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                 Extraordinair vergaderinge
                 present Jan van Helmont , Peeter
                 van de Vorst, Jan Verbernen, en Tonij
                 Muijen, schepenen

         Jovis den 14 april 1735

Den drost segt en draegt aen de vergaderinge voor
                        dat  haar ho(og en ed(el) mo(gende) resolutie van den 8 junij
                        1734 int reguleeren der tractementen van de officieren

 en aen hem jaarlijx hebben toegevoegt, twee hondert
agt en sestigh gulden en alsoo op den 24 meert 1735
daarvan is verloopen  _  jaars.
Soo versoeken den gemelten drost en secretaris voor
soo veel ider van hun aengaet, ten laste van de borgem(eesters)
van st.-Jan 1734 tot st.-Jan 1735 tot voldoeninge vant
geene voors(chreven) ordonantie, des dat den secretaris daarop
sulx laeten corten  wat sullen toonen betaelt te sijn

waerop gedelibereert sijnde is goet gevonden en
verstaen bij deesen te ordonneeren dat Dries Peeters
ende Hendrick Martens borgem(eeste)rs van de voors(chreven) jaar
aen den drost en secretaris _ jaars tractement
sijnde voor den drost 201 gulden en aen den secretaris
243 gulden  III stuijvers en sulx binnen den tijt van
veertien daagen op poene dat naar verloop van
den selven tijt in gebreeken blijvende ider van deselve
alsdan (…) vierentwintigh uijren sullen verbeuren
de somme van vijftien stuijvers, half ten behoeven van
den officier en dandere helft ten behoeve van de armen

                      Jan van Hellemont, schepen
                      Peeter van de Voorst, schepen
                      Jan Verberne, schepen
                      Tonij Muijen, schepen
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                                            Vergaderinge van
                                             Drossard en schepenen der heer-
                                             lijckheijt Asten

                      luna den 16 meij 1735

den drost communiceert alhier ter vergaderinge
de resolutie van de geadministreerde van raade van staaten
             de edel mogende heeren gedeputeerden
van s’Hertogenbosch op de verpagtingen den…
julij 1734 genomen, waerbij geordonneert (word)
de slooten van kerk- en arme reekeninge vant
corpus moeten worden uijtgesett, binnen den tijt van
drij maenden, nae het sluijten van dien cons(…)
haar ed(el) mo(gende) resolutie van den 1 febr(uari) 1733 ende
13 en 39 artic(ul) van het reglement met (lasten)
aen de officieren om nae verloop van drij maanden
die debiteuren tot betaelinge te dwingen en
sulx te moeten doceren aen haar ed(el) mo(gende) dat sij
officieren behoorlijck hebben gereguleert de in-
teresten van soodaenige slooten sonder (consisten-)
tie souden werden gebragt , van de gebreekigen
officieren, soo versoeckt den drossard soodanige
documenten tot verificatie van sijn devoiren van
de slooten van kerck en arme reek(eninge) conform haar
ed(el) mo(gende) ordre sijn geemploijeert.

                               Vergaderinge

                    Vergaderinge van drossard en
                      schepenen

         mercuri den 25 meij 1735

sijnde alhier ter vergaderinge met Jan Prinssen
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Meester leijdecker geaccordeert  over de re-
paratie van het koor en deselfs  afhangen,
en pilaaren portael en raadcamer
in deeser vragen dat derselver Jan Prinssen
alentgeene voorn(oemd) sal doen en maken,
wat tot het leijen dack vereijscht wordt
en daartoe te leveren de leijen ende
naagels, en dat voor de somme van
 vijftigh guldens eens met belofte van
het selve in loflijcke staet te sullen bren-
gen, alles tot sijne coste alleen uijt
gesondert de plancken soo der eenige
vernieuwt moesten worden.
gelijck ook met Adriaen Leenars glas-
maker tot helmont wegens het maken
van alle de glasen van het koor en die
van de raadcamer is geaccordeert
dat hij de glasen in behoorlijcke loot te
setten sal hebben en maken  ’t loot
ent glas te leveren dogh het oude
glas en loot sal tot sijne profijte sijn
dogh het glas van het koor in den
osten daar de schorsteijn uijt compt

hij niet hebben te maken sal ende
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De verdere glasen vant koor sal
van onderen drij glaesen hoogh
toegemetselt en vervolgens (om gehouden)
daar its aen te doen, maar allent ver-
dere nempt hij aen te sullen doen en
loflijck te sullen maken, en dat met
de somme van sestien gulden en tien
stuijvers eens.

                      Vergaderinge van heren
                      Schepenen van Asten

      Veneris den 29 meij 1735

Alsoo in gevolge de ordre van haar ed(el) mo(gende)
Heeren raade van staaten in dato 8 december van
’t slots van reeke(ninge) van Aart Willem den Smit en Jan
van den Broeck borgem(eesters) van St-Jan 1719 tot St-Jan
1720 in dato den 13 meert 1722 ter somme van (…)
was gebragt voor ontfanck inde reeke(ing) van
succeseuren Huijbert Franssen en Jan Stevens dat
regenten in dat vertrouwen ook waeren,  (…)
dat slot hadden gedaen doen dien die borgemeesters
van St-Jan 1720 tot St-Jan 1721 des wegen (…)
tigh waeren gevallen, dan naar het (voldoen aan)
Huijbert Franssen, soo hadden de regenten Jan Stevens
als sekerstelijck geseijdt ende geordonneert, aen Mar-
celis Driessen ende Goort Buckings als voogden van
het minderjaarigh kindt van den gemelten Aert
Smits als oock aende wed(uwe) van Jan van den Broeck
sij soude hebben te doceeren , behoorlijcke quitantien en
het voorscr. slot ter somme van f 1523-11-8 aen haar sal word-
en  soo voorscr. Was voldaen en betaelt , dat sij daer
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Van ingebreeke sijnde gebleven, soo hadde de re-
genten  vermogens haar ed(el) mo(gende) resolutie van den 7

                     9ber=november 1729 de voorn. Marcelis Andriessen en Goort Buck-
ings in voorn quit(antie) en de wed(uwe) van Jan vanden Broeck
doen sommeeren tot voldoeninge van het voorsc(hreven) slott
dat de voorn(oemde) Marcelis Andriessen ende Goort Buckings
|: appart en sonder de wed(uwe) van(den) Broeck :| hebben konnen
goet vinden, aen de regenten te doen eene insinuatie
dat sij bereidwillig sijn, ten saake van contra pre-
tensie tegens het voorsc(hreven) slott met de regenten te re-
tieren en liquideeren dat de regenten op den 10 febr(uari)
1735 tot antwoordt hadden gegeven, dat het voorn(oemde) slott
van de reeke(ninge) van Aart Willem de Smit en Jan vanden Broeck
soo als voor in de borgem(eesters) reekeningh van Huijbert Frans-
sen en Jan Stevens haeren succeseuren voor ontfanck
was gebragt, en vervolgens, dat de regenten met de voorn(oemde)
voogden over het voorn(oemt) slott niet conden liquideeren
eghter daarbij verders tot antwoort hadden gegeven
bereijtwillig te sijn aen haer en de wed(uwe) Jan vanden
Broeck als geweesen borgem(eesters) soo het in haere reecke(ning)
niet en is gevalideert, te sullen betaelen oft laeten
betaelen als soodanige posten als sij op ordonnantie
van de regenten ten beste van de gemeente hebben be-
taelt, requireerende alle die pretentien ordonnan-
tien binnen agt daagen ter secretarie over te ge-
ven met protestatie van kosten, ende wij de voorsc(hreve)
Marcelis Andriesse en Goort Buckings in haere  q(ualitate) q(ua)
aen het eene nogte aen het ander niet hebben voldaen,
soo heeft vergaederinge in plaats van met de begon-
ne executie voort te vaeren allent geene voorsc(hreve)
                                “en verder Jan van(den) Broeck
aen de voorsc(hreve)  voogden “ te doendenontijeeren en tege-
lijck te requireeren quitantie dat het voorsc(hreven)
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                         slott  ter somme van f 523-11-8 soo voor vol-
daen, als ook behoorlijcken staat van soodanig (…)
ter sien, als sij q(ualitate) q(u)a uijt hoofde vant borge-
meesterschap wegens gedaene betaelinge
van de gemeente op ordonnantie en exhibitie
deselve hebben gedaen, en deselve deugdelijck
wordende als dan van gemeents wegen sullen
voldoen, en in gevalle geen prompte betael-
inge en sulx  binnen den tijt van agt daagen re-
genten in sulcken gevalle soodaenigh tegen haer
ageeren en procedeeren als te raade sullen sijn
en wel expresselijck met protestatie dat het  minder-
jaarige  kindt door haere onwilligheijt en tegenwerking
niet sal mogen worden benaedelt.

                                  Michiel van de Cruijs  pres(ident)
                                  Jan van Hellemont  schepen
                                  Bendert  Vervoordeldonck  schepen
                                  Peeter van de Voort  schepen
                                  Willem Roijmans  schepen
                                   Jan Verberne   schepen
                                   Tonij Muijen  schepen
                                    F.P.von Cotzhausen   secretaris.

             Eedt van borgemeesters
             in te gaen met St-Jan
             1735 en expirerende St-Jan 1736

Wij belooven en sweren dat wij
als borgemeesters der gemeente



Blz. 308

                        alle  oude geregtigheeden sullen helpen
mainteneeren en voorstaen, als ook de
collectboecken die ons door de regenten
volgens ordre vanden landen en gebruijk
ter hand sullen gestelt worden getrouwelijk
sullen innen en ontfangen, en met gemeents
gelt gemeents schade sullen voorcoomen
en alle behoorlijke ordonnantien die ten onsen
lasten geslagen sullen worden , te voldoen
en naarcoomen, ende verders doen wat eerlijke
borgem(eester)s behoort en toestaat en des v(er)sogt
te doen, reekening, bewijs en reliqua soo
waarlijk helpe ons Godt al-
magtig op huijde den agtiende
junij XVIIc vijff en dertig soo
hebben Frans Antonis ende Hendrick Joosten
op ’t Sant.
als borgem(eester)s bij den hoog ed(el) welg(ebore)n
heer Pieter Valckenier heere van Asten
(: uijt de nominatie van scheepenen
soo als den drossaart, schriftelijk heeft
vertoont:) geeligeert sijnde aan handen
van Pieter de Cort als drossaard
den voorenstaanden Eedt gedaen en
affgelegt  coram scheepenen desen
onderteekent.

                          Peeter van de Voort   schepen
                          Jan van Hellemont   schepen
                           Michiel van de Cruijs pre(ces) absente secr(etaris)
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                                       Eedt der setters

Wij belooven en sweeren als setters
des versogt, de gemeente te sullen
voorstaen en ons gedraegen naer
behooren als van outs, soo waer
helpe ons Godt almagtigh.
Op huijden den agtiende julij 1700
vijff en dertig soo hebben Marselis Janssen
Paulus  en Hendrick Haasen
als setters bij den hoog edel welgeboren
heer Pieter Valckenier heere van
Asten (: uijt de nominatie van schepenen
soo als den drossaard schriftelijk heeft
vertoont :) geeligeert sijnde aan handen
van de heer Pieter de Cort als drossaard
den voorenstaenden Eedt gedaenen afgelegt
coram scheepenen desen onderteeckent

                     Peeter van de Vorst  schepen
                     Jan van Hellemont  schepen
                     Michiel van de Cruijs  pre(ces) absente secr(etaris)
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                                                    Vergaderinge van
                           schepenen

              saterdag 18 junij 1735

werd door den drossaard voorgebragt
dat hij met den ho(oog) ed(el) welgeb(oren) heer Pieter
Valckenier, als heer van Asten (na nog)
in gesprek is geweest over de meenigvul-
dige desert en leedig leggende landerije
alhier, en wanneer die al ten beurde worden
gebragt de lasten niet mogen gelden dat ook
de abandnneeringe der landerijen daegelijx
meer toe dan affneemende is dat den ho(oog)
ed(ele) heer van Asten aan hem drossaard
heeft verseekerd alle devoiren te willen
aanwenden bij haar ho(og) en ed(el) mo(gende) om
deselve in de costen als geschreven mogte worden off wel
deswegen remissie te versoeken dat ten
dien eijnde bij de regenten van alle die
geabandonneerde landerijen eenen exacten
specificquen staat vande grootte van
deselve en wat die aan het landt ver-
                    v moesten worden geformeert
schuldigt worden ^   welk gedaen sijnde
denselven aan sijn ho(og) ed(ele) diende te worden
overgesonden derhalven soo versoeckt
den drossaard dat sonder uijtstel dien
exacten specificquen staat geformeert
word.
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Den drossard draagt meede voor
off  ’t niet dienstig is, dat het personelen
boek diende te worden geaugmenteert
van het loopende jaar, dat den 24 junij
1735 staat te expireren op dat de(genen)
daar door in staat mogte weesen
een convenabele recoguitie aan den heer
te konnen doen,

de regenten der heerlijkheijd Asten
hebben goet gevonden dat het personelen
boek aan Hendrik Martens en Dries
Peeters,                             borgemeesters
van 29 junij 1734 tot 29 junij 1735
tot viermaal sal werden opgehaalt
ende sal extract deses aan de voorsc(hreven)
borgem(eester)s door den vorster worden gere-
nuncieert en  gegeven om te strekken
tot haerder naerigting.

                                 Peeter van de Vorst   schepen
                                 Bendert Vervoordeldonck   schepen
                                 Jan Verberne   schepen
                                 Tonij Muijen   schepen
                                  Jan van Hellemont   schepen
       Michiel van de Cruijs   pre(ces) abcentie secr(etaris)
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Staande in Pieter de Cort drossaard
Michiel van de Cruijs prec. Jan van Hel-
lemont Bendert Vervoordeldonck Peete
van de Vorst Willem Roijmans Jan Ver
berne Tonij Muijen schepenen (…)
    Tonij Voermens en Jan Ver…
……………………………

                    Vergaderinge van heeren
                     schepenen  vier gesworen mannen
                      arm en kerkmeesters

    veneris den 29 julij 1735

werdt door den drost voorgebragt dat den
hoog edel welgeboren heer Pieter Valckenier
heer van Asten en Ommel sijne dienst heeft
doen presenteeren om deese gemeente in alle
voorvallende gelegentheijden ten dienste te
willen staen, ende wijl sijn hoogh edelheijt
staet over te comen, soo werde den vergadering
in bedencken gegeven, oft niet dienstigh soude
sijn, dat aen sijn hoogh edele een bien venneu
werde toegelegt om in de reekeningh
te werden gebragt, en die dan bij termijn-
en te reguleeren wierde voldaen, waarop
die vergaderingh versogt wordt te deli-
dereeren, waarop gedelibereerd sijnde heeft
de ed(ele) vergaderingh met alle eerbied gehoort
de ongenaeme diensten die wegens den hoog
ed(el) welgeb(oren) heer van Asten worden gepresenteert
en die ook reverentelijck worden aengenomen
ter erkentenisse van welcke en die in tijde
en wijle aen deese gemeente sal konnen wor-
den gedaen, is goet gevonden dat in  twee
termijnen aen sijn hoogh welgeb(oren) als heere
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van Asten voor een bien venue gegeven
sal worden twee hondert silveren duca-
tens d’eene helft in januari (17 c ses en der-
tigh) ende d’andere helft in october daeraen
volgende met ootmoedigh versoeck dat sijne
hoogh edele in consideratie van de slegte tijde
hier mede genoegen geliefde te nemen ende
ook die somme in d’eerste te doene reken-
ningh die aen de edele agtbaere heeren
leen en tol kamer te s’Hertogenbosch moet-
te worden gepresenteert sal worden (ge-
bragt) en die somme aldaer gepasseert
dat als dan tot betaelinge van dien behoor-
lijcke  ordonnantien sullen worden gedeponeert

                                   me present
                               F.P. von Cotzhausen

                              Extract uijt de resolutie
                              van  de edel mogende heeren raeden
                              van staaten der vereenighde neder-
                              landen

                dinsdag den 2 november 1734

op het leesen vant verbael van de heeren
van der Duijn  en Thes gen(erael) van der Heim
(…) geweest sijnde in commissie langs
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de maase is nae deliberatie goet gevonden
en verstaen, dat voortaen  op de verpag-
ting van de gemeene middelen over de Meij-
erije van s’Bosch ider plaets oft dorp niet
meer als een persoon tot laste van hewt corpus
sal mogen afsendenna s’Bosch die gemanu-
eert sal moeten sijn met een behoorlijcke au-
thorisatie van de regenten om sigh als pagter
voor het corpus ende regenten als borger in
te pagte cedulle te doen stellen en soo verre
 te altereeren in haar edel mogende resolutie van den 27
augustie 1715 sullende hier van bij extract deeses
kennis gegeven worden aen de respective quar-
tier schouten van de meijerije van s’Bosch en
aen de respective ontfangers van de gemeene
middelen over deselve Meijrije was geparapheert
A.van der Duijn ut onderstont accordeerd met
Het register en was geteekent  M. ten Hove
Geregistreert deese 12 augusti 1735

Wij ondergeteijkende regenten der heerlijck-
heijt Asten et Ommel verclaeren agtervolgens
haar edel mogende resolutie van dato den 2 november
1734 gecomitteert ende geauthoriseert hebben
sullen wij doen bij deese
om van wegens deese gemeente te vacceren na
s’Bosch ende aldaer ten naeme ende ten behoeve
van het corpus deeser heerlijckheijt van haer
edel mogende gedeputeerden in te pagten de gemeene
s’landts middelen deeser heerlijckheijt ende
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De gesamentlijcken regenten deselve heer-
lijckheijt te stellen tot borge voor de inge(..)
en betaelinge van voorsc(chreven) gemeene middelen be-
loovende te houden voorgoet vast stedigh en
van waerde allentgeene uijt cragte (deser)
onse committeerde sal wesen  gedaen ende
verrigt onder verbintenisse als nae regten.

  L.S =locus sigilli = op zegel

                        Wij Michiel van de Cruis,Vervoordeldonck van Helmont
                        van de Vorst, Verberne, Roijmans.,Peeter vande Vorst
                                                            borgem(eesters), schepe-
                        nen en regenten van Asten en Ommel, quartier van Peelant
                        Meijerij van s’Bosch doen cont dat wij (uijtgeven)
                        de resolutie der ed(el) mog(ende) heeren raade van staaten
                        der vereenighde Nederlanden in datoden (…)
                         hebben geconstitueert en volmagtegt gemaeckt dat
                         als wij doen bij deesen Peeter de Cort (onse secretaris)
                        om op de aenstaende verpagtinge der gemeene
                        middelen binnen s’Bosch te compareeren voor de
                        ed(el) mog(ende) heeren raaden van staaten der vereeenigde
                         nederlanden ende sal den geconstitueerde sigh sel-
                         ven aldaer als pagter de regenten en ingesetenen
                         als borge laaten aanteekenen tot voldoeninge
                         van sodaenige gemeene s’landts middelen als
                          hoog gemelte haar ed(el) mo(gende) heeren gedeputeer-
                         den  sullen gelieven goet vinden aen te schrijven
                         geloovende voor goet en van waerden te sullen
                         houden en doen houden het geene onsen gecon-
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Geconstitueerden ter saake voors(chreven) sal doen
en verrigten alles met geloofte van indemniteijt
en onder verbant alsnae regten, t’oirconde onder
teijkent en deese door den secretaris laeten uijtmaken
en onderteijkenen en met onsen gemeenen zegel be-
cragtigt binnen Asten deese negenen twintighsten
augusti 1700 vijff en daartigh.

                                       Michiel van de Cruijs
                                       Jan van Hellemont
                        Bendert Vervoordeldonck
                        Willem Roijmans
                                       Jan Verbernen
                                        Peeter van de Voorst
                       F.P. von Cotzhausen

Opheden den 10 october 1735 soo werdt naar voor-
gaande publicatie ten beurde gebraght de conincx beede
ingegaan den 17 (7br = september) en de gemeene middelen
ingegaan 1 october 1735 mitsgaders de verpon-
ding die ingaan sal den 1 jannuarij 1936
over dese heerlijkhijdt van Asten, en dat ingevolghe
conditie van het jaar 1730 en alhier voorgelesen
en daar van geboode sijnde aght guldens voor collect
gelt van het hondert, sonder dat iemant deselve
heeft believen aan te nemen werdende over sulckx door
de regenten geprotesteert over aangewende devoir

                                           Michiel van de Cruijs
                                           Jan Verberne
                                      Jan van Hellemont
                                      Willem Roijmans
                                           Bendert Vervoordeldonck
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Wij ondergeschreve regenten der heerlijckheijt
Asten bekennen dat weledele hr. en mr. Paulus Johan
de Reuver ontfanger der verpondinge van (Peelant)
op de verpondinge van den jaare 1734 heeft goet (gevonden)
en laeten corten soodaenige hondert gulden als (haare)
ho(og) mo(gende) bij resolutie van den 30 junij 1729 goet gevonden
hebben gelieven te remitteeren aen den voorn(oemde) (…)
dat het vijffde sevende jaar, t’oirconde geteijkent
Asten den seven en twintighsten december 1700 vijff en dartigh
V – VII  jaar
bekenne en  verclaare  wij ondergeschreven (…)
als erfgenaem van Marcelis Daandels, Jan Aarts (Matthijssen)
en Mattijs Reijnders inwoonderen der heerlijckheijt Asten
dat de regenten der voorn(oemde) heerlijckheijt aen (voorsegde) ver-
pondinge en beede van den jaare 1734 hebbeb goet (gedaan) en
gevalideert, de naarvolgende sommen (van penningen)
naementlijck aen Aart Hendricx twee en twintigh gulden
tien stuijvers agt penningen                         f 22 – 10 – 8
ende aan Jan Aarts ende Mattijs Dircx
ider tien gulden veertien stuijvers twaalf
penningen is voor beijde                               21 – 9 – 4
als mede nogh aen Mattijs Reijnders                    15 – 4 -

                                                       59 – 5 – 2

ende sulcx in voldoeningen van het sevende (…)
jaar der remissie aen ons bij haar ho(og) mo(gende) resolutie
15 december 1731 voor den tijt van veertien jaaren inge-
gaen met den jaare 1728 goet gunstelijck (verstreckt)
over onse afgebrande huijsen en erven t’oirconde
geteekent actum Asten deese seven en twintighsten
december 1700 vijff en daartigh

wij onder geschreven regenten der heerlijckheijt
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Asten, bekennen ende verclaaren, dat de weledele hr.
en mr. Paulus Johan de Reuver  aen ons op de verpon-
dinge van den jaere 1734, heeft goet gedaen ende
gevalideert, de bovenstaende somme van negen
en vijfftigh gulden vijff stuijvers en twee penningen t’
oirconde geteeckent actum Asten deese twee en twin-
tighsten december 1700 vijff en daartigh
 VII  XIV jaer
f 59 – 5 - 2

Bekenne ende verclaare ik ondergeschreve Pieter
van de Vorst woonende binnen de heerlijckheijt Asten
dat de regenten der voors(chreven) heerlijckheijt Asten
op de verpondinge en beede van den jaare 1734
hebben goet gedaen en gevalideert eene somme van
dertien gulden vier stuijvers en twee penningen
ende sulcx in voldoeninge van het sesde veertien-
de jaar der remissie aen mij goet  gunstelijck
verleent, bij haar ho(og) mo(gende) res(olu)tie van den 15
december 1731 over mijn afgebrandt huijs en
erve alhier , t’oirconde geteekent den seven
en twintigsten december 1735

wij ondergeschreve regenten der heerlijck-
heijt Asten bekennen ende verclaaren dat
de weledele hr. Paulus Johan de Reuver
otfanger der verpondingen van Peeland aen op
de verpondinge van den jaare 1734 heeft goet gedaen
en gevalideert, de boven staende somme van der-
tien gulden vier stuijvers en twee penninge, t’oirconde ge-
teekent den 27 december 1734

VI  XIV de jaar
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Heeren schepenen der heerlijckheijt Asten
ingevolge de  aanschrijvinge van d’heeren
der conincx beede ordoneeren bij dese Jan
Frans Doersen en Jan Aart Smits als collecteurs
van de s’lants conincx beede  over den jaeren
ingegaen 17 september 1734 dat sij ( verscijnen  den)
vierden maart 1736 ten comptoiren  van (de ontfanger der)
beede.
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                                          Staat en opgevinge hoe veel
                                          de regenten der heerlijckheijt Asten
                                           en Ommel binnen de gerequireerde
                                           laatste vijff jaaren uijt  cragte
                                           van haar ho(og) mo(gende) permissie (reeli)
                                                    _wegens de verpondinge
                                            lijck _ en wat persoonlijck tot
                                            mainten haerer dorps huijshouden
                                            hebben omgeslagen mitsgaders
                                            hoeveel den quartierstaux inde
                                            voors(chreven) vijff jaaren jaarlijx bedraegen
                                            heeft.
Van dorp jaarlijx reale wegens
     De verpondinge opgehaalt       personeelen omslagh     quartiertaux
       -       -             -      -                1685 - 14 -  0                110 - 17 - 10
       -       -             -      -                1685 - 16 -  0                126 - 18 -   0
       -       -             -      -                1671 - 16 -  0                118 -   4 -   8
       -       -             -      -                1671 - 16 -  0                140 - 16 -   0
       -       -             -      -                2012 -   2 -  0                237 - 19 -   1

ingevolge het gerequireerde van d’heer raad
en rentmeester generael der domeinen van Braband over
de stadt Meijerije en quartieren van s’Hertogenbosch
soo hebben de regenten der voors(chreven) heerlijckheit in obidientie
                                                                  _(van heeren schepenen)
van dien deese ten register der resolutien  _ geteekent actum
Asten  deese daartiende februarij 1700 ses en daartigh.

                                 Michiel van de Cruijs  pre(ses)
                                 Peeter van de Voorst  schepen
                                 Jan Verberne  schepen
                                 Jan van Hellemont  schepen
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                                                     Vergaderinge van drossard en sche-
                                                      penen

                                mercurij den 30 meij 1736

den drost draegt aen de vergadering voor dat
men van allen kanten hoort van steelen en (branden)
en off het derhalven niet dienstig souden wesen
dat men (preventie) gebruijck den soo int begaen
een waght des naghts als om den vorster en schutter
aen te seggen dat sij wagten sullen hebben des
naghts te visiteeren , als ook dat sij op den uijt-
hoecken sullen hebben te gaen om te onder-
soecken off daar geen vreemdelingen en (landlopers)
haer ophouden, mits gaeders dat voor  den tijt van
drij maanden alle avonden de klock presies ten tien
uuren wierde geluijdt tot advertentie van de
versoeckende hier op haer eerwaerde resolutie
waerop gedelibereert sijnde, is goet gevonden
dat den vorster en schutter bij provisie drij (…)
saken des weecks sullen hebben te patouleeren het
v(oorschreven) heele dorp door en voornaementlijck op de uijthoecken
tot het ontdecken en agterhaelen van landloopers
dat ook voor den tijt van vier weeken (daegelijcks)
sal gaen in alle de rotten twee int dorp ider  van
twee man en dat van tien uuren sávonts tot
drij uuren des morgens. Dat ook den vorster en
schutter de waghten sullen hebben te visiteeren
en ingevall bevonden mogten worden naelaetigh
te sijn, int begaen van de waght en op den
tijt al voor niet beginnende, en voor den ge-
guleerden daar quaemen uijt te scheijden
dat deselve sullen verbeuren ijder reijs ten
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Behoeven van d’heer officier eene gulden en daar
boven  ten behoeven van den vorster tien stuijvers
en opdat de wagt tijdelijk geadverteert sal wor-
den om uijt te gaen soo sal alle avonden de klocke
ten tien uijren worden geluijt en op het (nauste)
een quartier uur ende sal dit op mergen der 31
meij en op sondagh den 3 junij  den volcke meest
vergadert werden gepubliceert tot ijders nae-
regtinge.
Den drost als drost van Vlierden neemt aen hier
van op morgen communicatie tot Vlierden te geven
ten eijnde om diergelijcke ordonnantie te slaen
ende werdt imand van d’heeren regenten gecommitteert
om hier van kennisse tot Soemeren te geven om te versoecken
dat meede diergelijcken ordonnantie sullen gelieven te
slaen
en de reekeninge van de borgemeester en verdere collecteurs is
vastgestelt op donderdaag den 21 junij 1736
is goet gevonden geconcipieerde request wegens
het borgemeesters jaar van Goort Jan Hoefnagels te
laeten examineeren, waertoe versogt wordt Michiel
van de Cruijs president schepen.

P.d.Cort             Michiel van de Cruijs
                                   Jan van Hellemont
                          Bendert Vervoordeldonck
                                    Willem Roijmans
                           Jan Verberne
                                     Tonij Muijen
                          Peeter van de Voorst
        F.P.von Cotzhausen.   Secr(taris)
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                                           Vergaderinge van heeren
                                            drossard en schepenen

                     maandag den 18 junij 1736

den heere drossard legt hier ter vergadering
over twee kerk en arme reekeninge
die aan de heeren gedeputeerde des classis
sijn vertoont geweest.
                                                        _ en schepenen
Den voorn(oemde) heere drossard  _ in ervaringe ge-
komen  sijnde dat de reeckeninge van
Wouter Antonis cumsuo was vast gestelt
bij  voorgaande vergaderinge, dat deselve
op den 21 deser soude geschieden en gestelt
worden niet drie maal maar twee maal
gepubliceert, soo dat daar mede  niet kon wor-
den voort gevaaren en soo deswegen moeijlijk-
heden mogte vallen(des men verhoopt niet)
protesteeren van haare deligentie, dat ook
de borgemeesters alhier ter vergaderinge ver-
soecken de specificatien die sij seijden niet
te hebben, om daarop de quitantien te doen
geven,
is goedgevonden de borgemeesters te ordon-
neeren, dat sij haar in staat te sullen heb-
ben te stellen, en de documenten tot haare
reekeninge specteerende te (vervangen)
dat ook hunne reekening nog na een
sondaagse publicatie, sal geschieden den
vierde julij eerstkomende s’morgens
ten agt uuren,
sijnde dit aande borgemeesters
door den vorster bekent gemaakt,
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Den heere drossard heeft ingevolge van haar ed(el)
mog(ende) ordre den vorster geordonneert dat het placcat
van de tiende, drie sondaagen agter den andere
gepubliceert moeste worden, en dat hij ’t selve
ten dien eijnde soude ligten, en waarop den
vorster ter vergaderinge heeft gesegt sulx
niet magtig te hebben konnen worden,
en vervolgens heeft niet konnen publi-
ceeren, sulx dat den drost protesteert
van sijne deligentie.

                                       Eed van borgemeesters in te gaan
                                       met st.-Jan 1736 en expireerende st.-
                                       Jan 1737

Wij belooven en sweeren dat wij als borge-
meesters der gemeente alle oude geregtigheeden
sullen helpen mainteneeren en voorstaan als ook
de collect boecken die ons door de regenten volgens
ordre van den landen en gebruijck ter handen sullen
gestelt worden getrouwelijck sullen innen en ont-
fangen en met gemeents gelt gemijnts schade sullen
voorcomen  en alle behoorlijcke ordonnantien die
ten onsen lasten geslagen sullen worden te voldoen
en naercomen, en verders doen wat eeerlijcke borge-
meesters behoort en toestaat en des versogt te doen
reekeninge ,bewijs en reliqua, soo waarlijck helpe
ons Godt almagtigh, op huijden den drij en twin-
tighsten junij seventien c. ses en daartigh soo hebben
Joseph Vervoordeldonck en Jan Haasen
als borgemeesters bij den hoogh ed(el) welge(boren) heer
Pieter Valckenier heere van Asten uijt de nomina-
tie van schepenen [ider als den drossard schriftelijck
heeft vertoont] geeligeert sijnde aan handen van

                        Pieter de Cort als drossard den voorstaanden eed gedaan
en afgelegt , coram schepenen deese ondertijckent

                                       Michiel van de Cruijs pres(ident)
                                Peeter van de Voorst, schepen
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                              Eed der setters

Wij belooven en sweeren  als setters des ver-
sogt de gemeente te sullen voorstaan en ons ge-
draegen naar behooren als van oudts soo waer-
lijck helpe ons Godt almagtigh op huijden
den drij en twintighsten junij 17 c seven en dartig
soo hebben Jan Tuijre Loomans, Daendel
Peeter Coolen als setters bij den hoog edel
gebore heer Pieter Valckenier heere van As-
tenuijt de nominatie van schepenen [ soo den
drossard schriftelijck heeft vertoont]  geeligeert
sijnde aaen handen van d’heer Pieter de Cort als drossardt
den voorstaenden eed gedaen en afgelegt coram
 schepenen desen ondertijkent deesen eed heeft gedaen
Dandel Peter Coolen ende is Jan Tuur Loomans
door ordre van den drost van s’heeren wegen gedag-
vaert soo als den vorster mondelijck relateerende (int)
colegie niet gecompareert over welcke compa-
ritie en disobedientie den drost in den naem vanden
hoogh ed(ele) als heer wel expresselijck is protesteerende
tegen deselve Jan Tuur Loomans.

                                  Michiel van de cruijs pres(ident)
                     Peeter van de Voorst, schepen
               F.P. von Cotzhausen, secr(etaris)
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                        Vergaderinge van drost en
                         schepenen

           mercurij den 10 julij 1736

den drost brengt alhier ter vergadering over
missive van den wel ed(el)  gestrenge heer meester Antonij
Weveringh van Holij raed ende rentm(eester) generael
der domeinen Braband in dato 7 julij 1736
behelsende in substantie dat aen sijn wel ed(ele) was
gecomen seeker req(ues)te vande regenten van Asten waer
van copeij hier neffens gaet bij app(eran)t van
haar ed(el) mo(gende) gestelt in sijn weledelheijts handen
ten fine van berigt, en bereits van de positive
wel (gerr wel ) eens wilde sien, met ook U ed(ele) of re-
genten van Asten dienaengaende wilde spreek-
en versoeckende dat den drost alleen off de re-
genten van Asten soo nodigh geordeelt  aen
(mijn) deese te communiceeren  van op den 17
deeses des naede middaags ten vier uijren te com-
pareeren en te sijn weledelheijts comptoir om
over den inhoudt te hooren  met de bewijsen
te gemoet sijn, is goet gevonden tot het geene
voors(chreve) te versoecken en committeeren, d’heer Pieter
de Cort drossard van Asten omme op de compa-
reeren en de elucidatie daar van soo veel mogelijck
te geven ende werdt den heer secretaris de docu-
menten daertoe nodigh te vervaerdigen
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Heeren drost en schepenen der heerlijck-
heijt Asten en Ommel bij relaes va den vor-
ster gebleeken sijnde, dat haer e(erwaarde) or-
donnantie in dato den 19 april 17 c ses en
daartigh ten lasten van Hendrick Hendricx
en Peeter Driessen oudt borgemeesters deser
heerlijckheijt van st.-Jan 1725 tot st.-Jan
1726 behoorlijck is geinsinueert ende
copeij geleevert, sonder dat nogtans
deselve quitantien daarinne hebben gelieve
te voldoen, ende den tijt overstreeken sijn-
de en dese saake geen uijtstel konnende
leijden ordonneeren deselve quitanties aen de voor-
gemelte ordonantie als nogh te voldoen
binnen den tijt van drij daagen, naer insi-
nuatie deeses op poene dat alle vier
en twintigh uijren naar overstreijck de
voors(chreven drij daagen sullen verbeuren ten be-
hoeve van d’heer officier en den armen eene
poene van twee gulden, welcke poene duijren
sal den tijt van veertien daagen , op heden
binnen Asten den    julij 17 c ses en daar-
tigh
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                               Vergaderinge van den drost, Mich-
                                iel van de Cruijs president, Jan
                                Verbernen en Tonij Muijen schepenen

              Mercurij den 1 augusti 1736

Werdt dor den drost ter vergaderinge vertoont
missive van d’heer en m(eest)er Jan Cornelis Santvoort
griffier der stadt ’s-Hertogenbosch in dato 27 julij
1736 en bij hem ontfangen den 29 dato waerbij
wegens den wel edel gestrenge heer meester Antonij
Wevering van Holij raed en rentm(eeste)r generael der
domeinen van Braband over de stadt en Meijerije van
’s-Hertogenbosch (haer) wordt gerequireert, om te be-
regten op de req(ues)te bij de regenten van Asten gepresen-
teert en in sijn weledele handen gestelt om te (berigten),
primo, een extract en soecifique lijste van de in-
teresten welcke nogh onbetaelt souden sijn,
secundo, en ingeval deselve ten heele of ten deele
mogte betaelt sijn wij de penningen provisioneel
daer toe geschoten heeft,
tresio, vrij van de twee borgem(eeste)rs naementlijck Goort
Hoefnagels off Jan Benders                                van de pen-
ningen gehadt heeft
quarto, waer dat de penningen gebleven sijn die
sij meer hebben ontfangen dan uijtgegeven welcke
bevonden werden te sijn circa 900 guldens
ingevolge van welck gerequireerde de respective
documenten naergesien en op het eerste de
reeke(ening) van deselve borgem(eeste)rs en de daerin bevonden
dat de volgende posten bij defect van quitantie
                                                     _ in en uijtgaaff
ofte wel niet soo als behhort _ sijn geroijeert



Blz. 329

                           Tweede capitel

Foli 6: aen d’heer Cox                          no. 63............................f 150 – 0 – 0
verso juffr(ouw) de Laure                     no. 82…………………     30 – 0 – 0
7 Gerit van der Kenne                           no. 7  …………………     60 – 0 – 0
verso Hendrick Kraije                           no. 8 ………………….     15 – 0 – 0
8 de wed(uwe) Suijskens                      no. 10………………….     69 – 0 – 0
verso Bernardus van Dijck                    no. 11………………….     30 – 0 – 0
10 Jan Bruijnen                                      no. 17…………………     13 -10 – 0
cod Bernardus van Dijck                       no. 18………………….     30 – 0 – 0
verso Hendrick Bruijnen                       no. 19………………….     60 – 0 – 0
11 Dandel van Ennetten                        no. 69 ………………….    30 – 0 – 0
verso Jenneke Jacob Wijen                   no. 21…………………..    30 – 0 – 0
12 Dirck Verbraacke                             no. 74 a ..........................    18 – 0 – 0
cod Jan de Werth                                   no. 74 b ...........................   42 – 0 – 0
13  wed(uwe) van Hooff                        no. 71 ..............................  30 – 0 – 0
verso Jan Meulengraaff                          no. 22 ..............................  60 – 0 – 0
cod. Armem(eesters) van Asten             ………………………….  76 -10 – 0
                                                                ………………………….774 – 0 – 0
derde capittel
14 verso Peeter Lucas Booms                no. 47……………………. 93 – 0 – 0
15 Jan Vermeulen                                  no. 80 a….......................... 60 – 0 – 0
cod. Deselve                                           no. 80 b..............................30 – 0 – 0
16 Dina van Heck                                   no. 23…………………….90 – 0 – 0
cod. Jan Vermeulen                                no. 24…………………….40 – 0 – 0
cod. Deselve                                            no. 25................................27 – 0 – 0
verso deselve                                           no. 26................................27 – 0 – 0
cod. Hendrick de Werth                          no. 30................................24 – 6 – 0
17 Jacob Maes                                         no. 31 b ............................10 –16 – 0
cod. Bartel Coolen                                   no. 31 c ............................19 – 4 – 0
cod. Gerardus (Kleijssen)                        no. 31 …………………...13 –10 – 0
verso Anneke van Lend                           no. 32 …………………...10 –16 – 0
18 Anneke Mattijssen                              no. 33 …………………...  5 –  8 – 0
cod. Jan Vermeulen                                  no. 39…………………... 30 – 0 – 0

                                                                  ………………………1252 –16 – 0
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                                                        Transport ………………….f 1252 – 16 – 0
Fol. 18 deselve                                         no. 35..............................f  27 – 0 – 0
19 verso Andre de Laure                               43...............................  30 – 0 – 0
20 deselve                                                      44...............................  45 – 0 – 0
21 de wed(uwe) Nagelmakers                       77……………………315 – 0 – 0
foli 23 d’heer Cox 48……………………..45 – 0 – 0
verso Reinier Heesterbeek 52……………………..10 –16 – 0
24 verso d’wed(uwe) Eijndepoel 55……………………..54 – 0 – 0
eod Francis de Hee 27……………………..83 –14 – 0
25 deselve 60……………………..30 – 0 – 0
verso deselve 70……………………..90 – 0 – 0
26 Jan Doll 73……………………..  4 –10 – 0
eod Jan Toenis 75……………………..  4 –10 – 0

           1991 – 6 – 0

naar het sluijten der reekeninge
waerin de voorn(oemde) posten soo als voor
waeren geroijeert hebben de borge-
meesters bij het afstaen van hunne
goederen en overgeven van hunne
boecken nogh geproduceert de volgen-
de quitantien.

Bij drij quitantien aen d’heer Cox         f 209 – 0 – 0
bij drij quitantien van de broer juffr (…) 75 – 0 – 0
item wegens Gerit van der Kenne 60 – 0 – 0
aen Hendrick Bruijnen 15 – 0 – 0
Bernardus van Dijck 30 – 0 – 0
Hendrick Bruijnen 13 –10 – 0
Bernardus van Dijck 30 – 0 – 0
Hendrick Bruijnen 60 – 0 – 0
ten behoeve van Jenneke Vogels 15 –18 – 8
Dirck Verbraken 18 – 0 – 0
op reeke(ning) van Jan de Werth bij vijff
distincte quitantien betaelt 43 – 0 – 0
aen Molengraaff soude sijn betaelt dogh
de quit(antie) volgens seggen verbrant 60 – 0 – 0

         629 – 8 – 8
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                                                            Transport 629 – 8 – 8
Armm(eeste)rs van Asten 76 –10 – 0
aen dérfge(namen) Peeter Lucas  Boomen 16 –  5 – 0
 aen  Dina van Heck dogh de quitantie
soude sijn verbrant 90 –  0 – 0
Jacob Maes 20 –16 – 0
de wed(uwe) van Hooff   5 –  5 – 0
armm(eeste)rs tot Leend 20 –16 – 0
aen Nagelmakers          258 –  4 – 0

       1097 –  4 – 8

welcke quitantien dir buijten de
reekeninge sijn gebleven en naer dato
van de reekeninge overgelevert
bedraegen       f 1097 – 4 – 8
welck afgeboecken van de boven
staende geroijeerde posten soo komen
deselve meer te bedraegen f  894 – 19 – 8
op het tweede point
hebben de regenten betaelt tot
voorcominge van verdere executie
costen het restant aen juffr(uow)
Nagelmakers het restant tot   f 56 – 16 – 0
en voor oncosten wegens het inge-
bodt en ’t nemen van vonnis door
de gebrekige borgem(eeste)rs veroorsaekt
die ter dier saeke door de regenten
bevorens al waeren geordonneert     25 – 0 – 0
aen F. de Hee een jaer interest
van 3000 gulden     90 – 0 – 0
en volgens quitantie aen den (…)
Suijskens en m(eeste)r de Bij voor
Oncosten soo als voor veroorsaekt
Niet tegenstaende de regenten haer
Hadden geordonneert     30 – 0 – 0

201 – 16 – 0
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                                         Tranport 201 –16 – 0
En ter dier saeke aen den ingebieder   27 –15 – 0

229 –11 – 0
waertoe geemploijeert sijn de penn(ingen)
geproduceert van gebreekige borgem(eeste)rs
haere vercogte goederen tot 13 131 –16 – 0

  97 –15 – 0
soo dat de regenten meer hebben
betaelt f 97 – 15 – 0  die sij gesup-
pleert hebben

op het derde gerequireerde die
borgem(eeste)rs hebbenalternatie om geen
gaen gelt gebeurdt en ook uijtgegeven
op het vierde point sal onder
reverentie dit een abuijs weesen
van  die 900 guldens aengesien sij
gebreekige borgem(eeste)rs over de 900 gulden
quitantien soo als voor hebben ge-
produceert naar het sluijten hunder
reeke(ninge).
 De regenten van Asten verhoopen hier meede aen
Het gerequireerde reverentelijck voldaen te hebben
en versoecken als nogh dat den weledel gestrenge
heer op der supp(lian)ten reg(enten) (…) gelieve te be-
rigten.
             Michiel van de Cruijs

Jan Verberne
Jan van Hellemont
Tonij Muijen

F.P. von Cotzhausen secr(etaris)
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Wij Michiel van de Cruijs president, Bendert Ver-
voordeldonck , Peeter van de Vorst, Willem Roijmans
Jan Verbernen en Tonij Muijen
schepenen en regenten van Asten en Ommel
quartiere van Peeland Meijerije van ’s-Bosche
doen conde dat wij ingevolge de resolutie der edele
heeren raade van staaten der Vereenigde Nederlanden
in dato den 2e 9br. (= november)1734 hebben geconstitueert en
volmaghtigh gemaeckt soo als wij doen bij deese Jan
van Helmont tot meede schepen om op de aenstaende
verpagtinge der gemeene ’s-Landts middelen van
’s-Bosch te compareeren voor dédel mogende heeren raeden
van staaten der Vereenigde Neederlanden en sal de
geconstitueerde sigh selven aldaar als pagter de regenten
en ingesetenen als borge laeten aenteekenen tot vol-
doeninge van soodaenige gemeene ’s-Landts middelen
hoogh gemelte haar ed(el) mo(gende) heeren gedeputeerden sullen be-
lieven goet vinden aen te schrijven geloovende voor goet
en van waerde te sullen houden en doen houden
geconstitueerden ter saake voors(chreven) sal doen en verrigten alles
met gelofte van indemniteijt en onder verbant als naer
regten ‘tóirconde onderteekent en deese door den secre-
taris laeten uijtmaken en onderteekenen en met onsen
gemeene zegel becragtigt binnen Asten dese 31 augusti
17 c agt en daartigh.

Michiel van de Cruijs
Bendert Vervoordeldonck
Willem Roijmans
Peeter van de Voorst
Tonij Muijen
Jan Verbernen

F.P. von Cotzhausen,  secr(etaris)
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Opheden den vijftiende october XVII C ses
                             _door den heere drossard en regenten
dertig soo wert _ naar voorgaande publicatie
ten beurde gebragt, de coninx beden ingegaan
den 17 september 1736 ende gemeene middelen
ingegaan den 1 october 1736 mitsgaders de
verpondinge die ingaan sal den 1 januarij
1737 over dese heerlijkheijt Asten……….
……………………………………………….
……..en waar voor van ider hondert
gulden voor collectloon is gepresenteert vier
gulden vant hondert, en alsoo opgeklommen
tot agt gulden vant hondert, sonder dat
deselve door imand is aangenoomen, werdende
oversulx door officier en regenten geprote-
steert van aangewende devoire

P.d.Cort            Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Bendert Vervoordeldonck
Willem Roijmans
Tonij Muijen
Jan Verbernen
Peeter van de Vorst

Extract uijt de requeste door de regenten en schepenen
der heerlijckheijt Asten aen haar ed(el) mo(gende) de
heeren raaden van staate gepresenteert
op gevolge appointtement met resolutie in dato den
10 7br(=september) 1736 aen de ed(el) mo(gende) heeren raaden
van staate der Vereenigde Nederlanden

geven reverentelijck te kennen de regenten der
heerlijckheijt Asten quartiere van Peeland Meijerije
van ’s-Bosch dat Goort Hoefnagels en Jan Benders
van Hooff borgem(eeste)rs van den jaare ingegaan 27 junij
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1730 tot 24 junij 17 C een en daartig …
1734 bij slot haarer borgem(eeste)rs reek(ening) in dato
junij 1734 van meer ontfanck dan en uijtgaaff
gevalideert waeren schuldigh gebleven een somme
van f 3048 – 4 – 9  welck hoogh slott onder(…)
niet is veroorsaakt door ‘swaar opgeven dan
te ontfangen’boven geen in hun jaar voorge-
vallen circa noodigh was, sijnde niet boven andere
jaaren bedraegende geweest, maar door dien selve
borgem(eeste)rs, hoe seer men haer tot hunner pligte van be-
talinge hadde aengesett bij ’t doen van hunne reec-
keninge, verscheide quitantien soo van jaarlijxen in-
teresten als andersints in reek(eninge) gebragt die ter leen
en tollkamer binnen ’s-Bosch bevoorens ook voor ge-
examineert manqueerden, en welcke posten bij dese
van quitantien daaromme ook waeren geroijeert
dat de suppl(ianten) ingevolge u ed(el) mo(gende) resolutie en
ordre van den 9 november 1729, deselve borgemeesters
hebben doen executeeren, om ’t voors(chreven) slot van de
reeke(ninge) aen haere succeseuren te voldoen dat voor
voltrekken van die executie de huijsinge van den
voorn(oemde) Goort Hoefnagels een der selven borgemeesters
is comen af te branden, waer door den selve,
die nog paard, nog vee was besittende, als sijnde
een kleermaeker, ten eenmael buijten staat was
geraakt, dat de suppl(ian)ten des onaengesien haere
executie wijders hebben voortgesett, en de (restut)-
ien van Jan Benders van Hooff den andere bor-
gem(eester), afgepand en met klocke geslagh publiqelijk
voor alle man verkogte, als ook de meubilairen
en graenen te velden, en daarnae desselfs gronden
van erven,en waervan tesaemen is geprocedeert
eene somme van f 131 –16 – 0  dat deselve borge(eesters)
als doen aen de suppl(ian)ten ook hadden overgegeven
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Eenige quitantien van hare naedere betael-
ingen, om die aan haere succeseuren borgem(eeste)rs
in minderinge van ’t voors(chreven) slot te overhandigen
als meede dat sij borgem(eeste)rs hadden overgegeven
haere respective borgemeesters collectboecken
welcke quitantien na exacte examinatie komen
te bedraegen f 995 –14 – 8  die gevoegt bij de voorste
f 131 –16 – 0  geprocedeert van de voorn(oemde) vercogte goe-
deren, soo komt dat te monteeren f 1127 –10 – 8
eer die somme vant voors(chreven) slot van 3042 – 4 – 9  af-
getrocken sijnde, soo komt aen dat slot te resteeren
f 1820 –14 – 1  waergegens niet overig is nogh verhaal
dan de voorsc(hreven) restanten in de voors(chreven) borgem(eesters) collect
boecken, welcke meede naar examinatie, voor soo
veel daeraan nogh eenigsints verhaal soude
comen te bedraegen f 1195 –19 –11  en soo men die al voor
goede betaelinge soude aennemen, soo soude aen
dat voorn(oemde) slot nogh resteeren f 674 –14 – 6
sijnde wegens ’t voors(chreven) borgem(eeste)rs jaar aen den gelijcke
pretentien, so wegens interesten als andersints
conform de reeke(ning) aldaer ingebragt en geroijeert te
betaelen 1161 –17 – 2  dat de suppl(ian)ten naer voorgaende
publicatie publieq en voor alle man ten beurde heb-
ben gebragt, om de restanten van de voors(chreven) borge-
meesters collect boecken in te vorderen, om daer
uijt soo verre de restanten te ontfangen waeren
de voors(chreven) onbetaelde interesten, als andersints be-
draegende soo voorsc(hreven) staet f 1161 –17 – 2  te voldoen
dan dat niemant die collecte heeft willen aennemen
niet tegenstaende daer van op approbatie van u ed(el)
mo(gende) twintigh p(er)cento was geboden dat de suppl(ianten)
door de capitalisten voor de onbetaelde interesten
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niet alleen tot ’s-Bosch worden ingeboden
en ook buijten dorps gearresteert, en alsoo boven
alle aangewende devoiren , en (precenten)
[onder..] tegemoet sien, daar door in per-
soon en goederen, die ook gering sijn, te wor-
den geruineert, ’t geen van de suppl(ianten)  die van
hare bedieningen geen merckelijk voordeel geniet-
ten kord valt te meer om dat de gen(oemde) borgemeesters
ten tijde van de verkiesinge tot borgemeester mede tot
de suffisanste wierden erkent en gehouden soo
vinden de suppl(ian)ten in desen droevigen toestand
sig genootsaakt in alle onderdaenigheijt te
keeren tot de goedertierenheijt van u ed(el) mo(gende) oot-
moedelijck versoeckende dat u ed(el) mo(gende) de supplianten
gelieven te permitteeren en te autoriseeren om
tot invorderinge van de openstaende en onbe-
taelde borgem(eeste)rs costen, te mogen aanstellen
twee persoonen die met agt p(er) cento (…)
moeten vergenoegen, en aan haar als een extraordi-
nair gevall, gunstelijck te verleenen u ed(el) mo(gende)
letteren executoriael voor den tijt van drij jaeren en
off dat de restanten aan borgem(eester)s beginnende met
die vant jaar 1736 voor 1/3 aan die vant jaar 1737
voor een derde en ’t resteerende derde part voor de
borgem(eeste)rs vant jaar 1738 souden mogen worden
opgegeven om te ontfangen en in reekening
een besonder capitel voor ontfang te brengen soo-
dat sij borgem(eeste)rs ieder een derde van de onbetaelde
interesten als anders soo voorsc(hreve) onbetaelt gebleven
sullen hebben te betaelen de suppl(ian)tente auto-
riseeren tot het negocieeren van een duijsent
gulden cap(itae)l  tot betaelinge van de agterstallige
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interesten vant voors(chreven) gebreekige borgem(eeste)rs
jaar mits dat de voors(chreve) collecteurs off borge-
meesters jaarlijx een derde part uijt de voorsc(hreve)
restanten te collecteeren sullen  gebragt en tot
lossinge vant voorsc(hreve) capitael off wel soodaenig
als u ed(el) mo(gende) tot wel sijn van de ingeseetenen naer
voorsieningen ordeel, en hooge weijsheijt sullen
vinden te behooren [ lager stondt ] welcke doende
en was geteekent  H.G.Moerkercken  [int mar-
gine stondt ] sij deese gestelt in handen van den raad
en rentm(eeste)r generael der domeinen van Braband
Wevering van Holij om haer ed(el) mo(gende) op den in-
houd  te dienen van berigt actum den 8 junij 1736
en was geparapheert W. van Kerckhuijs vidit
[lager stondt ] ter ordonn(antie) van raad van staate
en was geteekent  M. ten Hove [lager stondt]
sij deese met het voorsc(hreve) berigt gestelt in han-
den vanden heer  thes. Gen. Van der Heim om te ex-
amineeren en rapport te doen  actum den 17 auguti
1736 en was geparapheert Johan Bodel vidit
[lager stondt] ter ordonnantie vanden raad van
staate en was geteekent M.ten Hove nogh
[lager stondt] de raad gehoort  rapport heeft
nae deliberatie goet gevonden en verstaen de
suppli(ante)n te authoriseeren om tot laste van haer ge-
meente tot betalinge der lasten en bijsonder den
interesten in de req(ues)te gemelt te mogen negotieeren
eene somme van sevenhondert vijftigh guldens dog
tot geen hooger interest als van 3 ten 100 en met
express beding dat in het jaar 1737 1738 en 1739
steets daarop sal worden afgelost een somme van
250 gulden en dat de aflossing door de regenten sal wor-
den besorgt op poene dat in het onafgeloste
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Capitael en de interesten van dien sullen komen
tot haer prive lasten en dat  ider derselve soli-
dum daer over sal worden geexamineert en dat
van de afflossing gedoceert sal moete worden ter
comptoire der domeinen van Brabant binnen ’s-Bosch
alwaer ook alvoorens van deese permissie tot negosiatie
gebruijck te maken, extract deser vertoont en gere-
gistreert sal moeten worden, dat om tot de aflossinge
een fonds te vinden de agterstallige lasten door de borge-
meesters in de requeste gemelt niet ingevorderd ende
geint sullen mogen worden en dat om daer toe te komen
de regenten die agterstallen sullen examineeren daer(…)
schieten vooraf soodaenige posten welcke voor(schot) (ge-
reekent moeten worden en niet in te vorderen sijn
met hoop om daer van iets te krijgen en dan het overige ver-
deelen in drie, soo veel mogelijck egaale posten
en dat sij deselve dan bij het lodt sullen verdeelen om in te vor-
deren, eene aen de borgemeesters over het jaer 1735 en het
andere aan die van 1736 en de laaste aen die van 1737
welcke ider de portie haar aanbevolen en te vorderen
in hunne reekeninge te sullen verantwoorden en dat in alle
gevallen voor de afflossingk hier boven gemelt (geroijeert)
sal moten worden, en deselve soo eene het  fondts hierboven
gemelt niet mogte toereijcken gevonden uijt de (posten)
om nogh welcke dan soo begroot moeten worden daertoe
suffisant zij, actum den 10 september 1736 en was ge-
parafeert Johan Bodel  vidit  [lagerstondt ] ter (bedieninge)
van den raad van staaten en was geteeckent M. ten
Hove [het allerlaagste in margine stondt] de voorenstaande
requeste  met uwer ed(el) mogende opgevolgde (appelante)
resolutie van den 10 7ber (=september) 1736 ten comptoire genoemt,
der domeinen van Brabant over de stadt Maijor-
ije van ’s-Bosch verthoont  en geregistreert
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Actum ’s-Bosch den 25 7ber =(september 17C  ses en dertigh
en was getekent  Ant. Weveringh van Holij
aldus de voorsc(hreven) requeste app(elan)tie en opgevolgde reso-
lutie van haar ed(el) mo(gende) in dato den 10 7ber(=september) 17 C ses
en dertigh ten overstaen van alles tot
………………………………..schepenen binnen
Asten geregistreert den vijftiende october 17 C ses en
Daartigh     ter ordonnantie van deselven
                                 F.P.von Cotzhausen  secr(etaris)

                     Vergaderinge van alle heeren
                       schepenen
         jovis den 18 october 1736

sijnde ter vergaderinge van schepenen voorgeleesen
de requeste door schepenen van Asten aan haar
ed(el) mo(gende) de heeren raaden van staate gepresenteert
met het opgevolgde appointement van den 8 junij
en resolutie van haar ed(el) mo(gende) in dato den 10 september 1736
soo heeft de agtbaere vergaderinge naar deliberatie
goet gevonden , te authoriseeren gelijck sij autho-
riseeren bij deese Michiel van de Cruijs president
schepen en Jan Verbernen schepen van Asten om-
me in haer constituanten naame en van hunnent-
wegen de somme van hondert vijftigh gulden op
conditie in de (voorschreve) resolutie vermelt tegens drij van het
hondert te negotieeren en acte et forma te (passeer-
ren), en verdergeneralijck en specialijck te doen
te handelen en verrigten  wat sij constituanten
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selfs present  sijnde souden konnen oft mogen
doen en verders soo het een als ander te doen
wat naer saake gelegentheijt sal worden vereijscht
al waer het soo dat hier toe generale oft speciale
magt wierde gerequireert, dan voosc(hreven) staet soo
verclaeren sij constituanten alle het gerequireerde
bij dese te houden voor geinsereert, geloovende
op verbant van de gemeente en gemeentenaeren hunne
persoonen en goederen hebbende en vercrijgende
voor goet ende van waerden te sullen houden en
doen houden allentgeene bij de geconstitueerden
in deese zaake ingevolge den inhoudt van hoogh
gemelde haar ed(el) mo(gende) resolutie pointelijck sal
worden gedaen en verrigt , alles met indemniteijt
als naar regten, actum Asten ut supra
                                   ter ordonnantie van deselve
                          F.P.von Cotzhausen, secr(etaris)

               Extract uijt het register
               der resolutien van de hoogh edele
               heeren staaten generael der
               Vereenigde Nederlanden

    sabathi den 24 meert 1736

ontfangen een missive van den raad van
staate geschreven alhier in den Haage die in
deeser houdende in gevolge en tot voldoeninge
van haar ho(og) mo(gende) resolutie van den 14 (…)
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des voorl(eden) jaars derselver advis op de re-
queste Jan Walravens inwoonder der heer-
lijckheijt Asten quartier van Peeland Meijerije
van ’s-Bosch versoeckende ter oorsaake van
het ongeluck hem den 18 julij laetsleeden over
gecomen, wanneer door den blixem sij huijs
met alle sijne meubilen , hoij en stroo in brand
geraeckt en in asche geleijdt waeren ,vrijdom
van ’s-Landts verpondingen en beeden voor den
tijt van vijff en twintigh jaaren, waerop ge-
delibereert sijnde is goet gevonden en verstaen
dat aen den suppl(iant) sal werden geaccordeert, soo
als aen hem geaccordeerd werd mits deesen, voor
den tijt van veertien  ingaende met
het jaar 1735 remissie van de bij hem verschul-
digde verpondingen, jaarlijx opgegeven te bedraeg-
en negen guldens negen stuijvers mitsgaders van
de beeden als voor en bedraegende vier guldens der-
tien stuijvers en een helff, mits alvoorens daarvan
te profiteeren doceerende het afgebrande huijs weder
in voorigen staet te sijn gebragt en op gebouwt
was geparapheert B.V.Lijnden, vidit [lagerstondt]
(accordeerdt) met het voorse register en was ge-
teekent J.Fagel
geregistreert deese agt en twintighsten novem-
ber 17 C ses en daertigh.
                                         F.P.von Cotzhausen, secr(etaris)
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                                       Vergaderinge gehouden
                                        binnen Asten den vierde febru-
                                        arij 1737 present alle de
                                        schepenen en de viermannen
                                        gereserveert Antoni  Franssen
                     mitsgaders kerk en armmeesters

is ter vergaderinge door den heere drossard
geproponeert , dat den ho(og) edele heer Pieter
Valckenier heere deser heerlijckheijt Asten
was aangesogt geweest om voldoeninge vande
verpondinge van seekere post van twee
en veertig gulden vier stuijvers en agt pen-
ningen, dat sijn hoog ed(ele) sig daarop geinfor-
meert hebbende, bevonden heeft. Eerstelijck
dat die post bij voorgaande heeren niet was
betaalt geweest, ten tweede dat die post wel
op verponding boeken gebragt is geweest on-
trent in XVII C en negentien, dat daar over
questien, en proces is ontstaan tusschen
voorige heer en eenige geerffdens, dat die (zaak)
in regten niet en is gedecideert maar in de min-
ne geaccordeert volgens acte van cons(ideratie)
vanden 30 november 1730, soo en in dier
voegen dat voors(chreven) 42 – 4 – 8  door den heer voor-
taan sal werden betaalt , mits dat aen den
heer van Asten soude werden bewesen die
landerijen alnog te hebben, dat sedert (dien)
aan de voorige heer van Asten niet becomen
sijnde, waarom deselve heer van Asten deese
ook niet heeft willen betalen dat deese
heerlijkheijt van Asten in december 17(?)
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ter audientie van de rolle vande rade van
braband bij onwillig deecreet is verkogt aan
welgemelde heer Pieter Valckenier, dat de
respective borgemeesters, en collecteurs,
der verpondinge van Asten die binnen de
jaaren waren van parate executie, hebben
gesustineert gehad, met die post op de
kooppenningen geprefereert te moeten
sijn, dat de respective crediteuren die post
hebben gedisputeert, relaas tot kennis van de
heer Cotzhausen oud secretaris alhier, en
aan wien ter hande sijn gestelt de penningen
om de geprefereerde lasten te betalen gereser-
veert voorsc. Post van 42 – 4 – 8 waarom
welgemelde heer van Asten mede sustineert
die niet verschult te sijn, dog om gevoegs
wille [alhoewel ongehoude] soo heeft sijn hoog
edele aangenoomen en presenteert jaarlijx bij
provisie de helfte van die questieuse post van
42 – 4 – 8 in verponding te betalen ter som-
me van eenen twintig gulden, twee stuijvers
en vier penningen, en vervolgens mede na
die proportie in de reëele omslag  tot dorps
huijshouden, en dat ter tijt en wijlen anders
aan sijn hoog edele sal werden bewesen, of
die uit geheel of niets daarvan verschult is,
en ingeval deese presentatie niet sullen ge-
lieven te accepteeren, dat gemelde hoog
eedele heer als dan haar lieden te regt
sal staan en dese presentatie sal houden
als niet gedaan, en in sijn geheel wil blijven,
ondertusschen protesteeren de onschuldig te
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sijn van alle costen en schade en interesten die dese
gemeente daar van mogte overkomen,

waarop gedelibereert sijnde, en geconside-
reert dat dese gemeente niet en dient daarom
proces te entameeren, alsoo de bewijsen als
nog ontbreeken, om die post met fondament
te eijsschen, waarom de respective crediteuren
als voorsc., die post gerejecteert hebben,
is goed gevonden en verstaan door de heer
Pieter de Cort drossard, Miggiel van de Cruijs
president, Jan van Helmond, Peter van de
Vorst, en Bendert Vervoordeldonck schepenen,
Jan van Hooff, Jan Verhoijsen, en Mattijs
Dirks viermannen, en Antoni Coolen
kerkmeester, die voorsc. Presentatie van
den ho(oog) ed(ele) heer van Asten bij provisie
dankelijk te accepteere, ter tijt en wijlen
anders sal konnen worden bewesen, of die
int geheel of niets daar van verschult is
en dat nu voortaan bij provisie dese post
sal laten betalen met 21 – 2 – 4  en op de
reëele omslag na proportie, en de verpon-
ding boecken, en die van de reëele omslagen
daar na sal werden gedresseert.

Jan Verberne en         Willem Roijmans
               en Antoni Muijen schepenen
Mattijs van Bussel, en Wilbert Peter
Van Lijssel armmeesters, en Arnoldus
Meulendijk kerkmeester seggen en ver-
klaaren de voorsc(hreven) presentatie niet te (kenn-
en), nog aan te neemen,
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Op heden den ses en twintigsten
Februarij  XVII C seven  en dertig, heeft
Jacobus Losecaat in handen van Mig
giel van de Cruijs president bij absentie
van den heere drossard, als secretaris
van Asten en Ommel den behoorlijken
eed afgeleijt, ingevolge de commissie
van den hoog edele heer Pieter Valcke-
nier heere deser heerlijkheijt Asten en
Ommel sijnde van dato den eersten deser
loopende maand, en daar op gevolgde
haar hoog mogende approbatie van dato
den sesde februarij XVII C seven en dertig
aan ons ondergeteekende in originali
gebleeken en vertoont, actum in dato
ut supra ten overstaan van Jan Ver-
berne en Antoni Muijen schepenen,
Michiel van de Cruijs,
                                    Jan Verberne
                                     Toni Muijen
                                     Peeter van de Voorst, schepenen
                                Locosecr(etaris)
Van kerkmeesters
Den heere drossard heeft inden naame
van den hoog edele heer van Asten de
voorgaande kerk en armmeesters bedankt,
ende in den naam als voor tot kerkmees-
ters aangestelt Gabriël van Zwaneberg
en Dirk soone Dirk Jansen, tot
armmeesters, Jan Tijssen van Dijk en
Tomas Coolen,

Wij Gabriël van Zwaneberg en Dirk Dirk
Jansen belooven en sweeren dat wij het



Blz. 347

register der kerke rent en pagten naar
ons vermogen getrouwelijk sullen
innen en ontfangen, ende penningen
emploijeeren tot betalinge der kerke-
lijke schulden, ende tot onderhoudinge
van de reparatiën, en dat alles inge-
volge haar hoog mogende reglement
van den 16 meert 1700 en des gerequi-
reert sijnde te doen voor heeren dros-
sard en schepenen behoorlijke reeke-
ninge bewijsen reliqua, soo waar-
lijk helpe ons God almagtig,
op heden desen agste april
XVII C seven en dertig

Armmeesters eedt

Wij belooven en sweeren dat wij
den armen register die ons ter handen
sullen gestelt werden, getrouwelijk
sullen innen en ontfangen, ende wederom
daar mede de arme menschen daar mede
uijt te alimenteeren, en indien opsigte
te sullen naar komen de ordres van
haar hoog mogende van den 16 meert 1700
en meer andere resolutiën op dat stuck
geëmaneert, ende verders in alle deelen
te sullen doen , wat eerlijke armmees-
ters ten voordeele van den selve armen
behooren te doen, en de des gerequireert
sijnde te doen behoorlijk reekening en
bewijs en reliqua, soo waarlijk
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mogte hun God almagtig helpen
op huijden dato voorsc. hebben Jan
Tijssen van Dijk en Tomas Coolen aan
handen van den heere drossard den
voorenstaande eedt gedaan en afgelegt.

                       Michiel van de Cruijs
                       Jan van Hellemont
              Mij present  J. Lozecaat, secr(etaris)

                                Vergaderinge gehouden
                                den agste april 1737
                                present de heeren drossard
                                en alle de schepenen

is ter vergaderinge geproponeert voorgebragt
dat de heer Floris Pieter von Cotzhausen
eijgenaar van seekere huijsinge en hoff
staande en gelegen alhier d’eene sijde de
gemeene straat, d’andere sijde de erffgena-
men Jan van de Loverbosch en andere,
streckende met d’eene eijnde van de kerk-
muur tot den andere eijnde toebehoorende
Lambert Lambers, en Jan van de Loverbosch,
dat sijn ed(ele) op sijne erve en plaats tegen het
gemeen schoolhuijs gaarne een keuke soude
bouwen, dat het sijn ed(ele) convenabel soude
wesen op de muur na de suijd seijde van de
school deselve op te trecken en daar jegens
aan te bouwen, presenteerende ten dien eijnde
tot sijn ed(el) prive costen een goot te leggen
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en die te sullen onderhouden buijten costen
der gemeente, waar voor sijn edele sal verbin-
den deselfs persoon en goederen, tot onder-
houdinge van de selve goot en dat sijn edele
huijsinge en erve voorsc. daar toe ten allen
tijden sal sijn verpligt, en als een servituijt
gehouden sulx te moeten doen soodanig
dat de regenten en gemeente des weegen
geen klagten of schade komen te hebben
en ingeval daar ontrent eenige nalatigheijt
mogte komen te vallen sal op de eerste ad-
vertentie wegens gemeente door den be-
zitter en eijgenaar vant voorsc. huijs , buij-
ten costen van de gemeente worden gere-
pareert na behooren,

waarop de vergaderinge naar voorgaande
kennisse en goedvinden van den hoog edele
heer van Asten het gedaan versoek sooals het
legt accordeeren gelijk geaccordeert wort mits
desen, des dat den heere van Cotshausen ge-
houden sal sijn onder verbant als in de pro-
positie voor sijn edel persoon erve en nakome-
linge eijgenaar van voorsc. huijs en erve sijn-
de en naarmaals komende te gelooven alle
het geene bij de propositie is gepresenteert, soo
als deselve heere ingevolge van dien en
op verbant en conditie in de propositie ver-
melt allen het selve accepteert, en gelooven-
de gelijk doet bij desen, vandaar aan te sullen vol-
doen agter volgen en naarkoomen, sonder eeni-
ge de minste contradictie, sijnde ten dien eijnde
dit geproponeerde geresolveerde, en geaccordeert
reciprokelijk onderteekent.

P.d.Cort,   Michiel van de Cruijs,  F.P.von Cotzhausen
Jan van Hellemont
Bendert Vervoordeldonck
Willem Roijmans
Tonij Muijen
Peeter van de Vorst

mij present           
J.Lozecaat secre(taris)
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Vergaderinge gehouden den
sevende meij XVII C seven
en dertig, present heeren
drossard, alle de schepenen,
vier mannen, kerk en arm-
meesters, Joseph Vervoordel-
donk en Jan Willem Hasen
borgemeesters Goort Antonis
en Peter van Bussel, Jan
Jan Smits, en Antoni Wilbert,
Gerard Peters en Jan Peters,
Bernart Bruijnas, en Andries
van Hugten collecteurs vande
loopende reële en personeele
lasten, Jan Joosten den
Smit en Jan van Geldrop
mede collecteurs,

Jelis van Helmont, Willem
van den Eijnde, Wouter
Antonis, Andries Peters, Jan
Ture Lomans, Peter Frans
Voermans, Jan Stevens.
Willem Frans Kells, An-
toni Wilbert Coolen, Peter
Jan Wilbers, Frans Vrients,
Dries Peter Driessen, Marten
Andriessen, Jelis Flipsen,
Joost Jan Wilbers, Goort
Kanters, Marten Jansen,
Teunis Peters, Marcelis
Peters, Jan Coolen, Aart
Sijmons, Paulus Geven, Mar-
celis Andriessen, Jan Goort
Loomans, Jan Aart Smits,
alle geerffdens en ingezetenen
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                        deeser heerlijkheijt Asten

wert door regenten aan de presentte
geerffdens voor gebragt dat zij vermogens
haar edele mogende resolutie in dato den
20 september 1736 naar voorgaande gere-
quireerde proclamatien publiecq en voor
alle man te beurde hebben gebragt, het
collecteeren van ’s-Lants en gemeentes lasten
en daar van geboden agt per cent sonder
dat imand deselve heeft aangenomen, dat
de regenten vermogens welgemelte
haar edel mogende resolutie van den 30
october 1709 en 20 , september 1724 wel
bevoegt sijn bij geen aanneeming van de
’s-Lants lasten wel collecteurs uijt de
ingezetenen mogen verkiesen, gelijk
sij regenten, om aan haae pligt te vol-
doen ook collecteurs uijt de ingezetenen
verkooren hebben en welke collecteurs
ingeval de generaale aanbesteding aan-
genomen was geworden, sij particulieren
collecteurs van haare collectens daar ook
van soude hebben afgezien, dat de regenten
te gemoet sien, dat nog collecteurs nog ber-
gemeesters in staat sijn nog bij continu-
atie in staat sullen geraken, dat ’s-Lants
comptoiren, ende gemeentes lasten op sijn
tijt sullen konnen werden voldaan
waardoor (so) vervolgens sij regenten
tegemoet sien , dat de gemeente daardoor
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merkelijk benadeelt en geruineert sal werden,
waar van sij de ondervinding wegens Goort
Hoefnagels en Jan Benders van Hooff
indertijt borgemeesters van Asten hebben
gehad, dat sij regenten de gevolgen van
soodanige schade en ruïn der gemeente te
gemoet siende, aande geëerffdens bij desen
hebben willen voordragen ten eijnde met
overleg van deselve soodanige middelen mogte
werden beraamt als ten gemeene beste
sullen oordeelen en bevinden te behooren,
protesteerende sij de regenten dat bij haar
ter saake voorsc(hreven) volgens eedt en pligt ten
wel sijn vant gemeen al is gedaan, wat
eenig sints mogelijk is, met aanbiedinge
om beneffens de geërffdens soodanige
middelen te beraamen, als ten meeste
voordeel van de gemeente en tot betalinge
van ’s-Lants en dorps lasten sullen
worden geoordeelt te behooren.

Op welke gedaane propositie
de vergaderinge vrugteloos is gescheijde
sonder daar op iets te resolveren.
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Eed van borgemeesters in-
gaande met st.-Jan 1737 en
expireerende met st.-Jan 1738

wij belooven en zweeren dat wij als
borgemeesters deser gemeente alle oude
geregtigheeden sullen helpen maintinee-
ren en voorstaan, als ook de collectboe-
ken en omslagen die ons door of van we-
gens de regenten volgens ordere van den
lande ende gebruijkelijk zijnde ter
hand sullen gesteld werden getrouwelijk
sullen innen en ontfangen, en met gemeen-
tes penningen gemeentes schulden en
crediteuren op haar tijt sullen beta-
len, sodanig dat dese gemeente daar door
geen schade en sal komen te leijden,
mitsgaders alle behoorlijke ordonnan-
tiën die ten onsen lasten geslagen sul-
len  werden te voldoen en na te koomen
en verders te doen wat borgemeesters behooren
en toestaat, en des versogt sijnde
te doen behoorlijke reekeninge bewijs en
reliqua soo waarlijk mogt ons
God almagtig helpen,  op huijden
en twee en twintigsten junij XVII C
seven en dertig soo heeft Willem Frans
Kels, en Jelis Flipsen,
als aangestelder borgemeesters uijt
nominatie van schepenen geëligeert
sijnde in voegen als boven aan handen
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van d’heer Pieter de Cort drossard den
voorenstaande eed gedaan en afgelegt
ten overstaan van schepenen desen
onderteekent.

Miciel van de Cruijs
Jan van Hellemont

Mij present
J.Lozecaat  secr(etaris)

Eed der setters

Wij belooven en zweeren als setters
van st.-Jan 1737 tot st.-Jan 1738 des
versogt sijnde de gemeente te sullen
voorstaan, en gedragen na behooren
als van outs, soo waarlijk helpe
ons God almagtig, op huijden den
twee en twintigsten junij XVII C seven
en dertig, soo hebben Willem Joosten
en Marcelis Jansen
als setters over den voorsc(hreven) jaare 1737
geëligeert sijnde aan handen van d’heer
Pieter de Cort drossard den voorenstaande
eed afgelegt, coram schepenen desen
onderteekent.

 Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont

Mij present
J.Lozecaat  secr(etaris)
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Vergaderinge van heeren
drossard en schepenen den

22 junij 1737

extensis
op het geproporeerde ter vergaderinge
gedaan, is goet gevonden tot het bij-
woonen van de aanstaande quartiers
vergaderinge die gehouden staat te worden
binnen Helmond op den eersten julij
XVII C seven en dertig te committeeren
den president van de Cruijs, en den sec-
retaris Lozecaat, omme het intrest van
deese gemeente aldaar waar te neemen
en met de andere regenten te deliberee-
ren en resolveeren wat nodig en dien-
stig sal wesen met gelofte van indem-
niteijt na behooren, en onder ver-
band als na regten, actum

Jan van Hellemont
Peeter van de Vorst
Bendert Vervoordeldonck
Jan Verbernen.

Vergaderinge gehouden den
31 augustij 1737, present
alle de schepenen.

Is ter vergaderinge geproponeert dat er
een commisie behoorde gemaakt te
worden, tot het bij woonen van de
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Vergaderinge der gemeene middelen binnen
’s-Bosch op den 2e van de aanstaande maand
september 1737 waarop goet gevonden is
en verstaan de volgende commissie te
decerneeren .

extensis voort lant

wij schepenen en regenten der heer-
lijkheijt Asten en Ommel, gelegen in den
quartiere van Peeland Meijerije van ’s-Herto-
genbosch, verklaaren bij desen te commit-
teeren onsen secretaris Lozecaat
om sig te begeven na ’s-Bosch en aldaar waar
te neemen de aan schrijvinge of verpagtinge
van de gemeene ’s-Lants middelen van con-
sumtie, die geschieden zal den tweede vande
aanstaande maand september door de heeren
gecommitteerden van haar edele mogende
de heeren raden van staate der ver-
eenigde Nederlanden, voor den jaare
sullende ingaan metten eersten october
XVII C seven en dertig, en ten dien eijnde
sig te laten aanteekenen als pagter
van de voors(chreven) gemeene middelen, en wij
als borgen voor dese heerlijkheijt
Asten en Ommel voors(chreve) voor de voldoenin-
ge en nakominge van de voors(chreve) aan-
schrijvinge der gemeene middelen
onder verband als na regten, met
gelofte van den voorn(oemde) gecommitteerde
ter saake deses te sullen indemneeren
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cost en schadeloos houden, als na regten
en dat ter obediëntie van haar edel mogende
resolutie van den tweede november
1734, mits dat den voorn(oemde) geauthori-
seerde aan ons sal hebben te doen
behoorlijk rapport , actum Asten
desen een en dertigsten augusti XVII C seven
en dertig, ’t oirkonde

Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Peeter van de Voorst
Willem Roijmans
Bendert Vervoordeldonck
Tonij Muijen
Jan Verbernen

Vergaderinge van officier
en schepenen binnen Asten
desen 16 september 1737

op huijden den 16 september 1737 soo
sullen drossard en schepenen van Asten
naar voorgaande publicatie en klocke-
slag, ingevolge haar ed(el) mo(gende) resolutie
van den 30 october 1709 publiecq voor
alle man bestellen het collecteeren
van de conincx beeden, zullende ingaan
met den seventiende september 1737
en de gemeene middelen als namentlijk
het hooftgelt, loco gemaal, hoorngelt
en bezaijde mergen, dranken, en geslagt
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alle ingaande met den eerste october aanstaan-
de, mitsgaders de ordinaare ’s lants ver-
pondinge ingaande met den eerste januarij
17 C agt en dertig, en dat alles over dese heer-
lijkheijt Asten en Ommel, en dat op de
naarvolgende conditiën en voorwaarden.

Eerstelijk, zal den aanneemer sorge moeten
dragen dat de ’s lants ontfangers op haar
 tijt werden voldaan en betaalt, soodanig
dat deese gemeente of de regenten in
geen schaade en komen te geraaken, of
sal alle de schaden op den aanneemer en
sijne borgen verhaalt worden.

Den aanneemer zal punctuelijk moe-
ten observeeren en naar komen de regle-
menten, resolutiën en placcaaten soo
van haar ho(og) als ed(el) mogende, ten aan-
sien vant collecteeren, en ontfangen der
voors(chreve) lasten, als mede om de comp-
toiren binnen ’s Bosch te voldaan en be-
talen, mitsgaders in het doen der ree-
keninge.

Den aanneemer sal gehouden wesen tot
voldoening en verantwoording der voors(chreve)
collecten, te stellen twee goede suffi-
sante binne borgen ten genoege van
de regenten, die ider een voor al en elk
als schuldenaar principaal, zullen moe-
ten gelooven, dese conditie benevens den
aanneemer te sullen voldoen en naar –
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te koomen, onder verband van haare persoonen
en goederen hebbende ende verkrijgende
            met renuntiatie van de benefi-
ciën ordinis divisionis, en excussionis.

Op alle welke conditiën en voorwaarden soo
wert alhier ten beurde gebragt de voors(chreve)
collectens, die bij niemand ingezet sijn
soo is daar voor tot collectloon door de
regenten gepresenteert en gebooden drie
gulden van ider hondert, en alsoo op ge-
klommen tot agt gulden sonder dat
deselve collecten daar voor is aangenoomen
derhalve protesteeren de regenten van
aangewende devoiren, op dato ut
supra

J. Lozecaat
Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Bendert Vervoordeldonck
Jan Verbernen
Willem Roijmans
Tonij Muijen
Peeter van de Vorst

Op dato als boven hebben schepenen
tot collecteurs der coninx beden ingaande 
den 17 september 1737 over dese heer-
lijkheijt aangestelt          Jan
Marcelis Daniëls als geleerde en
Peter Jacob Coolen ongeleerde, ’t welke
aan den vorster geordonneert is om van
dese dag het selve aan voorn(oemde) persoonen
uijt naam van schepenen aan te seggen, en
dat binnen ses weeken het beedeboek ter
hande sal worden gestelt.
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Vergaderinge gehouden den
30 september 1737.

Op dato als boven hebben schepenen
tot collecteurs der gemeene middelen vant
hooftgelt, locogemaal, bezaijde mergen
dranken, en gesleg ingaande met den
1e october 1737 aangestelt om deselve
lasten te collecteeren Jan Ture Lomans
en Frans Jan Vrients.

Vergaderinge den 9e december
1737

wij regenten der heerlijkheijt Asten en
Ommel, bekennen dat den wel edele heer
en m(eeste)r Paulus Johan de Reuver ontfanger
der verpondinge vant quartier van Peeland
Meijerije van ’s Bosch, op de verpondinge
vanden jaare 1734 heeft goet gedaan en
laten korten de somme van negen gulden
en negen stuijvers als haar ho(og) mo(gende) bij reso-
lutie vanden 24 meert 1736 goet gunste-
lijk hebben gelieven te remitteeren
aan Jan Walravens woonende alhier
als mede heeft welgemelde heere ontfan-
ger alnog laten valideeren en korten
voor het jaar 1735 de voors(chreve) somme van
negen gulden en negen stuijvers ter saake
als voors(chreven)
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Bekenne ende verklaren wij ondergeschrevene
Peter van de Vorst , Marcelis Daniëls, Jan Aarts,
Mattijs Dirks, Mattijs Rijnders, en Jan Jansen
Walraven, inwoonderen der heerlijkheijt
Asten , dat de regenten der voornoemde heer-
lijkheijt , aan ons op de verpondinge en
beeden over den jaare 1736 hebben
goet gedaan en laten valideeren de naar-
volgende somme van penningen als haar
hoog mogende aan ons goet gunstelijk
hebben gelieven te remitteeren,
voor het afbranden van onse huijsen, bij
deselver resolutiën vanden 15 december
1731 en 24 meert 1736 soo en gelijk hier
volgt,

[int toekomen moet dese post
een aparte verklaring wesen]

eerst aan Peter van de Vorst dertien
gulden, vier stuijvers en twee pen-
ningen, sijnde het agste 14 jaaren
dus 13 -  4 -  2

aan Marcelis Daniëls, twee en
twintig gulden, tien stuijvers en
agt penningen, sijnde het negende
14 jaar, dus 22 – 10 -  8
item aan Mattijs Dirks, en Jan Aarts
ider tien gulden, veertien stuijvers,
en twaalf penningen, dus te
zaam voor haar beijde, sijnde het
9  14 jaar dus 21 -  9 –12
item aan Mattijs Rijnders de
somme van vijftien gulden vijff
stuijvers, en twee penningen,
sijnde het 9  14 jaar dus 15 -  5 -  2

[moet een aparte verklaring wesen]
item Jan Jansen Walraven de somme
van veertien gulden, twee stuijvers
en agt penningen, sijnde de…

72 -  9 -  4
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Transport 72 -  9 -  4
Beeden en verpondingen voor den jaare
1735 en voor den jaare 1736 eene
gelijke somme van 14 -  2 -  8 sijnde
de twee eerste veertien jaaren dus
te zaame 28 -  5 -  0

          100 – 14 – 4

ende sulx alle in voldoeninge van onse
beeden en verpondingen, over den termijn
en jaare als boven,  actum Asten
desen twintigsten december XVII C seven
en dertig,  t’oirkonde, en was de menute
deses onderteekent Peter van de Vorst
dit merk + heeft gestelt Marcelis Daniëls
verklaart niet te konne schrijven,
Jan Aarts, Mattijs Dirx, dit merk +
heeft gestelt Mattijs Rijnders verklaart
niet te konne schrijven, Jan Jansen Wal-
raven, mij present, J.Lozecaat secr(etaris)
voort land.
Wij ondergeschreeve regenten der heer-
lijkheijt Asten, bekenne en verklaaren
dat den wel edele heer en m(eeste)r Paulus
Johan de Reuver, aan ons op de verpondinge
van den jaare XVII C ses en dertig, heeft gedaan
en laten valideeren, de voorenstaande som-
me van een hondert gulden, veertien stuij-
vers, en vier penningen, als haar hoog
mogende aan de voorenstaande persoonen
hebben gelieven te remitteeren,
en verklaaren wij ondergeschreven
regenten op den eed ten aanvang van
onse bedieninge gedaan, dat het afgebran-
de huijs van Jan Janse Walraven in-
gevolge haar hoog mogende resolutie van-
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den 24 maart 1736 wederom geheel is
opgetimmert, ende in vorige staat ge-
bragt, mitsgaders bekennen wij bij desen
alnog dat gemelde heer en m(eeste)r Paulus
Jan de Reuver mede heeft laten valideeren
op de verpondinge van den voors(chreve) jaare
1736 de somme van hondert gulden
die haar ho(og) mogende bij resolutie van
den 30 junij 1729 goet gunstelijk aan
deese gemeente hebben gelieven te re-
mitteeren, dus te zaame de somme
van twee hondert gulden, veertien
stuijvers, en vier penningen die op
de voors(chreve) verpondinge van 1736 gekort
en gevalideert sijn, actum Asten
desen twee en twintigsten december
XVII C seven en dertig, t’oirkonde en
Was de menute dese onderteekent.

Vergaderinge gehouden den
28 december 1737 present
alle de schepenen

op dato als boven hebben schepenen tot
collecteurs der verpondinge over dese
heerlijkheijt Asten ingaande met den
eerste januarij 17 C agt en dertig aange-
stelt Antoni Willem Loomans
en Leendert Jacobs van Hugten, ’t welk
den vorster geordonneert is om het
selve haar aan te seggen en dat binnen
behoorlijke tijt aan haar behoorlijk
collectboek ter hand sal worden gestelt.
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Vergaderinge gehouden den
twintigsten  …….. januarij
17 C agt en dertig, present Mig-
giel van de Cruijs president, Jan
van Helmont, Peter van de Vorst

Willem Roijmans
Bendert Vervoordeldonk, Jan
Verberne , en Antoni muijen
schepenen,

is ter vergaderinge door den secretaris gerap-
porteert, dat in de maand 1737
(gelijk denselve al meer maal gecommuni-
ceert heeft) ingevolge het versoek van heeren
schepenen, metten koster en schoolmeester
Gabriël van Swanenberg in conferentie was
geweest, om in der minne in te schikken en
te convenieeren over en ter saake van de
pretensie die den selve Swanenberg had ge-
formeert, om te hebben voldoening van een
jaarlijx tractementje voor het leeren
van de arme kinderen, en begraaven der
arme dooden deser heerlijkheijt zedert
dat alhier schoolmeester is geweest, en
tot nu toe. En waar over hij bij requeste
wilde addresseeren, aan haar ed(el) mogende
de heeren raaden van staate der vereenigde
Nederlanden, alsoo sulx alom op de na-
buurige plaatsen in observantie, en
bij sijn voorsaat sulx ook genooten is
geweest, soo ist dat met voorn(oemde) Swa-
nenberg na voorgaande redene wisseling
en geconvenieert en overkoomen, tot
voorkoming van alle moeijelijkheeden
en onnoodige kosten, in voegen en ma-
niere navolgende te weeten, dat aan den
voorn(oemde) Gabriël van Zwanenberg voor den
agterstel tot st.-Jan 1736 tot extinatie….
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van sijn presensie zal werden betaalt eene
somme van sestien gulden eens, en daaren
boven aan hem oft aan de respective bor-
gemeesters en collecteurs der beeden
en verponding , mitsgaders van de bezaijde
mergen te weeten van de beeden tot 17
september 1736 en van de verpondinge
totten 31 december daar aan volgende
en van de bezaijde landen tot den les-
ten september 1736 zal werden be-
taalt door en van weegens de armmees-
ters alhier van de landerijen die van
s’lants weegen gehuurt heeft, zijnde on-
trent negen loopense, en dat vervol-
gens aan hem jaarlijx voor het leeren
en onderwijsen der arme kinderen, mits-
gaders voor begraaven der arme dooden
sal werden betaalt van wegen den  h(eilige)
geest armen eene somme van agt gul-
den jaarlijx, waarvan het eerste jaar
verschijenen is geweest den 24 junij
1737, en soo voorts van jaare tot jaare
en sulx alles op approbatie vanden hoog
edele heer van Asten en heeren sche-
penen alhier. Dat daar van door
den rentmeester La Forme bij missive
aan  wel gemelte hoog edele heer
van Asten kennis is gegeven, dewelke
bij missive verklaart heeft  ‘t geene
voors(chreve) sig wel te laten gevallen,
wijders verhoopende dat u eerwaarde
’t geene voors(chreve) mede zullen gelieven
te approbeeren, en wel te laten geval-
len,
waarop gedelibereert zijnde is goet
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gevonden en verstaan het voors(chreven) geconve-
nieerde met den voors(chreven) koster en schoolmees-
ter Gabriël van Swanenberg bij desen te
approbeeren, en ons wel te laten gevallen,
onder dien mits dat aan denselve koster
jaarlijx sal werden gegeven een copie off
extract vande arme lijst, door den
officier en schepenen wert ge-
formeert, en waarna denselve sig sal
moeten reguleeren, om die persoonen op
de lijst staande voor arm te leeren en
te begraven.

En is mede ter vergaderinge gecompareert
den voorn(oemde) Gabriël van Zwanenberg, en
voors(chreven) propositie en resolutie voorgelee-
sen sijnde verklaart bij desen daar mede
als nog genoegen en contentement te
neemen, en voldoeninge en extinxtie
van sijne voors(chreve) pretensiën, waarom
deese bij ons ten wederzijde is onderteekent

Michiel van de Cruijs
Peeter van de Voorst
Jan van Hellemont
Willem Roijmans
Bendert Vervoordeldonk
Tonij Muijen
Jan Verbernen
G.v.Swanenbergh

Mij present
J.Lozecaat  secre(taris)
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Extensis
Mijn heeren drossard en schepenen
der heerlijkheijt Asten, in ervaring gekoomen zijnde dat Joseph
Vervoordeldonk, en Jan Haasen in gebree-
ke blijven, om de ordinaare tractemen-
ten, recognitiën loopende ten lasten  van
deese gemeente behoorlijk te voldoen, en
te betaalen, en waar van door den secre-
taris ontrent in de maand meij 1737
een specificque memorie of lijste
aan haar ter hande heeft gestelt, tot
haare narigtinge, en dat deselve posten
aan haar voor uijtgave in reekeninge
zoude werden gevalideert, mits over-
brengende daar van behoorlijke quitantiën
soo ist dat wij bij desen alnog ordon-
neeren aan voorsn(oemde) Joseph Vervoordel-
donk en Jan Haasen borgemeesters
deser heerlijkheijt van st.-Jan 1736
tot st.-Jan 1737, omme te voldoen
en te betalen binnen behoorlijke
tijt alle de tractementen, recognitiën
als andersints op voors(chreve) memorie
gestelt, en door den secretaris aan haar
daar van ter hande gestelt, als mede
dat sij lieden alle ordonnantiën door
ons geordonneert, en nog te ordonneeren
mede zullen hebben te voldoen en te
betaalen, mitsgaders de intressen
loopende ten lasten van deese gemeente
volgens de rentierslijst en quitantiën
mede aan haar ter hande gestelt, zul-
len hebben te betalen, zoodanig dat
wij en deese gemeente in geen schaade
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en koomen te geraaken volgens haar lieden
gedaane eed,.      En ingeval voorn(oemde) bor-
gemeesters in gebreeke mogte blijven van
voors(chreve) tractementen, recognitiën, intressen
van de capitaale ten lasten van deese
gemeente, en andere dorps schulden
bij ons al geordonneert, of nog te ordonnee-
ren, behoorlijk te betaalen, soo pro-
testeeren wij bij desen van alle costen
schaden en intressen, die wij of deese
gemeente door verschuijm en negligentie
van voorn(oemde) borgemeesters mogte komen
te lijden, dat wij die schade als dan
op deselve borgemeesters zullen repe-
teeren en verhaalen, soo en als te ra-
de , levert copie, en stelt relaas
om te konne dienen na behooren,
actum Asten desen twintigsten ja-
nuarij XVII C agt en dertig.

Vergaderinge gehouden den
vierde april 1738 present
alle de schepenen.

Den secretaris draagt ter vergaderinge voor
dat hij den 3e deser des namiddags tot Deurne
bij den rentmeester La Forme de droevige
tijdinge heeft gehoort van het afsterven
van den hoog edel gebooren en gestrenge
heer Pieter Valckenier heere deser heer-
lijkheijt Asten en Ommel, waarom gistere-
avont alle clocke heeft laten luijden
een uur lang, en om redene voors(chreve) de
vergaderinge tegens heden laten citeeren
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en ter vergaderinge gecommuniceert
den missive van den rentmeester La
Forme die van het geene voors(chreve) communi-
catie geeft aan heeren officieren en regenten
versoekende dat de nodige ceremoniën
int werk gestelt mag worden van ’t luijden
van klocken als andersints, in dier
gelijke gevallen practicabel.

Waarop gedelibereert sijnde is goed gevon-
den  en verstaan dat dagelijx alle de
clocke sulle worden geluijt drie maal
daags des smorgens ten ses uure des
smiddags  twaalff , en tegens den
avont, idere reijs een uur lang, en
sulx den tijt van ses weeken lang
gelijk sulx geschiet is bij overlijden van
voorige heeren deser heerlijkheijt,
en word den vorster gelast de rot-
meesters ider in haare hoek daar van
kennis te geven, om alle dag tien man
te ordonneeren om te luijden als voors(chreve)
en sulx uijt ider huijs een van de sterkse
man.

Werd mede aanden secretaris gelast om
uijt naame van de geheele vergaderinge
bij missive te schrijven aan de hoog
edele vrouw deser heerlijkheijt Asten dat wij alle
part en deel neeme in het verlies
van den hoog edele heer deser heerlijk-
heijt etc. gelijk in sulke geval gebruij-
kelijk is
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Vergaderinge gehouden
den 21e  junij 1738 present

den secretaris segt ter vergaderinge dat
ingevolge haar hoog mogende placcat van den 1e

april 1738 op den 11e deser met den
president, Antoni Muijen en Jan Verberne
schepenen, mitsgaders met den vorster en
ondervorster heeft gedaan de ronde en patroillen
in dese heerlijkheijt,     op de bede-
laars, of landlopers, dog geene vreemde land-
loopers gevonden, maar wel dat eenige
arme ingezetenen alhier binne dese
heerlijkheijt gaan beedelen, en alsoo
die mede niet mogen gaan sonder permissie
van de magistraat van de plaats, en dat desel-
ve moeten dragen een seeker teeken, en daar-
bij een attestatie vande magistraat
om te mogen gaan beedelen, en dat aan die
geene die waarlijk arm sijn, en in geen staat
sijn om haare kost anders te konne winne
volgens voors(chreve) placcaat articul tien
dat derhalve nu een lijst diende gefor-
meert te worden aan wie een attestatie
soude mogen gegeven werden, en seeker tee-
ken om alhier te mogen gaan bedelen.

De navolgende persoonen sijn alhier
woonende en aan haar gepermitteert
 om te gaan bedelen,
                                          _geboortig alhier 47 jaare

hebbende drie kinderen
Goort Hendrik Huijberts   _ en Henderien
de dogter.
Jacob Jan Bosmans woonende alhier
hebbende een vrouw en seven kinderen
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Hendrik Frans Goorts

Dewelke alle ons hebben versogt permis-
sie om in dese heerlijkheijt  te mogen gaan
bedelen, vermits haare armoede
het welke aan haar gepermiteert is door
ons mits dragende tot een teeken op haar
linker arm een rood lapje gefatsooneert
als eene kruijs
en voorsien sijnde van de na volgende at-
testatie van ons die den secretaris aan
haar pro deo zal geven , zijnde ontrent
vande navolgende inhoud.

Wij drossard en schepenen dese heer-
lijkheijt Asten en Ommel certificeeren
bij desen dat Goort Hendrik Huijbers
geboortig alhier en woonende
alhier out ontrent 47 jaaren is arm
vermits sijne lighamelijke gebreeke en
hebbende een vrouw met drie kinderen
en door dien denselve sooveel niet kan
verdiene dat daar van met sijn vrouw
en kinderen kan bestaan en subsisteeren
derhalve permitteere wij denselve te
moge gaan bedelen in dese heerlijk-
heijt mits dragende op de linker
arm een rood lapje gemaakt en
gefatsoeneert als een kruijs, en zal
dese duure tot ons wederseggens toe
en langer niet , actum op dato als boven
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Eed van borgemeesters van st.-
Jan 1738 tot st.-Jan 1739

Wij belooven en sweeren dat wij
als borgemeesters deser gemeente der heer-
lijkheijt Asten en Ommel, alle geregtigheden
sullen helpen maintineeren en voorstaan
als ook de collectboeken en omslagen, die ons
door of van wegens de regenten volgens ordere
van den lande, ende gebruijkelijk zijnde ter
hand zullen gesteld worden ge-
trouwelijk sullen innen en ontfangen, en
met gemeentes penningen gemeentes schul-
den en crediteuren op haar tijt sullen
betaalen, soodanig dat dese gemeente of
de regenten in geen schade sullen koomen
te geraaken off te lijden, mitsgaders alle
behoorlijke ordonnantiën die ten onse lasten
geslagen sullen worden te voldoen en na te
koomen, en verders te doen wat borgemeesters
behooren en toe staat te doen, en des ver-
sogt sijnde te doen behoorlijke reekeninge
bewijs en reliqua, soo waarlijk
mogt ons God almagtig helpen
op huijden den een en twintigsten
junij XVII C agt en dertig soo heeft Jan
Janse van Dijk in sijne voors(chreve) qualiteijt voor soo veel hem
aangaat den behoorlijke eed afgeleijt sonder sijne
mede macker waar over wel expresselijk protesteert
als aangestelde borgemeesters uijt nominatie
van schepenen geeligeert, sijnde in voegen
als boven in handen van den gecommitteerde
van tot het waarneemen van ’t officii den
voorenstaande eed gedaan en afgelegt
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Ten overstaan van schepenen desen onder-
teekent en alsoo Jan Janse Timmermans
als geeligeerde borgemeester benevens Jan Janse
van Dijk, niet en is gecompareert, soo sijn schepenen
desen onderteekent wel expresselijk protesteerende
van alle costen schaden en intressen die de ge-
meente of schepenen daar door mogte koomen
te lijden om die op hem non comparant te
verhaale soo en als te raade en protesteeren
schepenen benevens Jan Janse van Dijk
………………van haar aangewende
devoiren, actum 21 junij 1738

Michiel van de Cruijs  pres(ident)
Jan van Helmont, schepen
Bendert Vervoordeldonck, schepen
Jan Verberne, schepen
Willem Roijmans, schepen
Tonij Muijen, schepen
Peeter van de Vorst, schepen

Mij present
J. Lozecaat , secr(etaris)

Eed der setters
Wij belooven en zweeren als zetters van
st-Jan 1738 tot st-Jan 1739 des versogt sijnde
de gemeente te sullen voorstaan en ons gedraa-
gen als na behooren, soo waarlijk mogt
haar God almagtig helpen, op huijden
den een en twintigsten junij 17 C agt en dertig
soo hebben Jacob Joosten van Hugten
en Jan Aart Wolfs,
als setters over den voors(chreve) jaare 1738 geeligeert
sijnde den behoorlijken eed gedaan en afge-
legt, ten overstaan van schepenen  desen
onderteekent op dato als boven.

Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont

Mij present
J. Lozacaat, secr(etaris)
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Vergaderinge gehouden den
5 junij 1738

extensis zegel
wij schepenen en regenten der heer-
lijkheijt Asten en Ommel, verklaaren
bij desen te commiteeren en te authorisee-
ren Michiel van de Cruijs president, en Jan
Janse van Dijk borgemeester omme haar te begeven
naar Helmont, en aldaar bij te woonen
de quartiers vergaderinge die aldaar ge-
houden staat te worden op den sevende
julij XVII C agt en dertig, om aldaar
het intrest van dese gemeente waar
te neemen , en met de andere regenten
te delibereeren en resolveeren wat
nodig en dienstig zal wesen, met gelof-
te van indemniteijt als na behooren
en onder verband als na regten, actum
Asten desen vijffde julij XVII C agt
en dertig,

vergaderinge gehouden den
26 julij 1738.

Den secretaris draagt ter vergaderinge voor
dat hij de borgemeesters reekening van st-Jan
1733 tot st-Jan 1734 heeft vervaardigt en
opgestelt, met de verdere gemeents reeke-
ninge, dat die derhalve ten eerste na leen
en tol kamer moeten werden gesonden om aldaar
geexamineert te worden.

Denselve dito heeft den secretaris de voors(chreve)
reekeninge ter leen en tolkamer
overgesonde om etc.
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Op heeden den eersten augustij
XVII C agt en dertig soo heeft Jan
Janse Timmermans als geeligeerde
borgemeester benevens Jan Janse
van Dijk den behoorlijke eed in die
qualiteijt afgelegtin voegen en
manieren als voorn(oemde) Jan Jans van
Dijk op den 21 junij 1738 gedaan
heeft ten overstaan van Michiel
van de Cruijs en Peter van de Vorst
schepenen,

Michiel van de Cruijs
Peeter van de Vorst

Mij present
J. Lozecaat, secr(etaris)

Extensis voort land
Wij schepenen en regenten der
heerlijkheijt Asten en Ommel gelegen
 inden quartiere van Peeland Meijerije
van ‘-Hertogenbosch, verklaaren bij
desen te committeeren d’heer Jacobus Loze-
caat secretaris alhier om sig te begeven
na ’s-Bosch aldaar wwar te neemen de
aanschrijving of verpagtinge van de
gemeene ’s lands middelen van consumptie
die geschieden zal den negende deser
maand september door de heeren
gecommitteerde van haar edele
mogende de heeren raaden van
staate der vereenigde Nederlanden
voor den jaare zullende ingaan metten
eersten october XVII C agt en dertig
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en ten dien eijnde sig te laten aan te neemen
als pagter van de voors(chreven) gemeene middelen
en wij als borgen voor dese heerlijkheijt
Asten en Ommel voors(chreven) voor de voldoeninge
en nakominge van de voors(chreve) aanschrijvinge
der gemeene middelen over dese heerlijkheijt
Asten en Ommel, onder verband als na
regenten met gelofte vanden voorn(oemde) gecom-
mitteerden ter saake deses te sullen in-
demneeren, cost en schadeloos houden als
na regten, en dat ter obediëntie
van haar edele mogende resolutie
van den tweede november 1734
en zal den voorn(oemde) geaothoriseerden aan
ons hebben te doen behoorlijk rapport,
actum Asten desen eerste
september  XVII C agt en dertig.

Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Jan Verberne
Tonij Muijen
Peeter van de Vorst
Willem Roijmans

Is ter vergaderinge vertoont
dat aan den toorn alhier de
navolgende reparatie ver-
eijst wort, om ongelucke
voor te koomen, alsoo
den toorn gesakt is, waarin
ten eerste voorsien moet worden

eerst agt steek schooren onder in den
toorn op de eertse star op het muur-
werk ider lang door elkander 25 voeten
dik ses en agt duijm sullen
kosten ider 7-10-0 is te zaam 60- 0 – 0
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Transport 60 -  0 – 0
Item agt bouten inde steekschooren
3 quartierse, ider van 0-6-0 is 2 – 8 – 0
30 (…) zweetse nagels a 3 st(uijvers) ‘t (…) is 4 –10 – 0
voor arbeijts loon vant voors(chreven)
timmerwerk 30 – 0 – 0

den afhang aan de zuijd zijde van den
toorn met nog eene hoek te ver-
nieuwe, waar toe nodig sijn 150
voeten greijne deele beloopt 7 – 10 – 0
voor ’t repareeren en decken van
boven den toorn tot beneden en afdak 25 – 0 – 0
daar ’t nodig is te repareeren
voor duijsent leijen 14 – 0 – 0
voor het repareere en vernieuwe
vant houtwerk 16 – 0 – 0
voor nagels 3 – 0 – 0

162 – 8 – 0

den derde september 1738 is voors(chreve) repa-
ratie en vernieuwinge in voege als
voors(chreve) staat aan bestelt om te maaken
aan m(eeste)r Hendrik Deenen woonende
tot Mierlo voor de somme van een
hondert en sestig gulden, en indien
door of van wegens de gemeente het een
of ander levert en ’t geen nodig is aan voors(chreve)
werk soo zal dat gekort worden tegens
de preijs als uijtgetrocken staat
het voors(chreve) werk moet gemaakt wesen
voor den eersten september 1738 of
sal de schaade die gemeente daar door
mogte koomen te lijden op den aanneemer
verhaalt werden
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Op heeden den dertiende september
XVII C agt en dertig, soo wert door de heeren
Regenten der heerlijkheijt Asten en Ommel naar
voorgaande publicatie ten beurde gebragt
om te bestellen het collecteeren der coninx
beeden ingaande den 17 september 1738
en de gemeene middelen ingaande met
den 1e october 1738 mitsgaders de ver-
pondinge die ingaan zal den eerste
januarij XCII C ….negen en dertig
over dese heerlijkheijt Asten en dat op
de conditie daar van zijnde van dato den
16 september 1737 en alhier voor de
omstanders voorgeleesen, waartoe ten
dese wert gerefereert, en is tot col-
lectloon van ider hondert gepresenteert
vier gulden vant hondert, en alsoo op-
geklommen tot agt gulden van ider
hondert, sonder dat deselve collecte
daar voor van imand is aangenoomen
wert oversulx door de regenten ge-
protesteert van haar aangewende
devoiren, actum op dato ut supra.

Michiel van de Cruijs pres(ident)
Jan Verberne
Tonij  Muijen

J.Lozecaat secr(etaris)
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Den vijftiende september 1738 hebben
schepenen tot collecteurs der coninx beeden
over dese heerlijkheijt Asten en Ommel voor
den jaare ingaande met de 17 september
1738 en expireerende de 16 september 1739
aangestelt Antoni Wilbert Coolen en
Jan Frans Keijzers woonende tot Ommel
twelk haar op denselve dito door den
vorster alhier is aangeseijt, en dat het
beede boek aan haar binne behoorlijken
tijt ter hande gestelt zal worden, om etc.

den negen en twintigsten september
XVII C agt en dertig hebben schepenen
tot collecteurs der gemeene middelen
ingaande met den eerste october 1738
en expireerende den laasten september
daar aan volgende aangestelt en
geëligeert Marcelis Jan Loomans
en Goort Buckums, om de voors(chreve)
gemeene middelen over den voors(chreve) jaare
te collecteeren, en op te haalen, en daar
mede op de behoorlijken termeijnen te
betaalen ’s-Lants comptoire binne
’s-Bosch soo danig dat de gemeente of
regenten door haar versuijm in geen
schaade koome te geraaken etc.

en is het geene voors(chreve) op denselve dito
door den vorster alhier
aan haar bekent gemaakt, en dat de
boeken binne behoorlijke tijt aan haar
ter hand zal worden gestelt om etc.
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Vergadering den 24 november
1738

den secretaris segt ter vergaderinge
dat hem van de gemeente comt
jaarlijx de somme van drie hondert
en vijff en twintig gulden als secretaris
en door dien Joseph Vervoordeldonk en
Jan Willem Haasen als borgemeesters
van st-Jan 1736 tot st-Jan 1737 moeten
betaalen een halff jaar ter somme
van een hondert, twee en sestig
gulden en tien stuijvers, welke somme
den secretaris Lozecaat verklaart
met geen gemoede van voorn(oemde) borge-
meesters weet te bekoomen, soo ver-
soekt denselve secretaris dat voorn(oemde)
borgemeesters mogen werden geordon-
neert, en gepenaliseert om voors(chreve) somme
binne den tijt van agt dagen te vol-
doen en te betaalen.

Mijn heeren schepenen ordonneeren
aan voorn(oemde) Joseph Vervoordeldonk en
Jan Willem Haasen om aan den
voorn(oemde) secretaris Lozecaat te betaalen
de voorn(oemde) somme van een hondert
twee en sestig gulden en tien stuijvers
in voldoening van een half jaar
tractement, en sulx binne den tijt
van veertien daagen na insinuatie
deses, op peene dat de voors(chreve) somme
binne den selve tijt niet zal wesen
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voldaan en betaalt alle dage zullen
verbeuren eene peene van eene gulden

ten behoeve van den arme
alhier, welke peene zal duuren en
continueeren den tijt van agt dagen
actum ter vergadering desen vier en
twintigste november XVII C agt
en dertig.

Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Peeter van de Voorst
Willem Roijmans
Tonij Muijen
Jan Verberne

Vergadering gehouden den
eerste december 1738
present alle de schepenen

Den secretaris draagt de vergadering
voor dat de borgemeesters reekening
van Willem Jan Loomans en Jan Dirks
van Hugten als borgemeesters deser
heerlijkheijt Asten van st-Jan 1733
tot st-Jan 1734 al over lang is opge-
stelt geweest, en ter leen en tolkamer
geexamineert den 15 september 1738
dat egter die borgemeesters aan hem
den voorn(oemde) secretaris de documenten
en quitantiën daar van tot nog toe niet sijn

overgelevert, als eenige van den
extra ordinaaren uijtgaaff daar
nogtans die borgemeesters voor het
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Ingevolge haar
Ho.mo. resolutie
vande 5e januari
1733 en andere

opstelle van die reekeninge haare docu-
menten aan handen vanden secretaris
hadden moeten overgelevert hebben tot welke over-
levring van quitantiën die borgemeesters
nog niet in staat sijn door dien nog
verscheijde posten moeten betaalen die
in haare reekening voor uijtgave
sijn gebragt, als onder andere, [soo ver-
meent wort] aan de heer de Hee, Vermeule
als mede verscheijde posten die door
heeren schepenen sijn betaalt, en
alsoo die reekening met de reeke(ning)
van 1734 , met dit loopende jaar ter
leen en tolkamer moet werden over-
gelevert, soo versoeckt den secreta-
ris dat deselve borgemeesters tot
haare pligt ingevolge haar ed(el) mo(gende)
resolutiën mogen worden geconstrin-
geert, en een dag mag werden
gestelt tot het opneeme en sluijten
den voors(chreve) reekeninge, om alsoo

voordien met in staat te weesen van de volgende
al de reeke- borgemeesters reekening van 1734
ningen in ordere en andere reeke(ninge) van deselve jaaren
werden opge- te konnen vervaardigen        en in
stelt voor en al staat mag werden gestelt om aan
de soo voorige haar edele mogende resolutie
reekeninge van den 21 october 1738 en andere
sijn opgenomen te konne naar koomen, welke reso-
afgeslooten om lutie den 24 november 1738 ontfan-
te sien wat voorsc. ge heb, en op heeden ter vergaderig
poste werden voorgeleesen
geroijeert om die waarop gedelibereert sijnde is goet gevonden
posten in verhaal en verstaan, de voorn(oemde) borgemeesters te
te brengen ordonneeren dat haare resteerende

quitantiën tot haare reekeninge specteerende
binne veertien dagen na insinuatie deses
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ter secretarije za(l) hebben over te leeveren
alsoo de reekeninge al op den 15 septem-
ber 1738 ter leen en tolkamer is geex-
amineert, als mede dat de posten (in)
uijtgave gebragt sijnde en die nog niet
betaalt sijn soo van de intresten als
andere posten binne den voors(chreve) tijt zal
hebben te voldoen en te betaalen op peene
dat bij gebreeke van dien de schaaden die
de regententen of de gemeente door ver-
suijm van betalinge daar door mogte koomen
te lijden op de voorn(oemde) borgemeesters
zal worden verhaalt, en dat haare ree-
keninge op den 24 december 1738
opgenoomen en geslooten zal worden
en als dan deselve borgemeesters para-
telijk zullen werden geexecuteert tot
voldoeninge van haar slot van reeke-
ning, alles ingevolge haar ed(el) mo(gende)
resolutie vanden 5e januarij 1733 en
vanden 21 october 1738 en andere meer,
en zal den secretaris hier van op behoor-
lijk zegel ordonnantie extendeeren, en
die aan voorn(oemde) borgemeesters laten in-
sinueeren,

als mede de borgemeesters van  st-Jan
1732 tot st-Jan 1733 te sommeeren tot
voldoeninge van haar slot van
reekening, binne den tijt van veertien
dagen na insinuatie.

Michiel van de Cruijs pres(ident)
Jan van Hellemont, schepen
Willem Roijmans, schepen
Peeter van de Voorst, schepen
Jan Verberne, schepen
Tonij Muijen, schepen



Blz.384

Extensis op zegel
Alsoo de weduwe Paulus Hoefnagels
heeft betaalt aan de armmeesters deser
heerlijkheijt Asten en Ommel, eene capitaale
somme van twee hondert en vijftig gulden
en sulx tot voldoeninge en aflossinge van
een gelijk capitaal van twee hondert en
vijftig gulden twelk den armen van haar
was competeerende, en waar van jaarlijx
betaalde eene rente van twaaff gulden
en tien stuijvers, staande ten naame van
Antoni Loomans, welke voors(chreve) somme
van twee hondert en vijftig gulden weder-
om tot het meeste nut en voordeel van den
armen alhier sijn gebruijkt en geemploijeert
in gevolge de ordere van den landen tot in-
koop van een capitaal van twee hondert en
sestig gulden,staande ten laste vant
corpus alhier ten intreste à drie per
cento, volgens tranport daar van sijnde
gepasseert voor heeren schepenen alhier
op den vier en twintigste november XVII C
agt en dertig, soo verklaaren wij
ondergeteekende provisoiren van den
armen alhier de voors(chreve) twee hondert en
vijftig gulden of jaarlijkse rente te casse-
ren, doot en te niet te doen als sijnde deselve
in voege als boven ten volle voldaan en
afgelost, ontheffende dien volgende de
voorn(oemde) weduwe Paulus Hoefnagels van de
betalinge vande voors(chreve) jaarlijxe rente
en schellende deselve van alle nama-
ninge quijt, sonder dat deselve daar
over meerder zal werden aangemaant
in regten of daar buijten, onder ver-
band als na regten, en door dien
den origineele brieff of obligatie van de
voors(chreve) rente int ongereede is geraakt
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hebben wij deselve met deese onse acte
in voege als voors(chreve) gecassert actum
ter vergaderinge binne Asten desen
vijfftiende december XVII C agt en
dertig.
Hermanus Alberts Michiel van den cruijs, pres(ident)
V.D.M.in Asten en Jan van Hellemont, schepen
Ommelen Willem Roijmans, schepen

Peeter van de Voorst, schepen
Jan verberne, schepen
Tonij Muijen, schepen

J.Lozecaat, secr(etaris)

Vergaderinge van schepenen
den 31 december 1738

is ter vergadering van schepenen door haar
eerwaarde op dato als boven tot collecteurs
der verpondinge over dese heerlijkheijt
Asten en Ommel voor den jaare in-
gaande  met den eerste januarij en expi-
reerende met den laaste december XVII c
negen en dertig, aangestelt en
geeligeert Arnoldus Rijnders van
Hugten en Willem Joost Joosten
ten eijnde deselve de verpondinge over den
selve jaare behoorlijk zullen hebben in
te vorderen en ’s-Lants comptoire op sijn
tijt te voldoen, sodanig dat de gemeente
buijten schaden blijft etc.
en is het geene voors(chreve) aande voorn(oemde) col-
lecteurs door den vorster alhier op dato
deses aangeseijt, en dat het verpondings-
boek aan haar ter hand sal werden gestelt etc.
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Vergaderinge gehouden den
tweede meert XVII C negen
en dertig, present alle de sche-
penen.

Is ter vergaderinge door den secretaris Lo-
zecaat vertoont de commissie van de hoog
ed(ele)geb(oren) vrouw deser heerlijkheijt Asten
en Ommel, waarbij haar hoog ed(ele) den
voorn(oemde) Lozecaat tot drossard en schou-
tet heeft aangestelt in plaats van wij-
len Pieter de Cort, en heeft denselve
Lozecaat verder vertoont en ter vergade-
ringe overgegeven haar ho(og) mo(gende) approba-
tie op de voors(chreve) aanstellinge als mede
behoorlijke acte van den gedaane eed
voor den raad van Braband, luijden-
de de approbatie van woorde tot woorde
als volgt.

De staaten generaal der Verenigde
Nederlanden, allen den geenen die desen
sullen sien ofte hooren leesen, salut, doen
te weeten dat wij op het te kennen geven
van Jacobus Lozecaat, sijnde van de
waare christelijke gereformeerde religie
gelijk ons is gebleeken, en vermits het
overlijden van Pieter de Cort, door
Bregje van Ghezel, douariëre van
wijlen Pieter Valckenier, in sijn leven
schepen der stad Amsterdam, tegenwoor-
dige vrouwe van Asten en Ommelen
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Quartiere van Peeland Meijerije van
’s-Bosch het drossard en schouts ampt
der voors(chreve) heerlijkheijd van Asten en
Ommelen, op hem suppliant geconfe-
reert sijnde volgens commissie in dato
den 30e januari deses jaars aan
ons vertoont, met versoeck van onse
approbatie daar op , ons de voors(chreve)
aanstellinge wel laten gevallen,
wij beveelen derhalven allen ende eenen
iegelijken dien het aangaan mag, den voor-
noemden Jacobus Lozecaat als drossard
en schout van Asten en Ommelen voor-
noemt, te erkennen en te respecteeren
ende ook het effect van sijne voors(chreve
commissie te laten genieten, want
wij sulx bevonden hebben alsoo te be-
hooren. Gegeven in den Hage onder
het cachet van den staat de para-
phure van den heer praesideerende
in onse vergaderinge, en de signature
van onsen griffier, op den vijffde
februarij 1739 was geparapheert
O.Z. van Haren ut onderstont tot
ordonnantie van hoog gem(elte) heeren
staaten generaal, en was geteekent
F.Fagel, onderstont gedruck haar
hoog mo(gende) cachet in een roode ouwel
overdekt met een witte papiere ruijte
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volgt (…) vanden ed(ele) raade en leenhove
van Braband, waer bij komt te blijken
dat voorn(oemde) Jacobus Lozecaat in qualiteijt
als drossard en schout den behoorlijke
eed heeft gedaan , luijdende deselve van
woorde tot woorde als volgt
Op heden heeft Jacobus Lozecaat,
in qualiteijt als drossard en schout
van Asten en Ommelen, geexhibeert de
commissie op hem gedecerneert door Bregje
van Ghezel douariere van wijlen Pieter
Valckenier, in leven schepen der stad
Amsterdam, in dato 30 januarij deses
jaars, als mede de acte van approbatie
van haar hoog mo(gende) van dato den 5 deser,
en versogte ingevolge haar ho(og) mo(gende) reso-
lutie in dato den 26 october 1735 den
eed voorgeschreven in het 5e articul
van de politique reformatie aff te leggen
waarop denselven den eed aan handen
van den heer president in het collegie
heeft afgelegt, en zal denselven daaraff
gegeeven werden acte, dewelke is deesen,
omme sig daar van te bedienen, daar en
soo het behoort, actum in den raade
en leenhove van Braband en de landen
van Overmase den tiende februarij
1739 en was de menute deses onderteekent

B. vander Haar.
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Vergaderinge gehouden den
sestiende meert 1739 pre-
sent drost en alle de schepenen

is ter vergaderinge voorgebragt dat in
dese loopende maand ingevolge de ordere
vanden landen de lossinge van de capi-
taalen tot lasten vant corpus, vol-
gens aanschrijvinge van de heer en m(eeste)r
Johan van Heurn ontfanger der beeden
gedaan moet werden, waarop ge-
delibereert sijnde is goet gevonden
den drossard alhier te committeeren
om de lossinge te doen, soo tot Eijnd-
hoven als tot ’s-Bosch, en met den
ontfanger der beeden te liquideeren
etc.

vergaderinge gehouden den
negende april XVII C negen
en dertig, present officier
en alle de schepenen.

Den drost segt ter vergaderinge dat hij
volgende ordere vanden lande voor het
corpus alhier de lossinge heeft waargenomen
en verrigt, en daar over met den ontfanger
der beeden geliquideert, soo dat komt te
blijken bij de quitantien die daar van aan de
borgemeesters heb ter hande gestelt dat
als nu in dit jaar gelost is de somme van
een duijsent vijff hondert vier en dertig
gulden, vijftien stuijvers en vier penningen dico

f 1534 – 15 – 4
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tusschen den 15e en 16e junij vergadering gehouden den
1739 is alhier snagts door een 20 junij 1739 present
koude nevel of vorst den boek- drost en schepenen
weijt bevroren soodanig dat die
voor het merendeel bedorven is
en vele menschen wederom her-
saijt is waarvan den drost zegt dat op heden de borge-
door den secretaris meesters over deze heerlijkheijt en sulx
bij missivens op den voor den jaare ingaande met den 24e deser
kennis is gege- en expireerende den 24e junij 17-C veertig
ven aan de drie moeten worden beedigt, alsmede de
ontfangers binne zetters over denselve jaare en zijn
’s-Bosch ingevolge uijt de nominatie de volgende persoo-
haar edel mogende re- nen tot borgemeesters geeligeert
solutie van den 28e april Peter Joosten van Bussel en
1732 ten eijnde Daandel Peter Coolen
daarover en tot zetters de persoonen van
remissie te Pieter Marcelis van Bussel en
versoeken ect. Joost Gerrit Kerkels.

Eed vande borgemeesters van
st-Jan 1739 tot st-Jan 1740

wij belooven en zweeren dat wij als
borgemeesters deser heerlijkheijt Asten en
Ommel alle geregtigheden zullen helpen
mainteeren en voorstaan, en ook de collect
boeken en omslagen die ons door off
van wegens de regenten volgens ordere vanden
lande ende gebruijkelijk zijnde ter
hand zullen werden gestelt, getrouwelijk
zullen innen en ontfangen, en met gemeentes
penningen de gemeentes-
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schulden en crediteuren op haar tijt
zullen betaalen, soodanig dat dese
gemeente off de regenten in geen schade
sullen koomen te geraken, of door onse
nalatigheijt zullen koomen te lijden
mitsgaders dat wij alle ordonnantien
die door officieren regenten op ons sullen
koomen te slaan mede op sijn tijt zullen
voldoen en betaalen, en verders te
doen wat borgemeesters behooren en
toe staat te doen, en des versogt
sijnde te zullen doen behoorlijke ree-
keninge bewijs en reliqua, en hebben
het selve met de woorden soo
waarlijk mogt haar God almagtig
helpen bevestigt , op huijden
den twintigste junij XVII C negen
en dertig soo heeft Daandel Peter
Coolen als een der borgemeesters, vermits Peter
Joosten van Bussel daar toe onwillig is
als aangestelde borgemeesters uijt
nominatie van schepenen geeligeert
zijnde in voege als boven aan handen
van den drossard alhier den bovenstaande

_gereserveert Peter Joosten van Bussel
eed gedaan en afgeleijt _ ten overstaan
van schepenen desen onderteekent, en
hebben schepenen wel expresselijk geprotes-
teert tegens Peter Joosten van Bussel van alle
costen schaden en intressen die de gemeente
of regenten daar door mogte komen te lijden
door de nalatigheijt van voorn(oemde) Peter Joosten van
Bussel om die op hem te verhaalen soo als
te raade zullen werden, en protesteeren
officier schepenen en Daandel Peter Coolen
 van haar aangewende devoiren.

Peeter van de Voorst , Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont , Jan Verberne

Tonij Muijen
Willem Roijmans

J. Lozecaat.
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Eed der zetters

Wij belooven en zweeren als zetters van st-
Jan 1739 tot st-Jan 1740 des versogt werdende
de gemeente alhier te zullen helpen voor-
staan, en ons te zullen gedragen als
na behooren, soo waarlijk helpe haar
God almagtig, op huijden den 20e

junij XVII C negen en dertig soo hebben
Joost Gerrit Kerkels, en Pieter Marcelis
van Bussel als setters over den
voors(chreve) jaare 1739 geeligeert sijnde
den voorenstaande eed gedaan en afgeleijt
in handen van den drossard alhier
ten overstaan van schepenen desen
onderteekent.

Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Jan Verberne
Tonij Muijen
Willem Roijmans
Peeter van de Voorst

J.Lozecaat

Op huijden den negen en twintigste
junij XVII C negen en dertig heeft Peter
Joosten van Bussel in qualiteijt als
geeligeerde borgemeester van st-Jan
1739 tot st-Jan 1740 den behoorlijken
eed in handen van den drossard ge-
daan en afgeleijt, soo en in dier voegen als
Daandel Peeter Coolen op den 20e junij
laastleeden heeft gedaan, als borgemeesters
benevens den voorn(oemde) Peter Joosten van Bussel

Michiel van de Cruijs, praeses
Peeter van de Voorst, schepen

J.Lozecaat, secr(etaris)
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Vergaderinge gehouden den
elffde julij 1739 present den drost

president

den drost segt ter vergaderinge dat opden
dertiende deser maand julij tot Helmond
de quartiers vergadering staat gehouden
te werden, waar toe uijt de vergadering
een persoon zal dienen gecommiteert
te worden om het intrest van dese gemeente
als daar benevens andere dorpen waar te neemen
waarop gedelibereert sijnde is goet gevonden de
volgende commissie daar toe decerneeren
extensis
Wij schepen en regenten der
heerlijkheijt Asten en Ommel, ver-
klaaren bij desen te commiteeren en te aut-
horiseeren d’heer Jacobus Losecaat dros-
sard alhier, en Peter van de Vorst onse mede schepen
omme haar te begeeven naar Helmond en
aldaar bij te woonen de ordinaare quartiers
vergaderinge , die aldaar gehouden staat te
worden, op den dertiende deser maandag
julij XVII C negen en dertig, om aldaar het
             _van het quartier en speciaal
intrest _van  dese gemeente waar te neemen
en met de andere regenten    te de-
libereeren en resolveeren, wat nodig en
dienstig zal wesen, met gelofte van indem-
niteijt als na behooren, en onder verband
als na regten, actum Asten desen
elffde julij XVII C negen en dertig

Michiel van de Cruijs
Jan Verberne
Willem Roijmans
Jan van Hellemont
Tonij Muijen



Blz. 394

Den drost draagt aan de vergaderinge voor dat van
tijt tot tijt soo veele clagten worden gedaan wegens
het torven in de groese, en torff steeken in de
Peel waar het selve bij de keure seer scherp
verbooden is, door welk steeken van torff
de Peel alhier seer geruïneert word, tot groote
schaade van deese gemeente, als dat veele
clagten daagelijx zijn voorgekoomen over
veele ingezetenen die haare torff velden
nevens de baanen niet op maken soodanig
dat daar door het water niet af kan loopen
en waar door veele op haare velde door
het water schaade koomen te lijden, waarom
door ordere van dese vergadering verscheijde
maale is gepubliceert en bekent gemaakt
dat een ider die eenige torffvelden op de Peel
mogte hebben neven de baane haare riolen
behoorlijk soude hebben op te maken dat
het water sijn loop soude konne hebben
en door dien op den eerste deser
maand julij door officier schepenen, bor-
gemeesters, en gemeijntmeesters, de baanen
en torffvelden in de Peel geviseert sijn
en als doen bevonden dat veele in gebreeke
sijn gebleeven van haare riolen op te maken
waar door veele ingezetenen schaade aan
haare velden en torff komt te lijden, door
dien het water sijnen loop niet kan hebben
waarom den drost de vergadering voordraagt
dat als nu een publicatie behoorde gedaan
te worden , dat een ider die de riolen niet
opgemaakt hebben als nog die sullen
hebben te ruijmen en te diepen dat
het water sijnen loop kan hebben, en sulx
binne den tijt van agt dagen op peene dat
degeene die daarvan in gebreeke mogte blijven
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binne den voors(chreve tijt als dan na verloop
van die agt dagen de velden zullen ver-
beurt wesen, voor een ider met den torff
daarop staande, als mede dat de torff
die in de groese en op andere plaatse
is gestooken, en waar het verbooden is
dat die torff mede zal wesen geconfisceert
en aan ider vrij mag werden gelaaten om
die torff te mogen haalen, wie maar
gelieven zal.

Waarop gedelibereert sijnde is goet gevonden
en verstaan, dat na verloop van veertien dagen
na publicatie, in volge als boven behoor-
lijke publicatie zal worden gedaan om de
riolen open te maken, als mede van het
steeken van torff op verboode plaatsen.

Vergadering gehouden den
14 september 1739

Den drost draagt de vergaderinge voor
dat op den 13e julij laastleeden op de
quartiers vergaderinge dese heerlijkheijt
is geworden een van de ses ordinaare
plaatse, die een tot gecommiteerdens
moet afsenden, om benevens de andere
gecommiteerdens des quartiers van
Peelant het intrest vant selve
quartier waar te neemen.

Waarop gedelibereert sijnde, is goet ge-
vonden de volgende commissie ten
eijnde als boven te deserneeren op den
drossard alhier
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Commissie op de drost als
een van de ses gecommiteerdens
vant quartier van Peeland

extensis op
zegel 1.4.0

Wij Miggiel van de Cruijs president
Peter van de Vorst, Willem Roijmans
Jan Verberne en Antoni Muijen schepenen der
heerlijkheijt Asten quartiere van Peeland
Meijerije van ’s-Hertogenbosch
verklaaren bij desen [ als sijnde onse toer
beurte ] te committeeren gelijk wij commit-
teeren en authoriseeren bij desen d’heer
Jacobus Lozecaat drossard en secretaris deser
heerlijkheijt als ordinaar gecommitteerde
des quartiers van Peeland wegens deese
gemeente voorschreve, en sulx voor den tijt
van drie agter een volgende jaaren aanvank
genoomen hebbende met de laaste quartieers
vergaderinge gehouden tot Helmond den
dertiende julij 17 C negen en dertig, met
last aan denselve gecommitteerde in de qua-
liteijt waar te neeme alle de vergaderinge om
met en beneffens andere gecommitteerdens te delibereeren
en resolveeren wat dienstig en noodig zal
wesen en sulx ingevolge het reglement
van de vier quartiere van de Meijerije van
’s-Bosch gearresteert bij haar hoog mogende
den sevende februari 17 C veertien
geloovende allen ’t geene door onse voors(chreve)
gecommitteerde
zal worden gedaan en verrigt altijt te sullen
houden en doen houden voor goet vast ste-
dig en van waarden,
met gelofte van indemni-
tijt onder verband als na regten, actum
Asten desen veertiende september XVII C negen
en dertig

Michiel van de Cruijs
Peeter van de Vorst
Willem Roijmans
Jan Verberne
Tonij Muijen
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Extensis
voort land

wij schepenen en regenten
der heerliikheijt Asten en Ommel
geleegen in den quartiere van Peeland
Meijerije van ’s-Bosch, verklaaren
bij deesen te committeeren Jacobus
Lozecaat drossard alhier, om sig te
begeeven na ’s-Bosch, en als aldaar waar
te neemen de aanschrijvinge of verpag-
tinge van de gemeene ’s-Lants middelen
van consumtie, die geschieden zal den
agtiende deser maand september door
de heeren gecommitteerden van haar
edele mogende de heeren raaden van
staate der vereenigde Nederlanden
voor de jaaren sullende inggan met
den eerste october XVII C negen en dertig
en ten dien eijnde sig te laaten aantee-
kenen, als pagter van de voors(chreve) gemeene
middelen, en wij als borgen voor
dese heerlijkheijt Asten en Ommel
voorsz(egt) voor de voldoeninge en na-
kominge van de voorschreve aan-
schrijvinge der gemeene middelen
over dese heerlijkheijt Asten, onder
verband als na regten, met geloften
van den voorn(oemde) gecommitteerden ter
saake deses te sullen indemneeren
cost en schadeloos houden als na
regten, en dat ter obedientie van
haar ed(el) mogende resolutie van-
den tweede november 1734 en
zal den voorn(oemde) geauthoriseerde aan
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Ons hebben te doen behoorlijk rapport
actum Asten desen veertiende sep-
tember XVII C negen en dertig.

Michiel van de Cruijs pre(sident)
Peeter van de Vorst
Jan Verberne
Tonij Muijen
Willem Roijmans

Op heeden den veertiende septem-
ber 17 C negen en dertig, soo wert door
de heeren regenten der heerlijkheijt
Asten en Ommel, naar voorgaande publi-
catie ten beurde gebragt, om te bestel-
len het colecteeren der coninx beeden
ingaande den 17e deser maand, en expi-
reerende den 16e september daar aan vol-
gende, ende gemeene middelen
ingaande met den eerste october 1739
en zullende expireeren den laasten
september 1740, mitsgaders, mits-
gaders de verpondinge die ingaan zal
den eerste januari 1740 alle over dese
heerlijkheijt Asten, en sulx voor den tijt
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Van een jaar, en dat op de conditien en
Voorwaarden daar van sijnde van dato den
16e september 1737 en alhier aan de
omstanders voorgeleesen, waar toe ten
deese wert gerefereert, en is tot collectloon
van ider hondert gepresenteert vier
gulden vant hondert, en alsoo opge-
klommen tot agt gulden van ider hon-
dert , sonder dat deselve collecten
daar voor van imand is aangenoomen
wert over sulx van de regenten gepro-
testeert van haare aangewende
devoiren, actum op dato ut supra

Michiel van de Cruijs pre(sident)
Peeter van de Vorst
Willem Roijmans
Tonij Muijen
Jan Verbernen

J.Lozecaat

Op heeden den veertiende september
17 C negen en dertig, soo hebben
schepenen tot collecteurs der coninx
beeden van den 17e september 1739 tot den
16e september 1740 over dese heer-
lijkheijt Asten aangestelt Jan van
Hoek als geleerde, en
Joost Philipsen ongeleerde, om de
voors(chreve) coninx beeden over de voors(chreve)
jaaren in te vorderen en te ontfangen
zullende hier van de voorn(oemde) collecteurs
met den eerste kennis gegeven werden
en dat het boek binne behoorlijke tijt
zal werden ter hand gestelt.
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