiel Willems----------------------3 - 0 - 0
--------------30 -10 - 0

blz. 213

Willem Lomans stoker en
schencker------------------------------4 -18 - 0
Wouter Hoefnagels tapper---------6 -10 - 0
Willem Berkers tapper en brouwer-----------------------12 - 0 - 0
Dilis Janssen tapper------------------4 - 0 - 0
IJsacq Souvez stoker
en schenker mitsg(ade)rs
turfbier---------------------------------5 - 0 - 0
Hend(rick) Tho Poel tapper
brouwer en stoker--------------------20- 0 - 0
Hend(rick) Hoefnagels stoker
en schenker----------------------------6 - 0 - 0
Jan vander Linde stoker etc.--------2 - 0 - 0
Frans Hoefnagels
tapper-----------------------------------6 - 0 - 0
Anthonis Josephs---------------------4 - 0 - 0

blz. 214

Francis Conincx brouwer en tap(per)----6 - 0 - 0
Jan Smits tapper----------------------4 - 0 - 0
Cornelis Lamerts---------------------3 - 0 - 0
--------------13- 0 - 0
Volgende particuliere getauxeerdens
Den heer drossard
de Cort---------------------------------3 - 0 - 0
De wed(uwe) vander Lith-----------3 - 0 - 0
Philips van Heusden------------------1 -10 - 0
Joost Linders--------------------------1 -10 - 0
Jan Hixspors---------------------------1 -10 - 0
Sijmon IJsbouts-----------------------1 -10 - 0
Anneke van Alst---------------------16 - 0 - 0

blz. 215

Cornelis M anders---------------------5 - 0 - 0
( Jan Jennis)
Tijs M artens---------------------------1 -10 - 0
Dirck Andriessen---------------------1 -14 - 0
M arten Driesse------------------------0 -15 - 0
Jan Smits-------------------------------1 -10 - 0
Vergaderinge gehouden van drost, Hend(rick)
Tho Poel, Philips van
Heusden, Joost Leenders
Vrijdag den 27 October
1713
opt geproponeerde ter vergadering
gedaan, is nae deliberatie goet gevonden en verstaen met de bestelling
vande collecteus der imposten der drancken bestiael
en drancken voort te gaen.

blz. 216

Op dese naervolgende conditien
sullen drossart en schepenen
deser gront heerlijckheijt Asten
en Ommelen, naer gedaen
proclamatie op sondag den twee
entwintighsten October deses jaers
aende geboode gedaen, publiequelijck en voor alleman in conformiteijt vande resol(utie) vande
ed(el) mo(gende) heeren Raeden van
staete der Vereenigde Nederlanden
in dato den 30 October 1709 aen
den minst willende aennemer
bestellen 't collecteren der
imposten vande drancken, bestiael hoorngelt
en besaijde mergen van Bamis jonghstleden tot den lesten September des toecomenden jaers 17c ende veertien
over dese voorschr. heerlijckheijt
Den aennemer sal gehouden
wesen tot verantwooringe der voorschr.
te collecteere imposten moeten stellen
twee sufficiente binnen borgen
desen gerigte bedwanckbaer

blz. 217

off wel subject de judicature van wel
gemelte haer ed(el) mo(gende) welcke borgen
beneffens den aennemer sullen moeten
gelooven ider een voor al en elck
als schuldenaer principael, met submitteringe vande vrijwillige condemnatie van opgemelte heeren haer ed(el) mo(gende)
den schepenen van Asten, en met renuntiatie
aen allent gunt dat die aennemer
en borgen daer tegens te stade soude
connen off mogen comen.

den aennemer en desselfs borgen
sullen goede sorge moeten dragen, dat het
comptoir ten respecte van dese voorschr.
imposten op sijne tijt werdt betaelt
op dat de besteeders off gemeente
daer over geen schade en come te
lijden, welcke schade op de aennemer
en sijne borgen sal werden verhaelt
met de costen daeromme gedaen off
als om te doen alles op reele en parate executie.

Den aennemer sal binnen den tijt van
ses weecken behoorlijcke collect boecken gelevert werden, te weten vande

blz. 218

vanden besaijde mergen en
hoorngelde, en vant bestiael
nae de taxatie der selver, als mede
naer expiratie vant jaer, voor soo
aengaet die van tijt tot tijt gedurende vant jaer aengebraght
mogten werden gelijck oock binnen
voorschr. ses weecken de getauxeerdens
wegens de drancken en de aengebragten drancken naer expiratie vant
jaer aenden aennemer mede gelevert
sullen werden, sullende den aennemer
gehouden wesen die aengebragte drancken en bestiael van
tijt tot tijt naer expiratie vant
jaer soo wel als t geen te gelijck vervaerdight kan werden
moeten collecteren sonder eenigh
tegen seggen, twelck alles bij de
besteders wert gereserveert
om daer ontrent naer billickheijt
sonder des aennemers becroningh
die lijsten op te leveren.
Den aennemer sal naer

blz. 219

expiratie vant jaer moeten doen des versogt
sijnde behoorlijck reeck(eninge), bewijs en reliqua
en sal in den uijtgaeff geen posten geleden
werden als die met behoorlijke quitantien
geverifieert sullen sijn.

Op alle welcke generale ende speciale
conditien soo sijn de voorschr. collectens der
imposten aengenomen bij Jan van
Riet, en dat ider hondert gul. te
# gelovende op
collecteren voor vijff gul. ende
verbant als nae
vijftien stu. # Aldus gedaen en bestelt
regten dese conditie ten Raetcamere van Asten, desen
in alle deelen
sevenentwintighsten October 17c
te sullen naercoende dertien, toirconde geteeckent
men observeren
voldoen en betaelen
J.van Riet
P.D.Cort drossard
1713
Hend(rick) Tho Poell presijdent schepen
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost van Heughten schepen
Joost Roefs schepen

blz. 220

Vergaderinge van
gehouden van drost,
Philips van Heusden,
Joost Linders, Jan
Hicxspors en Sijmon
IJsbouts schepenen

Vrijdag den 3 e November 1713

Wert door den heer drossaart voor
gebragt dat haar hoog mo(gende) de
heeren staten generaal der Vereenigde Nederlanden bij placaat van
den 4 e Junij 1657 hebben gewilt
en begeert als mede bij speciale
sauvengarde van dato den tienden
Jannuarij deses jaars aan den voorn(oem)d
drossaart en schepenen verleent
mede hebben gewilt en begeert
dat de schaden die aan de huijsen
der gereformeerde mitsgaders aan
officieren schepenen wert gepleegt
dat die aanstons door de gemeijnte
uijt een equitabelen omslagh
moet werden gerepareert.

blz. 221

enderwijl de glasen van de huijsinge
van den voorn(oem)d drossart in den
voor avont van den 17 e October 1713
sijn ingeslagen of geworpen, relaas
ter kennisse van heeren schepenen
en borgemeesters, die tot nogh
toe niet en sijn gerepareert geworden, niet tegenstaande daar
toe aan maninge gedaan , soo
versoeckt den selven alsnogh
hier op de intentie van schepenen
en borgemeesters te hooren
versoeckende hier van acte omme
daar over te doleeren soo als
te rade.

schepenen protesteeren de borgemeesters gewaarschaut te hebben
borgemeesters hier present
accepteeren aant versoeck
te voldoen.
tweede propositie
wert alsnog door den drossart
aan dese ed(ele) vergaderinge voor
gedraagen dat haar ed(el) mo(gende)

blz. 222

de heeren Raden van staten der
Vereenigde Nederlanden bij der
selver ordre ende reglement
in dato den 29 e October 1696 hebben
gewilt en begeert dat ider
huijsgesinjaarlijcx voor den laatsten April sullen hebben te graven in goede ordere ses kuijlen
alsmede datter sullen werden gemaackt en door de heijden
en vroente van 't eene dorp
opt ander lini regt sullen
hebben op te schieten groote
ruijme wegen ter breette van
herbane ter hoogte van twee
voeten allent welcke volbragt
moste sijn binnen de tijt van
tien jaren naart emaneeren
van den voorschr. reglemente ende
de wijl dien thien jaeren nu
al lange sijn geexpireert en
mede dat daar over geen inspectie
en is geschiet waar toe den
officier neffens twee schepenen
is geregtigt soo versoeckt den
selven drossart, in gevolge

blz. 223

de meer genoemde reglemente dat
uijt 't collegie van schepenen genomineert mogen werden twee
schepenen omme beneffens hem
drossard en secretaris te gaan
inspecteeren of aan haar ed(el)
mo(gende) bevelen is voldaan ofte niet
ende in geval aant voorschr. versoeck niet en wert voldaan
soo protesteert den voorschr. drost
ende versoeckt extract uijt
dese propositie om te doen als
te rade.

blz. 224

Eedt der armmeesters

Wij beloven en sweren dat wij den
register der armen deser grontheerlijckheijt met allen iver vigilantie ende
neerstig heijt de pagten en renten
en wat den armen verders concerneert getrouwelijck sullen in vorderen, en dat wij verders ons punctueelijck sullen reguleeren naar het
reglement van den jare 1700 bij
haar ho(og) mo(gende) emaneeren alsmede observeeren
de ordre die ons door de provisoren
van den armen gegeven sal worden
ende mede dat wij des versogt sijnde
sullen doen reekeninge bewijs ende
reliqua ende verders doen en
handelen als eerlijcke armeesters
toe staat en behoort te doen
soo waarlijck help ons Godt
almagtigh.

Op huijden den 11 e November 1713 soo hebben
M arcelis Teunis en Dirck Janssen van

Someren als vercorene armmeesters

blz. 225

den voorstaanden eedt gedaan ende
afgelegt aan handen vande heer
Pieter de Cort drossart ter presentie
van Hend(rick) Tho Poell en Sijmon IJsbouts.

Vergadering van
drossard en schepenen

M aandag den 27 e November 1713

op het geproponeerde ter vergaderinge
door den heere drossard gedaan heeft
Joost Linders een der schepenen alhier bekent dat Willem M atijs Somers
alhier gebannen bij sententie vanden
30 e October 1713 op sondagh geweest
sijnde den 26 e deser maant in den avont laat verhalende onderanderen dat hij door hulp uijt sijn

gevanckenisse was geholpen ende dat
hij neffens de sijne haar soude

blz. 226

hebben laten hooren van eenige
scheuten te doen, dog dat sulex niet
en was geschiet ter oorsake dat hij
nog een boeij aan sijn been en twee
aan sijn handen was hebbende verhalende verders dat hij gebannen
was geweest ten huijse van Sijmon
IJsbouts schepen alhier en dat hij
tegens hem Sijmon als sijn proces ten
advise hebbende gebragt hadde
geseijt dat hij schepen daar qualijck aan hadde gedaan bekennende verders ten tijde hij aant
huijs van Sijmon IJsbouts was
gecomeneenen scheut buijten
de deur hadde gedaan ende wert
mede voor gebragt dat den selven
Sijmon IJsbouts bekent dat
op donderdagh avont geweest
sijnde den 23 e deser maant ten sijnen
huijsen was gecomen den voorschr.
gebannenen, dat oock buijten sijn
huijsinge geschoten was geworden
ende dat den voorn(oem)d gebannenen tegens hem hadde geseijt waar-

om dat hij Sijmon als schepen alleen ten advise met sijn proces
was geweest.
Ende want het onder reverentie

blz. 227

voor de justitie aenleijdelijck is, dat een
gebannenen sig durft verstouten
onder dese jurisdictie en selfs in de
huijsinge van schepenen durft comen
waar door het quaat niet geweert
wordende vermits een ider voor hem
ende de sijne befreest is en waar inne
dient te werden voorsien soo wert
de vergadering in bedencken gegeven
of men niet behoorden te stellen
sekere paine ten laste van die geene
die hem in huijs ofte ter herberge
is nemende en mede die van hem
kennisse sijn hebbende daar van aande
justitie geen advertentie
hebbende gedaan.

waarop gedelibereert sijnde verclaren schepenen hier op niet geven te resolveeren
Den heere drossard protesteert van

desselfs de voir tot hanthavinge van
de justitie in desen gedaan en versogt.

blz. 228

Op huijden wesende den negenden
April 1714 heeft d'heer Johan Draeck
ingevolge de poletieque reformatie
op de commissie van haer hooged(ele)
mevrouwe van Asten in dato den
eenentwintighsten September
1713 bij haer hooged(ele) eijgenhandigh
onderteeckent en met haer hooged(ele)
cachet becragtigt, en daer op gevolgde haer hoo(g) mo(gende) approbatie in
dato den 27 e M eert 1714 aen handen
van d'heer Pieter de Cort als
drossard ten overstaen vanden
onderget(ekende) schepenen, als secretaris
van Asten en Ommelen gedaen en
affgeleght den behoorlijcken eet
toirconde
Hend(rick) Tho Poell presijdent schepen

Joost Roefs schepen.

blz. 229

op dese conditien ende voorwaerden hier naer beschreven
soo sullen drossardt en schepenen
publiequelijck en voor alleman
ingevolge haer ed(el) mo(gende) resolutie
vanden dertighsten October
seventien hondert ende negen
naer voorgaende proclamatie
op sondagh den achtsten April
17c ende veertien door den vorster
gedaen publiequelijck ende
voor alleman bestellen het
collecteren vande cleijn
speceij, hooftgelt, loco gemael mitsgaders de quotesatie
soo als dat aenden lande betaelt moet werden, alle in
gegaen met eersten April
jonghstleden.

Ende sal den aennemer gehouden
wesen te moeten stellen tot verantwoordinge der voorschr. collectens
goede sufficiantie binnen borgen

blz. 230 niet aanwezig

blz. 231 niet aanwezig

blz. 232

deser geregte bedwanckbod
off wel subject de judicatieve
vande ed(el) mo(gende) heeren raden
van staete, welcke borgen
beneffens den aennemer
ider een voor al als principael haer ander welgemelten
raede en schepenen alhier sullen
moeten submitteeren
Den aennemer en borgen
sullen gehouden wesen, voor de
voldoeninge en prompte
betalingh vant comptoir
der voorschr. imposten goede sorge
moeten dragen, op dat de
gemeente door wanbetalinghe
in geen schade en comen te
vallen welcke schaeden
op haer aennemer ende

borgen sullen werden
verhaelt
Ende sullen aenden
aennemer behoorlijck collectboecken gelevert werden
ten coste vande gemeente

blz. 233

Den aennemer en borgen
sullen van haren ontfanck ende
uijtgaeff des versogt sijnde naer
expiratie vant jaer gehouden zijn
te doen behoorlijcke reeckeninghe
bewijs ende reliqua.
geboden sijnde ses gul. en niemant
gecompareert dus de voorschr. collectens
heeft willen aennemen is daer
voor opgehouden, protesterende
van de voor acte den elffden
April 17c ende veertien.
P.D.Cort drossard
1714
Hend(rick) Tho Poell presijdent schepen
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Simon Isbouts schepen
Joost (Henderics) schepen

Op alle welcke voorschr. conditien soo
veert in volgen als voorschr. mede
ten beurde gebragt de collecte
vande verpondingh en een vijffde
verhoog van dien , die ingevolge haer
ed(el) mo(gende) placaet vanden 26 jan(uari)
17c ende veertien moeten werden

blz. 234

opgehaelt mitsgaders de
ordinaire conincx beede alle
ingegaen met de lopende
jare 17c ende veertien.

Ende insgelijcke als voor geboden
sijnde ses gul. is daer voor opgehouden
alsoo niemant is gecompareert
die de voorschr. collectens daer voor
heeft willen aennemen , acte
Asten den elffde April 17c
ende veertien.
P.D.Cort drossard
1714

Hend(rick) Tho Poell presijdent-schepen
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost Hendrics schepen
Sijmon Isbouts schepen

blz. 235

Eedt der borgem(eeste)rs
Wij belooven en sweeren dat wij als borgem(eeste)rs
met ge(meentes) gelt, ge(meentes) schade sullen
voorcomen, dat wij de collectboecken die wij
volgens resol(utie) vande raedt moeten innen getrouwelijck sullen collecteren, als mede dat
wij alle ordon(antien) van betalinge streckende
tot betaling van gemeents schulden ofte
tot dienst vande selve bij de regente ten
onsen coste werdende geslagen sullen voldoen
en agtervolgen en mede dat wij ons
in alle deelen sullen gedragen, gelijck eerlijcke
borgem(eeste)rs toestaet en behoren te doen, ende
versogt sijnde te sullen doen reecke(ning) bewijs
en reliqua soo waerlijck helpe haer
Godt almagtigh.

Op huijden den sestienden Junij 17c en veertien heeft
Jan Doensen en - - - als vercooren borgem(eeste)r aen handen
vanden drossart gedaen en affgelegt den
voorenstaende eet
Op huijden den negentiende julij 17c en veertien heeft
Peeter Hendricx den voorschr. eet afgelegt als borgem(eester)
Eet vande setters
Wij belooven en sweeren ons als setters in alle
opregtigheijt te sullen gedragen als eerlijcke
setters toestaet en behooren te doen, soo
waarlijck helpe ons Godt almagtig.

blz. 236

op huijden den sestiende Junij 17c veertien
hebben Joost (Laurenschen) en M arcelis Andriessen
aen handen van den heer drossart ten o(ver)staen
van alle schepenen gedaen den voorenstaende eet als setters.

Vergaderingh van
drost en alle de schepenen
exept Roeffs
Saturdag den 23 Junij 1714
Dewijl voor desen de verpond(inge) die aenden

lande betaelt moet worden door de
borgem(eeste)rs altoos gecollecteert is
geweest en twelcke volgens resol(utie)
van haer ed(el) mo(gende) d'heeren raden van
staete met meer mag geschieden en St-Jan nu is
aenstaende wanneer soodanige verliesinge plaghte te geschieden soo is met
een parigheijt van stemmen tot
collecteur der ord(inare) slants verpond(inge)
en vijffde verhoog van dien van tlopende
jaer aengestelt den persoon van

blz. 237

Vergaderinge gehouden op maandag den
eerste October 1714 van heeren
drossard en alle de ses
schepenen.

Opt geproponeerde ter vergaderinge
gedaan, is na diliberatie goet gevonden en verstaan met de bestellinge
van de collectens der imposten der
drancken, bestiaal, hoorngelt en
besaijde merge voort te gaan.

Op huijden desen eersten
October 17c en veertien soo sullen de
heeren drossard en schepenen deser
grontheerlijckheijt Asten en Ommelen
op conditie naarvolgende, naar gedane proclamatie op sondag den
dertigsten September 17c en veertien aan de
gebooden gedaan publieck ende voor
alle man in conformitijt van de
resolutie van de ed(el) mo(gende) heeren rade
van staten der Vereenigde Nederlanden.

blz. 238

in dato den 30e October 1709 aanden minst
willende aannemer bestellen te collecteeren der imposten van de drancken,
bestiaal, hoorngelt en besaijde
mergen ingegaan Bamis seventien
hondert en veertien tot den lesten
September deses toecomende jaars 17c en
vijftien over dese voorschr. heerlijckheijt voor soo veel het ten behoeve van de gemeijnte aanges(telt) is
ende blijft.
Den aannemer sal gehouden wesen
tot verantwoordinge der voorschr.

te collecteere imposten moeten stellen
twee sufficante binne borge desen gerigte
bedwanckbaar ofte wel subject
de judecature van wel gemelte
haar ed(el) mo(gende) welcke borge
beneffens den aannemer sullen
moeten geloven ider een voor
al en elck als schuldenaar principaal met submitteeringe van
de vrij willige condemnatie
van opgemelte heeren haar
ed(el) mo(gende) en schepenen van Asten
en met renuntiatie aan allent
gunt dat den aannemer en borgen
daar tegens te stade soude connen
ofte mogen comen.

blz. 239

Den aannemer en desselfs borgen
sullen goede sorge moeten dragen dat het
comptoir ten respecte van dese voorschr.
imposten op sijnen tijt wert betaalt
op dat de besteders ofte gemeente
daar over geen schade en come
te leijde welcke schade op den
aannemer en sijne borgen sal
werden verhaalt met de
lasten daar omme gedaan ofte
alsdan te doen alles op reele
en parate executie

Den aannemer sal binnen den
tijt van ses weken behoorlijck
collect boecken gelevert worden
te weten van de besaijde merge
en hoorngelt en vant bestiaal
naar de tauxatie der selver alsmede
naar expiratie vant jaar voor
soo veel aangaat die van tijt
tot tijt gedurende vant jaar
aangebragt mogte werden gelijck oock binnen voorschr. ses weken
de getauxeerderen wegens de
drancken ende aangebragte

blz. 240

drancken naar expiratie vant
jaar aan den aannemer mede
gelevert sullen werden den
aannemer gehouden wesen die
aangebrogte drancken en beestialen van tijt tot tijt naar expiratie vant jaar soo wel als
t geene te gelijck vervaardigt
kan werden moeten collecteeren
sonder eenig tegen seggen 't welck
alles bij de besteders wert gere-

serveert om daar in ontrent
naar billickheijt sonder des
aannemers becroning die
lijst over te leveren.

Den aannemer sal naar expiratie vant jaar moeten doen
des versogt sijnde behoorlijcke
reeckeninge bewijs et reliqua
en sal in den uijtgaaf geen posten
geleden werden alsdie met
behoorlijcke quitantien geverifieert sullen sijn.

Op alle welcke generale ende

blz. 241

speciale conditien soo sijn de voorschr.
collectens der imposten aan genomen bij Jan Doensen
ende dat ider hondert gul. te
collecteren voor drie gul.
vijf stu. gelovende op verbant
als naar regten dese conditie
in alle deelen te sullen naar
comen observeeren voldoen
en betalen ende stelt tot borge
de heer drossard de Cort en
Philips van Heusde aldus gedaan
ende bestelt ter raatcamere

van Asten desen eerste October
17c en veertien.
Jan Doenshe
P.D.Cort drossard
1714 en borge
Philips van Heusden schepen en borge
Jan Hicspoors schepen
Joost henderics schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
mij present
G.Draak secr(etaris)

blz. 242

Word door de heer drossard deser heerlijckheijt Asten aan dese vergaderinge voorgedragen dat haar ho(og)
mo(gende) de heeren staten generaal der
Vereenigde Nederlanden hem drossard niet alleen nee maar oock den
president en schepenen hare persoonen vrouwen kinderen familen
en goederen hebben gelieven te
nemen in haar ho(og) mo(gende) speciale

protecxtie bescherminge en sauvegarde met interdict aan allen
en eenen ider van den voorn(oem)de drossard en regenten van Asten op
eeniger hande manier in hare persoonen huijsvrouwen hare kinderen familien en goederen te leveren
op peene dat de gansche gemeente
van Asten daar voor responsabel soude sijn met verder accoort
dat ingeval den voorn(oem)de drossard
president en verdere regenten
van Asten ingeval imant aan
haare persoonen , hare huijsvrouwe
kinderen en die van hare familie
door eenige booswigten vant

blz. 243

leven ter doot mogten werden gebragt ofte door brant stigtinge
ofte andersins van hare goederen
mogte werden berooft dat de selve
gemeente van Asten gehouden soude
sijn , soo veel op te brengen en te betalen als het ampt ofte ampten van

den nedergeslagen bevonden
soude werden, weerdig te sijn
als mede de schade der geroofde of
gebrande goederen, alles conform
de voorschr. sauvegarde in dato den
10 e jan(nua)rij 1713 alhier gepubliceert
en geaffigeert ende ofte schoon
haar hoog mo(gende) als sauverijnen
van den landen 't geene voorschr.
tot securitijt der officianten
en regenten hebben gelieven te
verleenen en om alle en een ider
van alle moetwilligheden te plegen
een afschrick te doen hebben, segt
hij drossard dat op desen gepasseerden
nagt op sijn voorste deure langts
de straat met krijt was geschreven
een galge daar aan hangende een
figuur van een mensch, als mede

blz. 244

dat de deur en deurgebonte met menschen dreck was besmeten en besmeert
gelijck allent selve oock is geschiet
aan de huijsinge van hend(rick) Tho
Poel regeerende president alles
blijckende bij de verclaringe van
twee schepen tot het visiteeren
vant geene voorschr. versogt op

dato gepasseert en aangesien den
voorschr. drossard sig verbeelt int
bedienen van sijn ampt niet anders te gedragen als om 't quaat
te straffen en den onnoselen en den
verdreuckten te helpen en verders
te doen wat een eerlijck officier behoort
en toestaet te doen 't voorschr. affront
aen sijn huijs gepleegt en voor soo veel
het aende huijsinge vanden president
is geschiet kom(en) officij niet en staet
te lijden, maer dienaengaende tot
weringe van alle verdere moetwilligheden en apparente affronten aen
sijn persoon waer vande verbeeltenisse soo voorschr. vertoont ingevolge

blz. 245

haer hoog mogende resolutie daer op
en naer gevolgt sig genoodtsaeckt
vint ten laste vande gemeente sig te
voorsien van genoegsame militie oftwel
allent selve als gepleegt in vilipendie
van hoog gemelte haer hoog mog(ende) souve-

raine sauvegarde aen haer hoog mog(ende)
tot des vertoonders securiteijt sig te addresseren
ten ware dat bij dese vergaderinge aenden
drossard ten desen reguarde eenige satisfactie
en securiteijt ten laste gegeven wierde
versoeckende derhalven dat dese vergad(eringe)
desen aengaende gelieve te resolveren

Waer op de ed(ele) vergaderingh alles in overwoogingh heeft genomen, versoecken den
heere drossard dat sig desen aengaende
aen haer hoog mog(ende) niet gelieft te
addresseren met verseeckeringe dat aen
de gemelten drossard alle satisfactie
gedaen sal werden wat tot desselfs
securiteijt gedaen behoort off gedaen
kan werden, als mede dat men bij publicatie sal laeten publiceren, dat den
geenen die den dader van soo danige
gepleeghde vagebonderijen weet

blz. 246

aen te brengen soodanigh dat diegeene die sulx heeft gepleegt
in handen van justitie comen
sal, genieten hondert gul., en dat
desselfs naem sal werden gesecreteert al was den aenbrenger

mede hand dadigh aen 't feijt
tot welcks publicatie te doen den heere
drossard beneffens den president
werden versogt, de noodige ordre
te stellen.
P.D.Cort drossard
1714
Hend(rick) Tho Poell presijd(ent) schepen
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost Henderics schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
Dient voor memorie dat Hend(rick) Canters en
Teunis Josephs hebben de verponding gebeurt
over dese heerlijckheijt, int jaar 1687 tot 1688
welcke verpondinge met buijte verponde volgens reeckening (heeft) en haar het boeck
heeft comen te bedragen drie duijsent seven
hondert seven en veertig gul. 14 stu. 8 penningen
en sijn de selve schuldig gebleven bij slot
van henne reeckeninge twee hondert
agtendartig gul. en................

5-0-0

blz. 247

Vergaderige van
den heer Pieter de Cort
drossard, Philips van
Heusden, Joost Linders
Jan Hicspoors, Joost Roefs
en Sijmon IJsbouts schepenen

Saterdag den 20 October 1714

Opt geproponeerde ter vergaderinge
gedaan soo wort geresolveert met de
tauxatie der drancken van Bamis
1714 tot Bamis 1715 voort te gaan
en sijn de naarvolgende bij drossard
schepenen en secretaris in conformitijt van haar ed(el) mo(gende) resolutie
van dato den. . .. ... .. . .
getauxeert
Rijnier van Geldrop schenker van gediteleerde wateren getauxeert op--------------------3 - 0 - 0
Jan Overhof als voor-----------------2 - 0 - 0
------------------5-0-0

blz. 248

M arte van Deurse, tapper
en schenker----------------------------3 - 0 - 0
Jan Aerts, jenever stoker------------4 - 0 - 0
Jan van M ierlo, jenever

schenker en tapper--------------------3 -15 - 0
Willem Lomans, jenever
stoker en schenker--------------------4 -18 - 0
Jan Timmermans ad. idem----------3 -10 - 0
Peeter Biemans ad. idem------------3 -15 - 0
Hend(rick) Hoefnagels ad.
idem------------------------------------6 - 0 - 0
De wed(uwe) Antonij van
Rut ad. idem--------------------------5 - 0 - 0
Flips van de Warrenburg, tapper---------------------------4 - 0 - 0
Jan Lomans, tapper------------------3 -10 - 0
Jan van der Linde
tapper-----------------------------------2 - 0 - 0
-------------43 - 8 - 0

blz. 249

Jan Smits tapper----------------------4 -10 - 0

Goort Doensse tapper----------------5 - 0 - 0
Ture Lomans tapper
en brouwer----------------------------10 - 0 - 0
Willem Berkers tapper--------------11 - 0 - 0
Teunis Josephs tapper----------------4 - 0 - 0
IJsaac Souveéh jenever
stoker en schenker--------------------5 - 0 - 0
Cornelis Lamerts
tapper-----------------------------------6 - 0 - 0
Dirck Verkuijle tapper
en schenker----------------------------5 - 0 - 0
Hend(rick) Tho Poel tapper
en jenever stoker---------------------20 - 0 - 0
-------------70 -10 - 0

blz. 250

De wed(uwe) van de Cruijs
tappers en brouwers-----------------12 - 0 - 0
Jan van Riet tapper------------------18 - 0 - 0
Francis van de Loverbosch tapper--------------------------18 - 0 - 0
Frans Huijbers tapper
en brouwer----------------------------18 - 0 - 0
Peeter Kanters tapper----------------9 - 0 - 0
Frans Hoefnagels tapper-------------6 - 0 - 0
Frans Polders jenever
schenker--------------------------------3 - 0 - 0
Jan Doense tapper--------------------9 - 0 - 0
Willem Aerts tapper-----------------14 - 0 - 0
----------------107 - 0 - 0

blz. 251

Gerit Verkuijle tapper---------------4 - 0 - 0

Wouter Hoefnagels
tapper-----------------------------------5 - 0 - 0
------------9-0-0

Volgende particuliere die getaxeert
sijn
De heer drossard
de Cort---------------------------------3 - 0 - 0
Juffrouw wed(uwe) vander
Lith-------------------------------------3 - 0 - 0
Philips van Heusde-------------------1 -10 - 0
Joost Linders--------------------------1 -10 - 0
Jan Hicxspors-------------------------1 -10 - 0
Sijmon IJsbouts-----------------------1 -10 - 0
-------------12 - 0 - 0

blz. 252

Anneken van Aelst-------------------16 - 0 - 0
Cornelis M anders---------------------5 - 0 - 0
Jan Tonis-------------------------------1 - 4 - 0
Tijs M artens---------------------------1 -10 - 0
Dirck Andriesse-----------------------1 -10 - 0
Jan Smits-------------------------------1 -10 - 0
Geeff Paulus---------------------------1 - 5 - 0
--------------27 -19 - 0

blz. 253

Wert aan de ed(ele) vergaderinge voorgedra(gen)
dat naar ouder gewoonte tot voorcoming
van alle contraventien van de placcaten en resolutien vanden landen
opt stuck vanden impost der drancken
gedaan emaneeren behoorlijcke publicatien behoorden te werden gedaan
wie tot collecteur der drancken
is aangestelt
is goedgevonden en verstaan bij publicatie bekent te maken dat tot
collecteur der drancken is aangestelt
den persoon van Jan Doense werdende
een ider (die niet getauxeert sijn)
gewaarschout geene biere wijnen
of brandewijnen in te slaan sonder
dat deselve alvoorens aanden
collecteur sijn aangebragt op peene
dat tegens de soodanige die ter contrarie doen daar over narrigeur van den placcaten vanden
landen sullen worden gestraft
ende staat te weten dat de buijten
gebroude bieren bij de particulire
niet getauxeert wesende (werdende
ingeleijt) daar van sal moeten
worden betaalt vijftien stu.
en van de binne gebroude tien stu.
van de ton, en verders naar advenant en opdat niemant

blz. 254

hier van ignorantie soude comen
te pretendeere, soo sal dese aan
den geboden worden gepubliceert
P.D.Cort drossard
Hend(rick) Tho Poell presijdent
Philips van Heusden schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost Hendricx schepen
Sijmon Isbouts schepen

Alsoo men in ervaringe gehouden is dat
dessondaegs onder de predicatien
door de kinderen soo op den kerckhoff
als daer ontrent een groot geschal
wert gemaeckt, mitsgaders dat
door de glasen vande kerck door
de jongens wert gesmeten twelck
want niet en behoort, en om
op het een als ander tot voorcoming
van clagten die anders aende hoog
mogende heeren staeten generael der
Vereenigde Nederlanden de sauveraine

blz. 255

gedaen mogte werden, te voorsien, soo
wert mits desen aen allen en eenen ider
gewaerschout, dat niemant onder de
predicatien op off ontrent den kerckhoff
tot verhindering vanden gereformeerden
godtsdienst, eenigh geschal off geroep
sal mogen maecken, veel minder door
off tegens de glasen te werpen, op pene
dat imant bevonden wert , soo wel
int een oft ander contrarie tegens dese
onse goede meijninge en ordonnantie gedaen te hebben
telcken reijse sullen verbeuren drie
gul. ten behoeve vanden drossart voor
tweederde parten, en een derde part
voor den aenbrenger tsij vorster ondervorster off andere, en sullen de ouders
voor hare kinderen minderjarigh wesende
moeten instaen, en voor den gestelden pene
aenspreeckelijck sijn, acte Asten dese
20 October 17c en veertien.

blz. 256

Vergaderinge
van heere drossard en schepenen der grontheerlijckheijt Asten

Dinsdag den 6e November 1714
Alsoo ter vergaderinge van den
heere drossard voor gebragt sijnde
de resolutie van de ed(el) mo(gende) heeren
rade van staten der Vereenigde
Nederlanden in dato den 26e Januari
1707 waar bij aan officier regenten
en secretaris van alle de dorpen
plaatse en heerlijckheden in de
M eijerije wort geordonneert
des gerequireert ten comptoire
der domijnen van Brabant binnen s-Hertogenbosch te exhibeeren
en over te leveren een pertinente
lijste van alle de capitalen tot
laste van ider gemeijnte staande
met expressie van den dag, maant
en jaar wanneer die sijn genegotieert, bij wien en van wien
opgenomen, hoeveel voor

blz. 257

intrest gelooft en wie de houders
der obligatien en renten brieve sijn
op peene dat de gebrekige officieren
regenten en secretarissen door den
heere raat en rentmeester generaal der domijnen daar toe bij
parate executie en gijseling tot
haar prive costen sal mogen
constringeeren en de wijl soo voor
als nog soodanige lijste alhier
nog niet is geformeert veel min
connen formeeren door dien
de tegenwoordige regent en als
ignorant en voor haar tijt veel
voorgevallen sijnde aant geordonneerde in de resolutie gemelt
niet hebben connen voldoen
wert de ed(ele) vergaderinge in
bedencken gegeven om soo veel
doenlijck in staat te werden
gestelt om aan hoog gemelte
haar ed(el) mo(gende) resolutie te voldoen
de jegenwoordige borge(meester) (vermits een der selver geleertheijt
meerder dan veele voorgaande)
te ordonneeren geen betalinge
te doen van eenige intresten
als onder quitantie soo en

blz. 258

gelijck als aan haar op gegeven sal
worden op peene van roijeeringe.

Waar op gedelibreert sijnde is goet
gevonden
het geproponeerde te
amplecteeren en de borgem(eester) Jan
Doense cum suo te ordonneeren
geen betalinge der intresten aan
eenige capitalisten te doen, als
op quitantie geformeert volgens
het consept aan hem over te
leveren op peene van roijeeringe
en sal extract deses met eenige
consepten van quitantien
aan de voorschr. borgem(eesters) delevert worden om te strecken
tot haarder narigtinge ende
dat om soo veel doenlijck aan
hoog gemelte haar ed(el) mo(gende) resolutie te voldoen.

blz. 259

copia
Aan de ed(el) mo(gende) heeren
Gedeputt(eerde) van de ed(el) mo(gende)
heeren raden van staten
der Vereenigde Nederlanden.

Vertoont in alle onderdanigheijt
Pieter de Cort drost van Asten
quartiere van Peelant M eijerije
van s-Hertogenbosch dat hij suppl(iant)
't neffens gaande req(es)t en u ed(el)
mog(ende) op gevolgde app(...)t in dato
24 meert 1714 op den 26 meert daar
aanvolgende met overlevering

blz. 260

van verscheijde copijen door een
slants deurw(aarder) aan 't collegie van
schepenen van Asten en aan
verscheijde ingesetenen heeft doen
insinueeren gelijck u ed(el) mog(ende) 't
selve sal konnen blijcken bij 't
relaas onder u ed(el) mo(gende) app(elan)t en
dewijl de schepenen veel min d'in
gesetenen geen redenen van clagten
sijn hebbende en dien volgende
in gebreken sijn gebleven u ed(el) mog(ende)
te berigten
Soo versoeckt den suppl(ian)t in alle
onderdanigheijt om redenen
in de neffens gaande req(ues)t geallegueert dat u ed(el) mog(ende) gelieven
te verclaren dat d'ingesetenen
der heerlijckheijt Asten eenige
granen op andere bodemen en
dorpen ter molen brengende , telken reijse sul verbeuren vijftigh
gul. gelijck bij haar ed(el) mo(gende) in
reguard van de heerlijckheijt Deurne
in den jare 1685 is verstaan,
onderstont 'twelck
doende en was getijckent P.D.Cort
1719
in margine stont
de gedeputeerde van de ed(el) mo(gende)

blz. 261

heeren rade van state der Vereenigde Nederlanden accordeeren het
versoeck bij de nevenstaande
req(este) gedaan soo als het geaccordeert wort mits desen actum s-(Hertogen)bosch den 27e M eert 1714 was getijckent W.Steenhuijs Heumen J.Hop

copia
Aan de ed(el) mo(gende) heeren
gedeputeerden vande
ed(el) mo(gende) heeren rade van
staten der Vereenigde
Nederlanden.
geeft eerbiedig te kennen Pieter de
Kort drossard der grontheerlijckheijt Asten quartiere van Peelant
M eijerije van s-Hertogenbosch
dat aan den suppl(ian)t verscheijde
klagten sijn voorgecomen, dat
veele ingesetenen 't sij door
complotterije of andere maliversatie sonder eenige de minste redenen hare granen op andere

blz. 262

molens soo binnen de M eijerije als
buijten 't district van den staat
( als sijnde de voorschr. heerlijckheijt
gelegen op de uijterste limiten)
doen malen, en gemerkt dat daar
door slants placcaten op dat stuk
geemaneert, genoegsaam werden
geilliodeert en voornamentlijck
het placcat van den 26e Januari
1657, waar bij art. 3 staat uijtgedruckt dat een ider ingesetenen
van een dorp daar een molen
is staande sijne granen op den selver
molen sal moeten laten malen
ende niet op andere molens op
peene van vijftig gul. telckens te
verbeuren.
En gemerkt den voorschr. molen aan
den landen moet betalen d'ordinare verpondinge daar op gestelt
ende daar en boven nog tot verval des dorps lasten volgens permissie van haar ho(og) mo(gende) naar
ingenomen advies van u ed(el) mo(gende)
jaarlijcx negen en twintig gul. die
tot soulaas der ingesetenen streckende sijn door welcke betalingen
(vermits het voorbijgaan der
ingesetenen) den voorschr. molen

blz 263

tot betalinge der slants ende dorps lasten
onmagtig soude worden en geconfidereert den suppl(iant) daar inne geerne
soude voorsien.

Soo keert den suppl(iant) in alle onderdanigheijt hem tot u ed(el) mo(gende) ootmoedelijck versoeckende dat u ed(el) mo(gende)
goede gelieft sij om redenen voorschr.
te verclaren dat de ingesetenen der voorschr. heerlijckheijt
Asten eenige granen op andre
bodems en dorpen ter molen
brengende voor ider rijse sullen
verbeuren vijftig gul. gelijck haar
ed(el) mo(gende) op den 27 October 1685 in reguard
van de heerlijckheijt Deurne
volgens 't geannexeerde hebben
gelieven te verstaan onderstont
't welck doende en was ondertijckent
P.D.Cort 1714
in margine stont
sij dese gestelt in hande van de
ingesetenen van den dorpe van
Asten omme ons hier op schriftelijck
te beri(n)gten binnen den tijt van
twee maal vier en twintig uren.

blz. 264

actum s-(Hertogen)bosch den 24 M eert 1714 onderstont ter ordonnantie van haar
ed(el) mo(gende) en was getijckent Jacob Pijlt
verder in margine stont
Relateere ik onderget(ekende) deurw(aarder) van haar
ed(el) mo(gende) dit req(uest) en bovenstaande
u ed(el mo(gende) app(elan)t naar sijne forme en
in hande met overlevering van
copij geinsinueert te hebben aande
gelijcke schepenen van Asten collegialiter vergadert die mij tot
antwoort gaven, wij hebben niet
te klagen nog over den molen of
molenaar en dat het onredelijck was dat men op een ander
sijn granen sou laten malen
des te meer om dat den meulen
van Asten in den jare 1711 wesende om gewaijt tot groote kosten
van mevrouw van Asten weder
is opgetimmert, alsmede om dat
die jaarlijcx veel moet betalen
in der lasten hebbende mede in
voege als voor met overleveringe van copij insinuatie gedaan
aan Teunis Josephs een der viermannen en ingeseten van Asten
die mij tot antwoort gaf dat

blz. 265

hij een andermans meel van buijten
hadde ingebragt dat op sijn kar was
gelegt, en hebbe verders met overlevering van copij insinuatie gedaan
aan Gevert Paulus borgem(eeste)r van
den lopende jare, M athijs M artens,
Hend(rick) Peeters, Joost Fransen, M arten
M arcelis, Peeter M artens, M arcelis
Driessen, Delis Philipsen, Aert
Hendricx, Willem Laurijnssen, Wilbert Janssen, Peeter Driesse, Gevert
Philipsen, Cristien Colen, M arcelis
Antonis, M arcelis Laurijnssen
M arcelis van de Voort, Jan Goorts
en aan meer andere ingesetenen
van Asten, die mij antwoorden
sij hadde niet te klagen sijnde
alle in waarderen van de buijtenste hoecken vant dorp van Asten
actum den 26 M eert 1714 was
getijkent A.V.Schaijck deurw(aarder) 1714
copia copie
Aande ed(el) mo(gende) heeren
gedeputeerde van de rade
van state der Vereenigde Nederlande
geeft met onderdanigheijt te kennen

blz. 266

Louis Caartsteker drossard der heerlijckheijt Doerne gelegen in den
quartiere van Peelant M eijerije van
s-Hertogenbosch, hoe dat aan hem
clagtig wort gevallen dat verscheijde ingesetenen der voorschr.
heerlijckheijt 't sij door complotterijen
ofte andre
malversatie sonder eenige de
minste redenen haar granen
op andre molens soo binnen
de meijerije als buijten den districte van desen staat (: als
sijnde de voorschr. heerlijckheijt
gelegen op de uijterste lemite :)
doen malen, ende gemerckt
dat daar soodanige malversatien slants placaten op dat
stuck geemaneert genoegsaam
worden geilludeert voornamentlijck het placcaat
van den 26e Jannuarij 1657
waar bij van u ed(el) mo(gende) op den
derden art(ikel) vant gemaal
wel expresselijck staat uijtgedruckt dat een ider ingesten van een dorp daar eenen
molen is staande sijn granen
op den selver molen sal moe-

blz. 267

ten laten malen ende niet op andre
molens buijten den dorpe ofte
plaatse daar een molen is, op
peene van vijftig car(oli) gulden telkens
te verbeuren ende voorst boven den
peene tegens de fraudateurs in't
generaal placcaat gestatueert,
mede gemerkt dat den pagter van
den voorschr. molen dagelijcx moet betalen
de verpondinge wegens het gemeene lant daar opgetelt
en deeden selven met het voorbij gaan van deselfe molen
genoegsaam onmatig soude
worden gemaakt tot het
voldoen der voorschr. lasten
alsmede geconfideert dat
den suppl(iant) tot maintien van
uwer ed(el) mo(gende) beveelen amptshalven gaarne hier inne soude
willen voorsien.
Soo keert den vertoonder sig tot
uwer ed(el) mo(gende) gedeputeerde ten eijnde derselver geliefte sij uijt redene
voorschr. de ingesetenen der voorschr.
heerlijckheijt henne granen

blz. 268

op andere bodems en dorpen ter molens bringende voor idere rijse
te verclaren executabel voor eene
peene van vijftig car(oli)gulden en specialijk den persoon van Rijnder
de Smit als op de voorn(oem)d fraude
onlangs agterhaalt ende voorts
de voorn(oem)d ingesetenen te ordonneeren henne granen op den voorn(oem)de
molen te laten malen op peene van
in den voorschr. placcate gestatueert 't welck
doende etc. en was getijckent
L.D.Caesteker drost der heerlijckheijt
Doerne, in margine stont, de
gedeputeerde van ed(el) mo(gende) heeren
raden van staten der Vereenigde
Nederlanden gesien de nevenstaande
req(ues)te met het geannexeerde placaat van 26 jannuarij 1657 ordonneeren Rijnder de Smit ingeseten vande heerlijckheijt van
Doerne, als hebbende sijn graan
op andere molens laten malen
aan den supp(liant) te voldoen de
boeten van vijftig car(oli) gulden
in conformitijt vant placcaat en bij nalatigheijt
van dien wert den suppl(iant) geauthoriseert hem bij executie
daar toe te contringeeren

blz. 269
accordeert
met sijn principaal
J.Draak secr(etaris)
ende wert des niet te min de ingesetenen van opgemelte dorpe gelast hun naart gem(elte) placcaat
precise te reguleeren op de boeten
daar inne begrepen actum
s-(Hertogen)bosch desen 27 October 1685 en
was getijckent Joh. v. Bauchem,
M .van Brommen onderstont
accordeert met sijn principaal
quod attestor en was getijckent
J.D.Cassemajor secr(etaris)

Vergaderinge van
drost en schepenen
woensdag den 3e Jan(uari) 1715
Op ordre van haar hoog ed(ele)
de vrouwe van Asten soo sijn Philips
van Heusden en Joost Linders
als schepenen van haren eet
ontslagen.
tot completeering van de
schepen ampten is in de naam
van haar hoo(g) ed(ele) de
vrouwe van Asten

blz. 270

door den drost tot schepenen aangestelt in
gevolge de politique reformatie
be eedigt
de persoonen van
Bernart Vervorreldoncq
Frans Cornelis van Weert
Willem Aert Smits.

Vergaderinge van
heeren drossart
schepenen, vierman(nen),
borgem(eesters), kerck
en armm(eeste)rs
M aandag den 18e M eert 1715
Opt geproponeerde ter vergaderinge gedaan is goet goet
gevonden ende verstaan den
heere drossard president
en een der borgemeesters

blz. 271

te authoriseeren tot het waarnemen van de aanstaande verpagtinge der gemeene middelen
omme dien aangaande te doen
't gunt sij beneffens andere regenten van dorpen en plaatsen
ten meesten oirbaar deser
gemeijnte sullen vinden te behooren met gelofte van indemnitijt naar behooren.

Op huijden den vierden April
17c en vijftien soo sullen de
heeren drossard en schepenen deser grontheerlijckheijt
Asten op conditie naar volgende, naar gedane proclamatie, publiek en voor alle man
bestellen (: aan den minst willende
aannemen:) te collecteeren de
slans verpondinge met de vijfde

blz. 272

verhoginge mitsg(ade)rs de conincx
bede, hooftgelt, loco gemaal,
cleijne specij en persooneele quotisatie alles van desen jare
1715 en soo als dat aan den
lande moet worden betaalt

Eerstelijck sullen de aannemers
gehouden wesen te stellen
tot verantwoordinge der
voorschr. collectens goede sufficante binne borgen deser geregte
bedwankbaar ofte wel subject
de judicature van d,ed(el) mo(gende)
heeren rade van state welcke
borge beneffens den aannemer
ider een voor al als principaal
haar onder welgemelte rade
en schepenen alhier sullen moeten
submitteeren.

De aannemers en borgen sullen
gehouden wesen voor de voldoeninge en prompte betalinge

blz. 273

aan de comptooren
van de voorschr. collectens goede
sorgen hebbe te dragen opdat
de gemeente door wanbetaling
in geen schade en come, welcke
schade op haar aannemers en
borgen sullen werden verhaalt.

En sullen aan de aannemers vande
slans verpondinge en bede binnen
vier en twintig uren en van het
hooftgelt cleijn specij en persooneele quotisatie binnen veertien
dagen ten kosten van de gemeijnte behoorlijcke collectboeken worden gelevert.

Den aannemers sullen van
haren ontfanck ende uijtgaaf
des versogte sijnde naar expiratie
vant jaar gehouden sijn te doen
behoorlijcke reeckeninge alsmede ten reguarde van de clijn
specij gehouden sijn observeert
haar ed(el) mo(gende) resolutie in dato

den 26e Febr(uari) 1715.

blz. 274

op welcke voorschr. conditien
soo wert in voege voorschr.
ten beurde gebragt te collecteeren de slans verpondinge
met de vijfde verhoginge en
een oortjen per gulden ingegaan
van den loopende jare 17c en
vijftien en de daar van geboden
drie gul. en gecolmen tot ses gul.
van ider hondert en niemant
gecompareert die het selve
daar voor heeft willen aannemen
te collecteeren wort geprotesteert van aangewende de voir

Wert mede ten beurde gebragt te collecteeren de
conincx bede, hooftgelt
loco gemaal, clijn specij en personeele quotisatie en daar van
geboden drie gul. geclommen

blz. 275

tot ses gulden van ider hondert en
niemant gecomparaart wort
geprotesteert van de voir
aldus gedaan op dato ut supra
ter raetcamere van Asten
P.D.Cort drossard
Hend(rick) Tho Poell pres(ident) schepen
Jan Hicspoors schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
Bendert Vervoordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aert Smits schepen.

Vergadering van heeren
drost en schepenen
Dondergag den 4e April 1715
Ende sijn vermits het hooftgelt, loco gemaal, clijn specij en
persooneele quotisatie van den
jare 17c en vijftien mitsgaders
de conincx bede van den selven
jare niet tegenstaande ten

beurde gebragt ende bij nimant

blz. 276

aangenoomen sijnde , tot collecteurs met plurolitijt van
stemmen daartoe vercoren
Tomas Hoefnagels ende Jan
Willem M etten, werdende de
selve gelast sorg te dragen
dat de respective comptoiren
der bede en gemijne middelen
op sijn tijt van de voorn(oem)de
impposten promptelijck werden voldaan
en sullen mede gehouden sijn, mede te observeeren haar ed(el) mo(gende) resolutie
van den 26e Febr(uari) 1715 ten
reguarde vande cleijn specij.

Tot collecteurs van de s-lants
verpondingen en vijffde verhooginghe van dien, sijn met een
parigheijt van stemmen (vermits
niemant deselve heeft willen
aennemen) vercoren, Hendrick

blz. 277

Leenders , en Jacob van der Loo
werdende deselve gelast, goede
sorgh te dragen, dat het comptoir
der s-lants verpond(inge) en vijffde
verhooginge van dien, op sijn tijt
promptelijck werden betaalt.

Eet der kerckm(eeste)rs
Wij beloven en sweren dat wij den
register der kercke incomste deser
grontheerlijckheijt getrouwelijck
met allen iver sullen in vorderen
ende verders observeeren ende
naar comen de pointen en articulen voor soo veel de kerckm(eeste)rs
aan gaan vervat in het reglement
en ordonnantie bij haar hoog
mo(gende), op den 16e M eert 1700 geema
neert verders beloven wij ons
niet alleen daar naar punctueelijck
te reguleeren maar in allen
deelen ons te sullen gedragen
gelijck kerckm(eeste)rs behooren
te doen ende des versogt

blz. 278

sijnde te doen reekeninge bewijs
en reliqua soo waarlijck
mogt haar Godt almagtig
helpen.

Op huijden den negen en twintigsten M eij 17c en vijftien heeft
Johan Draak den voorenstaanden Eet naar dat hem door
den officier 't voorgemelte
reglement was voorgelesen
aan de handen van den selve heere
officier gedaan en afgelegt
ter presentie van Hend(rick) Tho Poel,
Joost Roefs en Willem Aarts
Smits schepenen toirconde
getijckent.
Hend(rick) Tho Poell presijd(ent) schepen
Joost Roefs schepen
Willem Aerts Smijts schepen.
Op den 19e Junij 1715 heeft Antonij
Antonij Fransse den voorstaanden Eet gedaan met de

woorden soo waarlijck mogt
hem Godt almagtig helpe.
Jan Hicspoors schepen
Bendert Vervordeldonck schepen

blz. 279

Eedt der borgem(eeste)rs

Wij beloven en sweren dat wij
als borgem(eeste)rs getrouwelijck
sullen innen en ontfangen d'ordinare collect boecken volgens
de resolutien van den landen
moeten collecteeren en op halen gelijck die aan ons door
de regenten ter hant gestelt
sullen worden ende met gemeens gelt gemeens schade sullen
voorcomen dat oock wij alle
ordonnantie van betalinge
streckende tot gemeijne dienst
bij de regenten tot onsen laste
werdende geslagen sullen voldoen naar comen en agtervolgen en dat wij verders
ons in alles sullen gedragen
gelijck eerlijcke luijden toestaat en behooren te
doen als mede dese versogt

blz. 280

sijnde te sullen doen behoorlijcke reeckeninge bewijs et
reliqua soo waarlijck
mogt haar Godt almagtig helpen.

Op huijden den negentienden
Junij 17c en vijftien hebben
M arten Willem Slaats en
Willem Laurijnsse aan handen van den heere drossard
ten overstaan van schepenen
dese betijckent den voorstaanden Eet gedaan
Jan Hicspoors schepen
Willem Aerts Smijts schepen

Eet der setters

Wij beloven en sweren als
setters ons in alles te sullen

blz. 281

gedragen soo en gelijck eerlijcke
setters toestaat ende behooren
te doen soo waarlijck mogt
haar Godt almagtig helpen.

Op huijden den negentienden
Junij 17c en vijftien hebben
M attijs Dircx en Jan Goorts Lomans
den voorstaanden
Eet gedaan en afgelegt
toirconde getijckent
Jan Hicspors schepen
Willem Aerts Smijts schepen

Vergaderinge van
schepenen.

Donderdag den 25 Julij 1715
Voorgebragt ende ter vergadering gelesen, een insinuatie aan
schepenen alhier, wegens Hend(rick)
Linders gedaan, die voor het

blz. 282

meer gedeelte is op gevult, met
onwaarheden,
is goet gevonden dat dewijl
schepenen geen bewaarders sijn
van collect boecken, die wegens
de regeeringe eens aan de
collecteurs sijn ter hant gestelt (:gemerkt seer abusivelijck hij 't selve boeck van
den president compt te vorderen:) sijnde in tegendeel opt versoek van den insinuant, 't
selve boek dat bij hem werdende
gerequireert door den secretaris
aangenomen, omme tot gemak
van hem insinuant cum suo
de vijfde verhoging daar bij
uijt te rekenen+waardoor schepenen immers niet geobligeert sijn dat aan hem weder
te leveren, maar dat hij
't ten allen tijde, gelijck den
insinuant met den secretaris
versproken was , hadde connen

ligten, ende nog kan ligten,
dat wijders den insinuant
beneffens Jacob van der Loo
(:om geen ongelijck te doen

blz. 283

aan andere ingesetenen:) wel
ende te regt tot collecteurs
der s-lans verpondinge en vijfde
verhoging van dien, sijn vercoren
mitsgaders daartoe sufficant, en
bequaam, en soo het aangeleertheijt (: gelijck men tregt voor te
geven:) haar mogte manquleren (:des men vertrouwt daar
toe genog geleert te sijn:) connen
des noot door hare kinderen
in haren broode wesende,
en genog geleert sijnde gelijck
andere collecteurs of borgemeesters gedaan hebben,
haar laten assisteeren, protesteert
niet te min van alle de onware expressien in de voorschr.
insinuatie gestelt mitsg(ade)rs
over hem insinuant onwilligheijt en in tegendeel over de

bereijtwilligheijt van sijnen
mede macker alhier met
desselfs soon present ende
dat van alle kosten schade

blz. 284

en intresten die de gemeente
en sijnen mede macker hebben
gedaan en geleden en verders
genootsaakt sijn te sullen
doen ende lijden en sal
extract deses aan Hend(rick) Linders voorschr. werden overgelevert om te strecken tot sijne
narigtinge.
Hend(rick) Tho Poell presijdent schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen
* Huijbert Van der Loo vor meijn
als voor meijn vader

Vergaderinge van
schepenen
Saturdag den 7e September 1715
Op 't geproponeerde ter vergaderinge
gedaan is ingevolge de resolutie

blz. 285

van de ed(el) mo(gende) heeren raden van state
der Vereenigde Nederlanden in dato
den .. .. ..Augustij 17c en vijftien
goet gevonden en verstaan te committeeren gelijck gecommitteert
wert mits desen Willem Lauwerense
onsen borgemeester om sig selve
als pagter voor de gemeene imposten van de besaijde mergen
en hoorngelden drancken en geslagt
die ingaan sullen den eersten October 1715 voor dese regeeringe te
laten aantijckenen, en werden uijt de
schepenen tot borge gestelt gelijck
tot borgegestelt werden mits desen
Hend(rick) Tho Poel en Sijmon IJsbouts
schepenen gelovende van gemijne
wegen niet alleen voor de voldoeninge der gemelte imposten nee maar
ook onsen geconstitueerden als pag-

ter ende de genoemde borgen cost
en schadeloos te indemneeren, heffen
en ontlasten onder verbant
als na regten.
Jan Hicspoors schepen
Joost Roefs schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen

blz. 286

Wij Jan Hicxpors, Joost Roefs,
Sijmon IJsbouts, Frans van Weert,
Bendert Vervordeldonk en Willem
Aerts Smits schepenen der grontheerlijckheijt Asten en Ommelen quartire van Peelant M eijerije van s-Hertogenbosch met voorgaande consent van de hoog ed(el) welgebore
vrouwe deser heerlijckheijt verclaren te samen te costitueeren
en volmagtig te maken gelijck
wij constitueeren en volmagtig
maken bij desen sr. Hend(rick) Tho
Poel onsen president ten eijnde
omme
in onsen naam ende
van onsen twegen in 't districkt
van de M eijerije van s-Hertogenbosch
of stat van s-Hertogenbosch te

negotieeren en op te nemen eene
cappitale som(me) van vierduijsent
vijfhondert guldens hollants (:om
daar mede af te lossen soodanige
somme aan mevrouw M us of andere staande tegens hoge intrest
ten lasten deser gemijnte:) ende

blz. 287

met volcomen magt om daar voor
voor soodanige som(me) als voorsch. te
passeeren gelofte en guarantschap
voor heeren wethouderen van s-Hertogenbosch ofte voor wethouderen
int districkt desselfs M eijerije
ende daar voor te verbinden onser
aller constituantens persoon ende
goederen hebbende ende verkrijgende ider een van ons als schuldenaar
principaal mitsg(ade)rs aller onse ingesetenen persoonen ende goederen
hebbende en verkrijgende ende de
geheele gemijns goederen egeene van
dien uijtgesondert ende voorts
generalijck en specialijck in de
voorschr. sake te doen en te handelen

bij den voorschr. geconstitueerden,
even al of wij constituanten
selver present soude connen ofte
mogen doen, gelovende wij constituanten allent geene bij onsen geconstitueerden ter sake voorschr. sal worden
gedaan te sullen houden voor goet
stedig en van waarden onder verbant van onse persoonen ende goederen

blz. 288

hebbende en verkrijgende niet tegenstaande eenige solemnitijten
hiertoe naarder gerequireert
waren gecommitteert, de selve
mits desen houdende voor geinsereert toirconde vant geene voorschr.
staat soo hebben wij schepenen
dese eijgenhandig ondertijckent
op heden binnen Asten desen
sevende September 17c en vijftien.
Jan Hicspors schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
Frans van Weert schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Willem Aerts Smijts schepen

Op dese naarvolgende conditie
soo sullen heeren drossard en schepenen deser grontheerlijckheijt Asten
en Ommelen naar gedane proclamatie aan de gebode publieck
en voor alle man in conformitijt
van de resolutien van de ed(el) mo(gende)

blz. 289

heeren raden van staten aan den
minst willende aannemer bestellen
te collecteeren de imposten van
de drancken, bestiaal, hoorngelt
en besaijde mergen van Bamis
jongtsleden tot den lesten september 1716
over dese voorschr. heerlijckheijt.

Den aannemer sal gehouden wesen
tot verantwoordinge der voorschr.
te collecteere imposten moeten
stellen twee sufficante binne borgen dese gerigte bedwanckbaar
off wel (subject) de (judicature) van welgemelte

haer ed(el) mog(ende) welcke borgen neffens den
aennemer, hebben moeten geloven ider een voor al
en elck als schuldenaer principael met
submitteringe vande vrijwillige condemnatie
van opgemelte rade schepenen van Asten als
andere, met renuntiatie op alle exeptien
ter contrarie.

den aennemer en borgen sullen goede sorge
moeten dragen dat het comptoir wegens
dese imposten op sijnen tijt promptelijck
werde voldaen en betaelt op dat
de besteeders, pagters borgen off gemeente
daer over geen schade comen te lijden

blz. 290

welcke schade op den aennemer
en borgen sal werden verhaelt
met de costen daerome gedaen
alles op reele en parate executie

Item sal aenden aennemer binnen
den tijt van ses weecken de
behoorlijcke collect boecken, uijt
genomen de nae aengebragte drancken
werden overhandigt alle welcke boecken
en naedere lijsten den aennemer sal
moeten collecteren innen en ontfangen

sonder eenigh tegenseggen, allent
welck bij de besteeders wert
gereserveert, om alles dit aengaende te reguleren soo als
't behoort.

Den aennemer sal nae expiratie
vant jaer moeten doen des versogt
sijnde behoorlijke reeck(ening), bewijs
en reliqua, en sal inden uijtgaeff
geen (posten) geleden worden
wegens 't comptoir als daer van
quitantien werden geexhibeert.

blz. 291

Op alle welcke generale en
speciale conditien wert ten beurde
gebragt de besaijde mergen en hoorngelt, drancken en bestiaal, alle ingegaen
primo October 1715 en eijndigende den lesten
September des toecomenden jaers 1716 en
is bij verminderingen dese collecte aengenomen
bij M arcus Sauve vorster alhier, ende dat
voor twee gul. achtien stu. vant hondert
ende stelt tot borgen Issaaq Sauve, inwoonder alhier den welcken neffens den aennemer
geloven ider als pricipael, en geloven Pieter
de Cort en Johan Draeck drost en secret(aris)
alnogh als borgen voor den voorschr. aennemer en
sijnen principaelen borge alles op

verbant en rennuntiatie als nae regten
actum Asten ter raetcamer alhier
desen achtsten October 17c en vijftien
M arcus Sauvé
J. Sauvé
P.D.Cort
J.Draak
Hend(rick) Tho Poell presi(dent) schepen
1715
Jan Hicspoors schepen
Joost Roefs schepen
Sijmon Isbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen

blz. 292

Vergaderinge van
heeren drossard en schepenen der grontheerlijckheijt Asten
Saterdag den 12 October 1715
De heer Hend(rick) Kanters voor desen
president alhier, jegenwoordigh
coopman binnen de stat s-Hertogenbosch heeft vertoont bij Frans

Port voor laat mannen der stat
Helmont gepasseert dat sijn ed(el)
hebbende gecogt de hoeve genaampt
den Hersberg gelegen onder Vlierden
voor drie hondert tnegentig
gulden, der selve heeft laten resten
op den armen deser heerlijckheijt
met bij voeginge dat sijn ed(ele) tot
meerder avantagie van desen
armen deselve hadde versekert aan
Hend(rick) Eijsbouts tot Vlierden
mits dat Hend(rick) IJsbouts soude
passeeren ten behoeve van den
armen alhier een obligatie
van vier hondert gulden en daar van
geloven vier gul. tien stu. vant

blz. 293

hondert voor intrest ende vermits
de hr. Hend(rick) Kanters dese overgifte tot
securitijt van den armen gedaan
hebbende met versoeck dat 't tranport daar
van ook mogte geschieden ,als
mede dat dese rente altijt bekent moet wesen door sijn ed(ele)
gegeven te sijn.
waar op gedelibereert sijnde is goet
gevonden en verstaan den welgemelten heer Hend(rick) Kanters voor

desselfs liberale gifte hertgrondig te bedancken verhoopende
dat Goddeheere sijne ed(ele) met
alle bedenckelijcke voorspoet sal segenen en naar
siel en lighaam genadig sijn
en omme te voldoen aant versoek
bij sijn ed(ele) gedaan omme 't voorschr.
goet soo voorschr. staat over te geven
soo wert met agreatie van de
hoog ed(el) wel gebo(ren) vrouw deser
heerlijckheijt daar toe mits desen
geconstitueert en volmagtig
gemaakt de heeren Pieter de
Cort drossard en Hend(rick) Tho
Poel president omme

blz. 294

wegens den armen t selve ten
behoeve voorschr. te transporteren en over te geven in amplicione
forma gelovende op verbande van(de)
arme goederen voor goet en
van waerden te sullen houden
en doen houden, allent geene bij de
geconstitueerdens generalijk, oft
specialijck sal werden gedaen
en verrigt, met gelofte van
indemniteijt nar behooren

P.D.Cort drossard
Hend(rick) Tho Poell presijd(ent) schepen
Sijmon Isbouts schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen

blz. 295

NIET
AANWEZIG
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PERSOONSNAMEN

blz.

Abraham....................Huijbert 197,
Aerts.........................Jan 183,248,
Aerts.........................Willem 198,211,250,
Alst..........................Anneke van 214,252,
Andriessen..................Dirck 163,198,215,252,
Andriessen..................M arcelis 236,
Antonis......................Jan 156,
Antonis......................M arcelis 265,
Asten........................Dirck M arcelis van 168,
Baltus........................Peeter Jan 156,164,168,178,198,
Bauchem....................Johan van 269,
Berckers.....................Willem Frans 156,164,168,176,178,198,
Berkers......................Willem 213,249,
Berlo.........................gravinne van 165,
Biemans.....................Peeter 248,
Boecop......................Baronesse de 164,179,
Brommen...................M . van 269,

Bussel.......................Antonis Goorts van 197,
Bussel........................Frans van 210,
Caartsteker..................Louis 266,
Caesteker...................L.D. 268,
Canens.......................Jacob Adriaen 158,
Canters......................Antonij 198,
Canters......................Hendrick 246,
Canters......................Peter 198,211,
Cassemajor.................J.D. 269,
Colen........................Cristien 265,
Colen........................M aria wed.Dirck 172,173,174,
Conincks....................Francis 156,164,168,195,198,214,
Coopmans..................Peeter 211,
Cornelis.....................Frans 157,
Cort..........................Pieter de 164 tot en met 295.
Cruijs........................Frans van de 164 tot en met 295.
Cruijs........................Michiel van de 198,
Cruijs........................wed. van de 210,250,
Daendels....................M arcelis 203,
Deurssen....................M arten van 211,248,
Dircks.......................Jan 156,198,
Dircx........................M attijs 281,
Doensen.....................Goort 203,212,249,
Doensen.....................Jan 235,241,
Doensse.....................Jan 211,250,253,258,
Doerne......................Everard baron van 179,
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Draak........................G. 241,
Draak........................J. 269,278,
Draeck.......................Johan 228,291,
Driesse......................M arten 215,
Driesse......................Peeter 265,
Driessen.....................M arcelis 265,
Erp...........................Goortie wed.Cornelis van 195,
Eijsbouts....................Hendrick 292,
Frans........................Peeter 164,
Fransen......................Joost 265,
Fransen......................Peeter 168,178,198,
Fransse......................Antonij Antonij 278,
Froije........................Johan 158,
Geldrop.....................Jan Reijner van 195,
Geldrop.....................Rijnier van 212,247,
Goorts.......................Jan 265,
Hael..........................Johan 158,
Haer.........................B.vander 158,
Helmont.....................Jan van 198,

Hendericks..................Joost 233 tot en met 295,
Hendricx....................Aert 265,
Hendricx....................Peeter 235,
Heugten.....................Dirck van 156,164,178,
Heughten....................Joost 168 tot en met 295,
Heusden.....................Philips van 164 tot en met 295.
Hicspoors...................Jan 159 tot en met 295.
Hoeffnagels.................Frans 159,198,213,250,
Hoeffnagels.................Wouter 200,201,213,251,
Hoefnagels..................Hendrick 213,248,
Hoefnagels..................Tomas 276,
Honert.......................Johan vanden 158,
Hop..........................J. 261,
Hooff........................Jan van 156,168,
Hooff........................Jan Juriaens van 198,
Hove.........................Jan Joris van 164,
Huijbers.....................Frans 210,250,
Isbouts of IJsbouts.........Sijmon 159 tot en met 295.
Jacobs.......................Frans 157,
Janssen......................Dilis 213,
Janssen......................Frans 156,
Janssen......................Peeter 212,
Janssen......................Willem 265,
Jennis........................Jan 215,
Josephs......................Antonis 164,168,198,213,246,249,264,
Kanters......................Hendrick 292,293,
Kanters......................Peeter 250,
Lamerts.....................Cornelis 214,249,
blz. 298
Laurenschen................Joost 236,
Laurijnssen.................M arcelis 265,
Laurijnssen.................Willem 265,280,
Lauwerense.................Willem 285,
Leenders....................Hendrick 203,276,277,
Leenders....................Joost 198,
Leude........................Maurits Le 158,
Linde........................Jan vander 213,248,
Linders......................Hendrick 281,284,
Linders......................Joost 214,220,225,247,
Lintermans..................Jan 175,
Lith..........................P.vander 159,
Lith..........................wed.vander 214,251,
Lomans......................Jan Goorts 281,
Lomans......................Willem 198,213,248,
Loo..........................Huijbert van der 284,
Loo..........................Jacob van der 277,282,
Loo..........................Lucas van der 163,

Loomans....................Jan 212,248,
Loomans....................Teure 210,249,
Loverbosch.................Francis van de 250,
M anders.....................Cornelis 215,252,
M arcelis.....................Dirck 198,
M arcelis.....................M arten 265,
M artens.....................M attijs 198,215,252,265,
M artens.....................Peeter 265,
M etten.......................Jan Willem 276,
M ierlo.......................Jan van 211,248,
M usch.......................vrouwe v M ilheeze 200,201
Nagelmaeckers.............N. 165,166,
Overhof.....................Jan 247,
Paulus.......................Geeff 198,203,252,
Paulus.......................Gevert 265,
Paulus.......................Jan 198,
Peeters.......................Hendrick 265,
Persijn.......................Willem van 158,
Peters........................Jan 156,178,198,
Philipsen....................Delis 265,
Philipsen....................Gevert 265,
Poell.........................Hendrick Tho. 159,tot en met 295.
Polders......................Frans 250,
Port..........................Frans 292,
Pijlt..........................Jacob 264,
Reijnders....................Wilbort Peeter 161,
Riet..........................Jan van 157,211,219,250,
Roefs........................Joost 164 tot en met 295.
Roefs........................Joost Jansen 156,
blz. 299
Rut...........................Wed.Antonis van 211,248,
Sauvé........................Isaac 184,185,186,187,291,
Sauvé........................M arcus 291,
Schaijck.....................A.V. 265,
Schott........................Johan 158,
Slaats........................Marten Willem 280,
Smit..........................Rijnder de 268,
Smits........................Jan 215,249,252,
Smits........................Jan Peeter 164,198,214,
Smits........................Willem Aert 270 tot en met 295,
Someren.....................Dirck Janssen van 224,
Somers......................Willem M atijs 225,
Souvez.......................IJsacq 213,249,
(Starts)?......................Jan 212,
Steenhuijs Heumen........W. 261,
Strijen.......................Quirijn van 158,
Swinckels...................advocaet 199,

Teunis.......................M arcelis 224,
Tielen.......................Aert Aert 198,
Tielen.......................Hendrick Aert 207,
Tiemmermans..............Jan Jansen 168,178,
Timmermans...............Jan Jan 164,198,212,248,
Tierens......................Gerard 158,
Toinis........................Jan 207,252,
Verbernen...................Jacob 164,168,178,
Vercuijle....................Dirck 212,249,
Verhindert..................M atijs Jan 208,
Verkuijle....................Gerit 251,
Vermeer.....................heer 190,
Vervoordeldonck..........Henderick 160,
Vervoordeldonck..........Joseph 160,
Vervoordeldonck..........Bendert 275, tot en met 295,
Vervordeldonck............Bernart 198,270,
Voermans...................Antonij Frans 210,
Voort........................M arcelis van de 265,
Vroesen.....................Johan 158,
Waelwijck..................Willem hr.van 158,
Waerenburgh...............Philips van den 160,208,211,
Warenburg..................Frenske 208,
Warrenburg.................Flips van de 248,
Wilbordts...................Jan 161,
Wilbordts...................Joost 161,
Willems.....................M ichiel 211,212,
Weert........................Frans Cornelis 270, tot en met 295,
IJsbouts.....................Hendrick 292,

blz. 300

TOPONIEM EN, STADS-DORPSNAM EN.
Asten........................156, tot en met 295.
Berlo.........................165,
Den Dijck...................161,
Deurne......................260,263,
Doerne......................164,179,266,268,
't Dorp......................163,

s-Gravenhage...............158,199,
Helmont.....................183,292,
Hersberg....................292,
s-Hertogenbosch...........157,tot en met 295.
Heusden.....................163,
M eijerije....................157, tot en met 295.
M ilheeze....................200,
Nederweert.................156,199,
Ommel......................161,tot en met 295.
Peel..........................199,
Peelland.....................157,tot en met 295.
Someren.....................199,
Vlierden.....................292,
Voordeldonck..............160,
Waelwijck..................158,

blz. 301

BEROEPEN C.Q. FUNCTIES.

Advocaat....................165,199,
Armmeester................164,168,176,179,195,198,224,270,
Bakkers......................182,183,
Baron........................179,
Baronesse...................164,179,

Borgemeesters..............156, tot en met 295.
Brouwers....................169,210,211,213,214,249,250,
Chirurgijn...................184,
Deurwaarder...............192, 260,264,265,
Drossaard...................160, tot en met 295.
Eijkmeester.................183,
Graaf-Gravin...............165,
Herbergier..................183,
Kerkmeester................156,164,168,176,178,179,198,270,277,
Koopman....................183,291,
Koster.......................184,186,188,
M olenaar....................156,264,
President-schepen..........164,178,228,242,244,278,282,286,
Rentmeester................257,
Schenker....................211,212,213,247,248,249,250,
Schepenen...................159, tot en met 295.
Schoolmeester..............184,186,188,
Schout.......................199,
Secretaris...................159,168,228,241,247,256,269,282,
Setters.......................235,236,280,
Stadhouder..................199,
Stoker.......................211,212,213,248,249,
Tappers......................169,210,211,212,213,214,248,249,250,251,
Vierman.....................156,168,176,178,179,198,264,270,
Vorster......................157, 291,
Winkelier...................183,

