HEEMKUNDE KRING
DE VONDER

ASTEN-SOM EREN

WERKGROEP OUD SCHRIFT

JAC. JÖRIS
JAN VAN LAARHOVEN
HARRY LEENEN
AD SM ULDERS
FIEN VAN TRIET

RESOLUTIE BOECK
VOOR
HEEREN SCHEPENEN
DER GRONDTHEERLIJCKHEIJDT VAN

ASTEN BEGINNENDE

M ETTEN (...) 1706

1707 1708 1709 1710
1711 1712 1713
1714 1715 1716

blz. 296

't selve te transporteeren en over
te geven ten behoeve van den
voorschr. hend(rick) IJsbouts gelovende
voor goet en van weerden te
sullen houden en doen houden
allent geene bij de gecon(s)titueerdens generaal of speciaal
sal werden gedaan en verrigt
onder verbant van de goederen
van den armen alhier en met
renuntiatie als na regte.

blz. 297

Hend(rick) Tho Poel tapper
en stoker getaxeert op---------------24 - 0 - 0
De wed(uwe) van de Cruijs tappers en brouwers---------------------26 - 0 - 0

blz. 298

Frans van den Loverbos tapper-------------------------------20 - 0 - 0
Jan van Riet tapper------------------25 - 0 - 0
Hendrien van der Linde
tappers---------------------------------20 - 0 - 0
Dirck Jansse Verkuijle
tapper---------------------------------- 5 - 0 - 0
Joost Linders tapper----------------- 7 - 0 - 0
Willem Aert Smits tapper----------16 - 0 - 0
Frans Huijbers brouwer
en tapper------------------------------25 - 0 - 0
Jan Doensse tapper------------------10 - 0 - 0
Dilis Jansse tapper------------------- 6 - 0 - 0
Gerit den Becker--------------------- 5 - 0 - 0
IJsack Sauveé stoker
en tapper------------------------------ 9 - 0 - 0
Hend(rick) Peeters tapper---------- 6 - 0 - 0
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Ture Lomans tapper en
brouwer--------------------------------20 - 0 - 0
Hend(rick) Hoefnagels tapper
en stoker------------------------------- 7 -10 - 0
Peeter Biemans tapper---------------16 - 0 - 0
Tonij Voermans tapper-------------- 7 - 0 - 0
Willem Lomans stoker
en schenker---------------------------- 8 - 0 - 0
Jan Aerts stoker en
schenker------------------------------- 5 - 0 - 0
Jan Timmermans stoker en tapper-------------------------- 4 - 0 - 0
Cornelis Lambers tapper------------ 7 - 0 - 0
Willem Berkers tapper
en Brouwer----------------------------15 - 0 - 0
Delis Aerts van den Berge
tapper----------------------------------14 - 0 - 0
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Jan van M ierlo tapper--------------- 4 -10 - 0
Rijnier van Geldrop tapper--------- 3 -10 - 0
Frans Hoefnagels tapper------------ 7 - 0 - 0
fout (Frans Polders tapper---------------- 4 - 0 - 0 )
Jan van der Linde stoker en schenker----------------------- 2 -10 - 0
Peeter Kanters tapper----------------12 - 0 - 0
Wouter Hoefnagels
tapper---------------------------------- 7 - 0 - 0
De wed(uwe) Teunis van Rut
tapper---------------------------------- 5 - 0 - 0
Gaart Doensse tapper---------------- 5 - 0 - 0
Flips van den Warsenberg stoker en schenker------------- 4 - 0 - 0
M arte van Deurse tapper------------ 5 - 0 - 0
Teunis Joseps tapper----------------- 4 -10 - 0
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Aert de Smit tapper------------------ 4 - 0 - 0

particulieren
De hoog Ed(ele) vrouw
van Asten------------------------------ 6 - 0 - 0
De heer drossard---------------------- 4 - 0 - 0
D'heer Vermeer---------------------- 4 - 0 - 0
D,heer Francis van de
Cruijs----------------------------------- 4 - 0 - 0
Juffr(ouw) van der Lith------------- 4 - 0 - 0
Daniël Souveé------------------------ 2 - 0 - 0
Flips van Heusde--------------------- 1 -16 - 0
Jan Hicxspors------------------------- 2 - 0 - 0
Cornelis M anders-------------------- 6 - 0 - 0
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Jan Teunis----------------------------- 1 -10 - 0
Geef Paulus--------------------------- 1 -10 - 0
Jan Smits------------------------------ 1 -10 - 0
Dirck Andriesse---------------------- 1 -16 - 0
Anneke van Aelst--------------------16 -10 - 0
Bendert Vervorreldonck------------- 1 -10 - 0
Tijs M artens-------------------------- 2 - 0 - 0

blz. 303

Vergaderinge van
heeren Drost en schepenen
deser gront heerlijckheijt
Asten en Ommelen
M aandag den 6e April 1716
ter vergaderinge gebleken sijnde sekere insinuatie bij den deurweerder
van (projen) aan dese Regeringe
op den 4e April 1716 gedaan waar
bij deselve worden gesiteert om
op den 10e April 1716 binnen s'Hertogenbosch d'aanschrijving vant
hooft gelt te comen ontfangen
wert d'Ed(ele) vergadering in bedencken gegeven wie dient gecommitteert en hoedanig te handelen
Waar op gedelibreert sijnde is goet gevonden te versoecken en committeeren
gelijck versogt en gecommitteert worden
bij desen de heeren Pieter de Cort

Drossard en Hend(rick) Tho Poel president
te samen en int besonder om ter
obediëntie van haar Ed(el) M o(gende)
ordere wel naar s'-Hertogenbosch

blz. 304

haar te begeren omt hooft gelt
bij aanschrijving te ontfangen op den
voet van een vande voorgaande
jaren, maar niet volgens de gemaakte lijste van den jare 1716
ter oorsake dat veele onvermogende
(: om te voldoen aan de intentie
van 't placcaat van den 31e Jan(uari)
1716 :) daar op voor vermogende sijn
gebragt ten ware dat de (o)vermogende lijst met soodanige manschap
als bij een derde lijst, bij dese regeringe
dien aangaande geformeert
en aan den ontfanger mede overgeven wierde vermindert met magt
om in sulcken geval bij haar gecommitteerdens alnog voor een derde
tot borg aan te geven Frans Cornelis
schepen gelovende van gemeijnen wegen
indemniteijt naar behooren.

blz. 305

Compareerde voor Hend(rick)
Tho Poel en Frans van Weert schepenen
der gront heerlijckheijt Asten en
Ommelen Jan Aarts inwoonder alhier
en bij wijlen den Hoog Ed(el) heere
van Asten zal(ige)r aangestelden
eijckm(eeste)r over de voorn(oemde) gront
heerlijckheijt en nu in die bedieninge
bij de Hoog Ed(el) welgeb(oren) vrouwe mevrouwe van Asten en Ommelen etc.
sijnde gecontinueert heeft hij comparant mits desen aan handen van
Pieter de Cort als Drossard sijnen
voorgedanen Eet als een getrouw
Eijckm(eeste)r bij renovatie afgelegt
en daarbij verders belooft alles
in getrouwigheijt te sullen Eijcken
en dat op den salaris bij d'ordonn(antie)
en statuten voor den Eijckm(eeste)r bij
wijlen den hoog Ed(el) heere van Asten
zal(ige)r en schepenen in den jare 1671
gestatueert belovende verders alle
contraventie van de voorn(oem)d ordonn(antie)
bekent te sullen maken latende die

peene ten behoeve van den heere
bevestigende 't selve met de woorden
soo waarlijck helpe hem Godt almagtig. actum Asten den veertienden
April 17c en sestien.
Hend(rick) Tho Poell president schepen
1716
Frans van Weert schepen.

blz. 306

Op huijden den vijftiende
April 17c en sestien soo sullen de heeren
drossard en schepenen deser gront
heerlijckheijt Asten en Ommelen
op conditie hier naar volgende
sondaagse publicatie dan de
geboden gedaan publieck ende
voor alle man bestellen aan den
minst willende aannemer, te collecteeren de ordinare slans verpondinge met de vijfde verhoginge van dien met den oortjen per gulden, mitsgaders de conincx
bede, het hooftgelt, loco gemaal, de clijne specij en persooneele
quotisatie alles over dese gront
heerlijckheijt Asten en Ommel
van desen jare 1716 en soo dat
aan den lande moet worden
betaalt.

Eerstelijck soo sal aan den aannemer van de slans verpondinge
en vijfde verhoging van dien
mitsgaders aan den aannemer der
conincx bede binnen den tijt van
vier en twintig uren en aan den

blz. 307

aannemer vant hooftgelt mitsg(ade)rs
van de clijn specij en personeele quotisatie binnen den tijt van agt
dagen worden gelevert behoorlijke
collect boecken, tot kosten van
de gemeijnte.

En sullen de aannemers gehouden
wesen te stellen tot verantwoordinge
der voorschr. collectens goede sufficanten binne borgen deser geregte
bedwanckbaar ofte wel subject
de judicatie van de Ed(el) M o(gende)
Heeren Rade van staten welcke
borge beneffens den aannemer
ider een voor al, als principalen
haar onder welgemelte
Heeren Rade van staten en sche-

penen alhier, sullen moeten submitteeren.

De aannemers en borge sullen
gehouden wesen voor de voldoeninge en prompte betalinge
aan de comptoiren van de voorschr.
collectens goede sorgen hebben
te dragen op dat de gemijnte

blz. 308

door wan betalinge in geen schade
en come, welcke schade op haar
aannemers en borge in sulcken
gevalle sullen worden verhaalt

De aannemers sullen van haren
ontfanck en uijtgaaf des versogt sijnde naar expiratie van
het jaar haarder collecte gehouden sijn te doen behoorlijcke
reekeninge bewijs et reliqua.

Den aannemer van de clijn specij
sal gehouden sijn sig te reguleeren
naar de resolutie van haar Ed(el) M o(gende).

Op alle voorschr. conditiën soo wort
ten beurde gebragt te collecteeren
het hooftgelt loco gemaal
LET OP BLZ. 309 IS BLANCO

BLZ. 309 IS BLANCO

blz. 310

Vergaderinge
van schepenen present
alle schepenen
Donderdag den 30e April
1716
is ter vergaderinge voorgebragt
dat op den 15e April 1716 ter
raatcamere alhier is ten beurde
gebragt aan den minst willende aannemer
te collecteeren d' ordinaire slans verpondinge ingaande
St-Jan 1716 tot 1717 met
de vijfde verhoginge van dien
en een oortjen per gulden, als

mede de conincxe bede, hooftgelt loco gemaal, clijn specij en
persooneele quotisatie alle over
dese gront heerlijckheijt Asten
en Ommelen van den jare 1716
tot 1717 en alsoo daar van is geboden om te collecteeren
drie gulden vant hondert
en op
geclommen tot ses gulden
en niemant gecompareert sijnde
die deselve collecte daar voor
heeft willen aannemen te collecteeren

blz. 311

soo wort aan de Ed(ele) vergaderinge
in bedencken gegeven of niet nootsakelijck is dat tot de voorschr.
collecte collecteurs worden gecosen

Waar op gedelibreert sijnde is goet
gevonden en verstaan tot de voorschr.
collecte collecteurs sullen worden
gecosen volgens resolutie van
haar Ed(el) mogende.

En is met gelijck stemme van
schepenen gecosen te collecteeren
de voorschr. ordinare slans verpon-

dinge met de vijfde verhoging
van dien en een ortjen per gulde,
de persoonen van Aart Tilen als
geleerde en Goort M arten Doense
als ongeleerde en wort aan de
selve gelast 't comptoir der ordinare verponding en vijfde verhoging van dien soodanig te betalen
dat dese gemijnte door hare wanbetalinge daar door geen schade
come te leijde welcke schade in
sulcke gevalle op haar collecteurs

blz. 312

sullen worden verhaalt en verders
te doen en te handelen als eerlijcke
collecteurs schuldig sijn te doen
en sal tot haarder naarrigting
extract autentieck deses aan
haar worden gelevert

En is met gelijcke stemme van
schepenen gecosen te collecteeren
de conincx bede hooftgelt
loco gemaal clijn specij en personeele quotisatie de persoonen
van Francis Antonis van Rut voor

geleerde en M attijs Dircx ongeleerde, en wort aan de selve
gelast de comptoire der voorschr.
collectens soodanig te betalen dat dese gemijnte door
hare wan betalinge daar
door geen schade en come
te leijde welcke schade in
sulcke gevalle op haar collecteurs sullen worden verhaalt
en verders te doen en te handelen

blz. 313

als eerlijcke collecteurs schuldig
sijn te doen en sal tot haarder
naarrigting extract autentieck
deses aan haar worden gelevert
Hend(rick) Tho Poell president-schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Isbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen

Vergadering van
schepenen
Saterdag den 20e Junij 1716
staate vergadering heeft den heere
Drost in den naam van haar hoog
Ed(el) welgeb(ore) de vrouwe van Asten
etc. den persoon van Joost Roefs
van sijnen Eet als schepen bedanckt
sijnde in den naam als boven weder
om tot schepen aangestelt de
heer Antonij Kanters die oock
int collegie van schepenen aan

blz. 314

hande van den heer Drossard
den daar toe staanden Eet heeft
gedaan en afgelegt.
Ende sijn schepenen.
Hend(rick) Thopoel pr(esident)
Antonij Kanters
Jan Hicxspors
schepenen.
Sijmon IJsbouts
Frans van Weert
Bendert Vervorreldonck
en Willem Aarts Smits

Ende heeft Tomas Hoefnagels
als aangestelden Peelmeester
in plaats van den overledene
Niclaas van der Linde aan
hande van den heere Drost
gedaan den behoorlijcken Eet
daar toe staande,
Soo dat nu Peelmeesters sijn
Philips Jelis van Hugte
Tomas Hoefnagels
Peelmeesters

blz. 315

Eet der borgemeesters
Wij beloven en sweren als borgemeesters getrouwelijck te innen soo
danige colect boecken als ons door
schepenen ter hant sullen werden
gestelt oock met gemeens gelt gemeens schade sullen voorcomen en wijders
de respective ordonnantie die
ten onsen laste door schepenen gegeven sullen werden observeeren
voldoen en naarcomen en verders
in alles ons te gedragen gelijck

eerlijcke borgemeesters verpligt
sijn te doen mitsg(ade)rs des versogt
te doen behoorlijcke reekeninge bewijs et reliqua soo waarlijck helpe haar Godt almagtig.

op huijden den twentigsten
Junij 17c en sestien hebben M arten
Jansse aan den Dijck en Goort Antonis
van Bussel aan handen van den heer
Drossard ten overstaan van schepene
dese betijckent den voorstaande
Eet gedaan.

blz. 316

Eet der setters
wij beloven en sweren als setters
ons in alles te sullen gedragen
soo en gelijck eerlijcke setters
toe staat en behooren te
doen soo waarlijck helpe
haar Godt almagtig

op huijden den twintigste
Junij 17c en sestien hebben
Jacob Jooste van Hugte en
Jan Stevens den vooren staande
Eet aan hande van den heere
Drossard gedaan en afgelegt.

Compareerde Johannes van der Linden
ende heeft aan handen van den heere
Drossard mits desen gedaan ende
afgelegt den behoorlijcken en
gewoonlijcken Eet als Eijckmeester
Den 24
over dese gront heerlijckheijt Asten
M eij 1755 en Ommel ende heeft daar bij
copie aut- belooft alles ingetrouwigheijt
hentiecq
te sullen Eijcken ende pegelen wat
voor revolgens de placcaten ende
gente alhier uijt
gemaakt

blz. 317

ordonnantie van den lande ende de
regeringe van deser heerlijckheijt wert
gerequireert en dat op den salaris
bij de ordonnantie en statute voor
den Eijckmeester bij wijlen den hoog
Ed(el) heere van Asten sal(ige)r en schepenen in den jare 1671 gestatueert
belovende verders alle contraventie van de voorschr. ordonnantie
bekent te sullen maken latende de
peene ten behoore van den heer

sijnde 't selve bevestigende met
de woorden soo waarlijck
helpe hem Godt almagtig
actum Asten desen agt en twintigsten september 1700 en sestien

Ende bekent bij 't doen van sijnen
Eet ontfangen te hebbe
Eerstelijck een een oude tuijt met
vier ijsere bande
Item een ijsere el
Item een coperen pot of kan

blz. 318

Item een blecke maat
Item een hautere koren vat met
ijser beslagen.
Aldus gedaan op dato ut
supra.
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smits schepen

J. Draak secr(etaris)
1716
op dese naar volgende conditie
soo sullen # den gecommiteerde van
den drossard # heeren schepenen deser
gront heerlijckheijt Asten en
Ommel naar gedane proclamatie aan de gebode publieck
en voor alle man in conformite
van de resolutien van de Ed(el) mo(gende)
heere rade van staten aan den
minst willende aannemer bestellen te collecteeren de omposten
van de drancke, beestiaal hoorngelt en besaijde mergen van

blz. 319

Bamis 1700 en sestien tot Bamis 1717 over
dese gront heerlijckheijt Asten.
Den aannemer sal gehouden wesen tot
verantwoordinge der voorschr. te collecteeren imposten moeten stellen
twee sufficante binne borgen dese
geregte bedwanckbaar ofte wel subject
de indicature van welgemelte haar

Ed(el) mo(gende) welcke borge neffens den
aannemer sullen moeten geloven
ider een voor al en elck als
schuldenaar principaal met submitteringe van den vrij willige
condemnatie van opgemelte rade
schepenen van Asten als andere met
renuntiatie op alle exceptien ter
contrarie.

Den aannemer en borge sullen goede
sorge moeten dragen dat het
comptoir wegens desen impost
op sijnen tijt promptelijck werde
voldaan en betaalt op dat de
heere besteders of gemijnte daar
over geen schade come te lijden

blz. 320

welcke schade op den aannemer en
borge sal worden verhaalt met
de kosten daar omme gedaan
alles op reele en parate executie.

Item sal aan den aannemer binnen
den tijt van ses weken de behoorlijc-

ke kollect boecken uijtgenomen
de na aangebragte drancken
werden overhandigt alle welcke
boecken en naardere lijste den aannemer vrij tot laste van de
gemijnte sal worden gelevert
die den aannemer sal moeten
collecteeren inne en ontfangen
sonder eenig tegen seggen allent
welcke bij de besteders wert
gereserveert om alles dien
aangande te reguleeren soo
als 't behoort.
Den aannemer sal na expiratie
vant jaar moeten doen des versogt
sijnde behoorlijcke rekeninge bewijs etc.
en sal in den uijtgaaf geene posten
worden geleden wegens 't comptoir
als daar van quitantien werden
geexhibeert.

blz. 321

op alle welcke generale en speciale conditien wert ten beurde gebragt de
bieren beestialen hoorngelt
en besaijde mergen alle ingaande
primo October 1716 en eijndigende
den leste September 1700 en seventien
en is bij M arcus Sauveé vorster
alhier aangenomen te collecteeren
't hondert gulden tot vier gulden tien stu.

en stelt tot borge Johan Draak
secretaris en Daniël Sauveé schoolmeester alhier de welcke neffens den
aannemer geloven ider als principaal
alles op verbant en renuntiatie
als na regten, actum Asten
ter raatcamere desen eerste
October 1700 en sestien
M arcus Sauve
J.Draak
1716
Daniël Sauve
1716
Hend(rick) Tho Poell pres(iden)t in absentie
van den heer drosst
Anto(ni) Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Isbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen

blz. 322

Vergaderinge van
Drossard schepenen en
secretaris omme den
impost der drancken te
reguleeren sijnde met
een pargheijt van
stemmen 't naar volgende geresolveert.

Woensdag den 4e November 1716
M ijn heeren Drossard schepenen
en secretaris der gront heerlijckheijt
Asten en Ommel in ervaringe gecomen sijnde dat haar Ed(el) M o(gende) de
heeren Raden van state der Vereenigde Nederlanden aan de gemijnte hebben
gelieven aan te schrijven den impost
der drancken over den jare van
Bamis 1716 tot Bamis 1717 dat men aan
den selven impost te vinden tot voorcominge van alle lasteringen en injuriën
die men de taxateurs ten reguarde
der taxatien (ten onregte) heeft aan
gedaan is ingevolge de slans placcaten en ordonnantien opt stuck der
gemeene middelen geemaneert goet
gevonden en verstaan dat alle die
geene die genegen sijn te tappen ende

blz. 323

te brouwen gehouden sullen wesen man
en vrouw, bij defect van de vrouw
de outste dogter of huijshouster,
beneffens de vader, en bij defect van
den vader den outste soon, beneffens

de moeder, en bij defect van vader
en moeder de mondige kind(eren) van
den huijse te compareeren op maandag eerst comende smorgens om
agt uren ter raatcamere int collegie van heeren schepenen collegialiter
vergadert en aldaar aan handen
van den heer drost onder solemneelen Eede verclaren dat sij gedurende de maanden November December Januari
Februari en M eert incluijs des toe
comende jaars 1717 geen der hande
bieren wijnen brandewijnen en gedisteleerde wateren sullen inslaan
of doen inslaan direct of indirect voor en alleer 't selve aan
M arcus Sauveé - als collecteur
sal sijn aangebragt en daar van
schriftelijk bilject geligt op peene dat die
geene die bevonden en sullen worden
naar dato deser publicatie eenige
tap neringe gedaan te hebben tegens
de selve volgens de placcaten en

blz. 324

ordonantie geprocedeert sal worden
als mede ten selven dage onder den
selven Eed op te geven wat en hoeveel bier, wijn, brandewijn en gedisteleerde wateren een ider naar

sijn beste kennisse alnog hebbende
en ingeslagen is om daar op bij 't
reguleeren soo als volgt reguard
genomen te konnen worden.
En of 't gebeurde dat imant bevonden
wort Eet gedaan hebbende of niet
van eenige drancken ingeslagen te
hebben ent selve alvoorens niet
aangebragt dat tegen de soodanige
als contra venteurs en fraudateurs
volgens de placcaten en ordonnantien
geprocedeert sal worden
Ende dat de geene die den voor
gerequireerden Eet volgens de
placcaten en ord(onantien) gedaan sal hebben
boven de gestelde peenen als meenEdigers gestraft sal worden
sullen naar expiratie van de voor
gemelte maanden den impost der
bieren gerekent worden naar proportie der consumtie naar afslagh
van den impost van de gedisteleerde
wateren die tot eenen stu. de kan en
de wijnen tot anderhalve stu. de kan
betaalt sal moeten worden gerekent

blz. 325

sullen werden tot betalinge van den impost nodig te sijn.
Als mede sullen de particuliere hare

in te slaane drancken ook aan den
gemelte collecteur aan te brengen
en daar van biljet als voor te ligten
op peene als bij den placcaten en sal
den impost naar proportie vant geene
nodigh is mede gereguleert en gerekent worden.
Ende opdat niemant hier van ignorantie
come te pretendeere soo sal dese onse
resolutie door een exploteur aan
de respective tappers van de drancken
mitsg(ade)rs aan de brouwers en geneverstokers werden geinsinueert voor soo
verre de selve sijn bekent om haar
daar naar te reguleeren ende sal ten
overvloede op sondag eerst comende
den volcke meest vergadert dit
werde gepubliceert en geaffigeert
en alsdan gelevert te worden in
handen van den heere Drost metten
gerequireerden relase ten eijnde om
een ider tot het naar comen van
de slans placcatien en ord(onnantie) te houden
en werde den vorster en ondervorster gelast op de contraventien

blz. 326

requard te gedragen ende 't selve
aan Drost en schepenen bekent
te maken.

P.D.Cort
drossard
Anto(ni) Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Isbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
J.Draak secr(etaris)
1716
Vergaderinge van
heeren Drossard en schepenen mitsg(ader)s den secr(etaris)
M aandag den 9e November 1716
De voorstaande resolutie van dato
den 4e November 1716 door den vorster
aan de bekende tappers geinsinueert
en op gisteren den volck meest
vergadert sijnde ter behoorlijcke
plaatse gepubliceert en geaffigeert
sijnde dan in gevolge van dien
gecompareert de tappers en brouwers.

blz. 327

Eet der tappers brouwers en geneverstokers.

Wij beloven en sweren dat
wij in onse persoon nog door onse
familien nog door imant anders
directelijck of indirectelijck
eenige wijnen, brandewijnen, bieren
of gedisteleerde wateren in onse huijsen ofte erven sullen inslaan ofte
doen inslaan
ten sij het selve alvorens aan den
collecteurs van den impost der drancken
is aangebragt en biljet gehaalt
ende wijders beloven wij geneverstokers geene dranken voor soo veel de gedisteleerde
wateren aan gaan meerder dan agt
kannen te sullen uijt doen of 't selve
sal alvoorens aan den colecteurs
sijn aangebragt en daar van biljet
gehaalt en minder dan agt kannen
der gedisteleerde wateren uijt doende
in grote of klijne mate 't selve
bij een pertinente lijst aan den
collecteurs
alle maande

blz. 328

te sullen overleveren en daar van
den impost te betalen soo waar-

lijck helpe haar Godt almagtig
op heden negende November 1700 en sestien
hebben de naarvolgende persoonen
aan handen van den heere Drost
int collegie van schepenen den
voorenstaande Eet gedaan
en afgelegt.
Dilis Aarts van den Berge en Lijsbet
deselft huijs hebben den voorstaanden
Eet als tapper, tapster afgelegt
en opgegeven nog in huijs te hebben
twintig kannen jenever.
Joseph Vervorreldonck heeft den voorenstaande eet als tapper en schenker
Willem Loomans heeft den voorenstaanden Eet als geneverstoker en schenker
gedaan
Anneken Hendrix heeft den voorenstaanden Eet als tapper gedaan
en geeft aan nog in geslagen in
den kelder te hebben twee kanne genever
en een kijneken bier.

blz. 329

De wed(uwe) van de Kruijs en M ichiel desselfs

soon hebben den voorenstaande Eet
gedaan als tappers en brouwers en
geven aan nog in huijs te hebben anderhalf ton bier.
Joost Linders heeft den voorenstaanden
Eet als tapper gedaan.
Jan van den Broeck en M arij sij huijsvrouw
hebben den voorenstaande Eet gedaan
en geven aan nog in huijs te hebbe een
half ton bier en drie pinte genever
Dilis Jansse en M arij desselfs vrouw
hebben den Eet als stokers en tappers
gedaan en geven aan als voor vier
potte genever.
Francis Conincx en M arij desselfs vrouw
hebben den Eet als tappers en brouwers
gedaan.
Hend(rick) Tho Poel en Elisabet desselfs vrouw
hebben den eet als geneverstokers en
tappers gedaan en geven aan als voor
twee tonne en een kijneke bier en vier kanne
wijn.

blz. 330

Jan Aarts Smits en Jenneke desselfs
huijsvrouw geneverstoker en tappers
hebben den voorenstaanden Eet
gedaan en geven aan als voor
tien kannen genever.
Peeter Bimans en Jenneke sijn huijsvrouw hebben den voorenstaanden
Eet als stoker en tapper gedaan.
M arcelis Berkers en Teuniske desselfs
vrouw hebben den voorenstaanden
Eet als tapper en brouwer gedaan
en geven aan als voor een kijneken
bier.
Dirck Jansse en Jenneke de vrouw
hebben den voorenstaanden Eet
als tapper gedaan en geven aan
als voor een kijneke bier en ander
halve pot.
Tijs Dircx en Jenneken de vrouw hebben
den voorenstaande Eet als geneverstoker en tapper en gedaan, en geven
aan als voor een kijneken bier en
dartig kannen genever.

blz. 331

Nelis Lamers en Gonde de vrouw hebben
den voorenstaanden Eet als tappers
gedaan en hebben aangegeven als
voor vier kanne genever
Ture Lomans en Hendrien de vrouw
hebben den voorenstaanden Eet als
brouwers en tappers gedaan en geven
aan drie half vaten en op een 3/4 vat
twintig kannen en
Wouter Hoefnagels en Hijlke de vrouw
hebben den voorstaande Eet gedaan
als tappers en geven aan als voor
ses halve vaten bier en vijftien kanne
genever.
Francis Antonis Verrijt heeft den voorstaande Eet als geneverstoker en
schenker gedaan en geeft aan als
voor op twee vaatjes een half aam
genever.
Hend(rick) Hoefnagels en Hendrien de vrouw
hebben den voorenstaanden Eet als
stoker en tapper gedaan en geven aan
als voor op drie vaten
een
half aam genever.

blz. 332

Peeter Kanters en Hijlke de vrouw
hebben den voorenstaanden Eet
als tappers gedaan en geven aan
1/2 vat bruijn en 1/2 vat wit bier
daar de kraan in steeckt.
Jan van Gijsen Roij en M adelijn de
vrouw hebben den voorenstaanden Eet als stoker en tapper
gedaan en geven aan op drie
besondere vaatjen drie kijnekens.
..............en Ida sijne huijsvrouw hebbe den voorenstaanden
Eet gedaan als tappers des is verders
ondersproken dat de wijn in heele
vaten #niet ontstoken# buijten de kelder wel sal
mogen worden gelogeert sonder
aan te brengen en geven aan vijf
hele tonne bier een half aan en een
kijneke die lopende sijn , sijnde te samen
een kijneke wijn een kijneke jenever
dat loopt sijnde half vol en een
derde van een kijneke brandewijn nog
een vatje brandewijn groot ontrent
twelf kannen.
................Cristien de vrouw
doende den Eet ad idem en geeft aan
een half ton bier ses kanne wijn.

blz. 333

.........................M aria huijsvrouw Goort M artens heeft den voorstaande Eet gedaan als tapper en geeft
aan anderhalf ton bier.
Frans Huijbers en Jenneke de vrouw
hebben den voorstaanden Eet als
tappers en brouwers gedaan en geven
aan vier tonne bier in ses halve en
een heel ton twee kanne genever.
Aart Willem Smits en Catrijn de vrouw
hebben den voorstaande Eet als tappers
gedaan en geven aan een ton bier en
twelf potte min een pint genever.
Johannes en Hendrina van der Linden
hebben den voorstaanden Eet als
tappers gedaan geven aan vijf en
twintig potten wijn anderhalf ton en een
kijneke bier nog vijf kijnekens wit bier
in twee vaten een kijneken en tien
potten genever.
Jan Lomans..............vrouw hebbe
den voorstaanden Eet als tapper en
stoker gedaan en geeft aan tien potte
genever.

blz. 334

Gerit Hoefnagels heeft den voorstaanden
Eet als tapper gedaan en geeft aan
een half aam genever.
M arcus Sauveé heeft den voorenstaanden Eet als tapper gedaan
en geeft aan vijf tonne bier een
anker brandewijn twee kanne
genever.
Flips van den Warsenberg heeft
den voorstaanden Eet als stoker
en tapper gedaan en geeft
aan vijf kijnekens genever.
Jan Blommers en Alegonde de vrouw
hebben den voorenstaanden Eet
als tapper gedaan.

LET OP BLZ. 335
EN BLZ. 336 ZIJN
BLANCO.

blz. 337

Vergaderinge van
heeren schepenen present Hend(rick)
Thopoel, Tonij Kanters, Sijmon
IJsbouts, Frans van Weert
en Willem Aarts Smits schepenen.

M aandag den 14de December 1716.

Is ter vergaderinge voor gebragt ofte het
niet dienstig ware dat alle de rente
en cappitalen staande tot lasten deser
gemijnte alhier wierde registreert waarop
gedelibreert sijnde is goet gevonden en
verstaan deselve hier te registreeren
soo en gelijck die tegenwoordig op den
rentier lijst staan als volgt.

Eerstelijck aan de heer
verschijnt St.-M arte
adv(caat) Swinkels jaarlijx tot intrest
47 - 0 - 0
Aan M arten Wilbors
Jaarlijx ------------------- 4 - 0 - 0

blz. 338

Aan Jan en Bartolomewis Vermeulen------------97 -10 - 0
verscheijnt 2 febr(uari)

Antonis Jan Engelen-----19 -10 - 0

Aan Jan M aas en Teunis
Jan Engelen---------------13 - 0 - 0

Aan Peeter Luijcas-------100-15 - 0

Aan Hend(rick) Jacobx de
Weert-----------------------29 - 5 - 0

Aan de heer Bedijck----40 - 0 - 0

blz. 339

verschijnt 19 meij Aan Hend(rick) Blom en Hend(rick)
van luijtelaar-------------------------------106- 5 - 0

verschijnt 2 julij

Aan d'erfgen(amen) van van Luijtelaar---------------------------------------28 - 0 - 0

verschijnt 1 October Aan d'erfgen(amen) van Verhaseldonck--------------------------------------46 -15 - 0

Aan Hend(rick) Bruijnen---------------20 - 0 - 0

Aan M ichiel van Houtert---------------240- 0 - 0

verschijnt 16 april Aan Peeter Guns--------------------------132- 0 - 0
2300 gul. verschijnt 16 april
1000 gul. verschijnt 18 meij

verschijnt 5 october Aan den armen alhier--------------------72 - 0 - 0

blz. 340

verschijnt 18 october Aan Peeter Borghouts
tot Eijndhoven-----------------------------35 - 5 - 0

verschijnt 11 april Aan Peeter van Luijtelaar
tot Eijndhove------------------------------20 - 0 - 0

aan de heer Tibosch---------------------40 - 0 - 0

Aan de wed(uwe) Jan Fransse van
verschijnt 19 november de Loverbosch----------------------------21 - 5 - 0

verschijnt 1 meert

Aan Peeter Bitters------------------------34 - 2 - 8

verschijnt 27 meij

Aan Jan Adriaan M aas-------------------16 - 5 - 0

blz. 341

verschijnt 2 februari aan d'erfgenamen de Heij tot
s'Hertogenbosch---------------------------160- 0 - 0

verschijnt 27 october aan Fr. van Bocxtel----------------------105- 0 - 0

verschijnt 26 junij

aan Niclaas Baartmans-------------------60 - 0 - 0

aan Daandel IJbrants
tot Woensel--------------------------------40 - 0 - 0

verschijnt 9 september aan Jacob Roij Aarts tot
Leender Strijp-----------------------------16 - 0 - 0

blz. 342

verschijnt 13 januari Aan de heer de Heij tot
s'Hertogenbosch--------------------------120- 0 - 0

verschijnt 2 februari Aan d'erfgen(amen) Joost
Bruijne-------------------------------------80 - 0 - 0

verschijnt 1 april

Aan Bartholomeus en
M aria Bijne-------------------------------32 - 0 - 0

verschijnt i februari Aan d'heer Johan van
Enneten------------------------------------24 - 0 - 0

verschijnt 1 october Aan Fr. Baartmans tot
Eijndhoven--------------------------------28 - 0 - 0

blz. 343

verschijnt 12 october Aan Willem Bocx------------------------40 - 0 - 0

verschijnt 25 februari Nu de wed(uwe) van Hoof
n.b. dese rent is 1000 gul. den Aan Hend(rik) Rijnier Tilen--------40 - 0 - 0
Rind ad. 52 stu. opgenomen den
25 febr(uari) 1642

verschijnt 24 januari Aan Willem Loomans-------------------66 - 0 - 0

verschijnt februari Aan Adriaan van Rijsingen-------------80 - 0 - 0

verschijnt 17 september Aan Jan Hendrix van
Dijck---------------------------------------80 - 0 - 0

blz. 344

verschijnt Juli

Aan Jan Dal--------------------------------6 - 0 - 0

verschijnt 5 februari Aan Rut Wijnants------------------------20 - 0 - 0

verschijnt 6e januari Aan Jacob de Weert en
Dirck Verbraken-------------------------70 - 0 - 0

verschijnt 2 februari Aan de wed(uwe) Willem Niclaasse
Sporenberg--------------------------------48 -15 - 0

verschijnt 18 julij

Aan Willem van der Somme
tot Woensel-------------------------------10 -10 - 0

blz. 345

Aan Hend(rik) Grinsven----------------80 - 0 - 0

Aan Jan Antonis-----------------------6 -15 - 0

Rut Wijnants tot Eijnhoven---------35 - 0 - 0

Aan den armen tot
Leende----------------------------------13 - 0 - 0

blz. 346

verschijnt 1 meij

verschijnt St-Jan

Aan Anneke M attijs
Daams--------------------------------------6 -10 - 0

Aan de heer Schinnaarts-----------------40 - 0 - 0

verschijnt 15 april Aan Angenees wed(uwe)
Jan Bijne-----------------------------------32 -10 - 0

verschijnt 1 april

Aan Jan Vermeulen----------------------48 -15 - 0

verschijnt 1 april

Aan den selve-----------------------------48 -15 - 0

blz. 347

verschijnt 24 junij

Aan mevrouw Wees----------------------70 - 0 - 0

verschijnt 24 junij

Aan Willem Loomans--------------------30 - 8 - 0

verschijnt 1 april

Aan Bartholomeus Vermeulen tot Lenderstrijp
abuijs---------------------(32-10-0)------16 - 5 - 0

verschijnt 1 februari Aan Anneken Abrahams
en Jan M ichiels---------------------------16 - 0 - 0

blz. 348

verschijnt 17 september Aan Jenneke Vogels---------------------35 - 5 - 0

verschijnt 2 februari Aan Goort Niclaassen-------------------37 -10 - 0

verschijnt 31 januari Aan de wed(uwe) Antoniske
Fransse van de Loverbos---------------60 - 0 - 0

verschijnt 22 julij

Aan de heer Nagelmakers----------------------------------------367-10 - 0

blz. 349

Aan Fr. Amant de Laure--------------40 - 0 - 0

verschijnt 15 october Aan den selve-----------------------------60 - 0 - 0

verschijnt 26 februari Aan den selve-----------------------------93 -15 - 0

Aan den selve---------------------------37 -10 - 0

verschijnt 1 meij

verschijnt 1 meij

Aan Andries de Laure tot
Nunen--------------------------------------37 -10 - 0

Aan den selve ----------------------------56 - 5 - 0

blz. 350

Aan van Houtert tot
Gemert-----------------------52 -10 - 0

Aan Ansem van den
Else---------------------------35 - 0 - 0

Aan de heer N. Colen
tot IJndhove-----------------52 -10 - 0

Aan de wed(uwe) van de Ven
tot Eijndhoven--------------17 -10 - 0

blz. 351

Aan d'erfgen(amen) van Jan
Fransse van mierlo tot
Eijndhoven-------------------------40 - 0 - 0

D'erfgen(amen) Stauke van
Hoof en Aart van de Ven--------80 - 0 - 0

Aan Francis Smits tot
Woensel----------------------------68 - 0 - 0

Aan mr.van M ierlo in
den Engel tot Eijndhoven--------40 - 0 - 0
3845 - 6 - 8

blz. 352

dient voor memorie dat de renten
van alle die vermeulens tot Leenderstrijp en M arij Bijne in cap(itale) bedrage
8500 gul. ad 33 per cent beloopt den intrest te same 276-5-0

blz. 355
LET OP
NIET AAN WEZIG

BLZ. 353 EN BLZ. 354

Eet der setters
Wij beloven en sweren dat wij den register der arme
deser grondtheerlijkheijt Asten met allen iver,
vigelantie ende neerstigheijt de pagten ende
renten en wat den armen verders concenneereen
getrouwelijck sullen in vorderen en dat wij
verders sulltpunctueelijck sullen reguleeren
naar het reglement van den jare 1700 bij
haar ho(og) mo(gende) geemaneert als mede observeeren de ordre die ons door de provisoren
van den armen gegeven sal worden ende
mede dat wij des versogt sijnde sullen
doen rekeninge bewijs ende reliqua ende
verders doen en handelen als eerlijcke
armmeesters toe staet en behooren te doen
soo waarlijck helpe ons Godt
almagtig.
op huijden den dartienden januarij
1700 en seventien soo hebben M arcelis
Andries M artens en Jan Janssen Teunis
als vercoren armmeesters den voorstaanden
Eet gedaan ende afgelegt aan handen
van de heer Hend(rick) Tho Poel president
als geauthoriseerde van den heere
Drossrd ter presentie van Frans
van Weert en Willem Aarts Smits
schepenen dese betijckent.

Frans van Weert schepen
Willem Aert Smijts schepen

blz. 356

op huijden den 19e januari 1717 soo
hebben Joost Jansse Cuijpers ende M arten
van Deursen den behoorlijcken Eet
afgelegt aan hande van Hend(rick)
Tho Poel pre(sident) als gecommiteerde
in absentie van den heere Drost
ten oversrtaan van Antonij Kanters
en Frans van Weert schepenen, als
momboire over de vier unmondige
kind(eren) van Antonij Jansse Kuijpers
verweckt bij Catrina sijn gewesene
huijsvrouwe gelovende ut moris
et stilij met de woorden
soo waarlijck helpe haar
Godt almagtig.

Vergaderinge van
heeren Drossard Hend(rick) ThoPoel , Sijmon IJsbouts, Jan
Hicxpors, Bendert Vervorreldonck, Frans van Weert.

blz. 357.
ende Willem Aats Smits
schepenen

M aandag den 15e februari 1717
is binnen gestaan Dominicus de Fierlant
te kennen gevende sijnen desolaten staat
versoekende daaromme ootmoedelijck
dat aan hem het aanpart van een
armme huijske gecomen van Peeternel
Verschure pro deo mogte werden
ter woon vergunt dat ook den
heere Vermeer predicant alhier
aan hem 't selve hadde toegestaan

De vergaderinge sonder requard
te nemen opt voors(chreven) prematuur en singulier
consent van den heere Vermeer
in Consideratie genomen dat den versoeckers vrouw is geboortig van Asten
wert daar omme 't versoeck tot
wederseggens toe geaccordeert.

Philips van den Warsenberg versoeckt
kostgelt van agt maanden van Tijs
Jansse Verhindert bekennende te gelijck
dat den selven in die tijt niet aan
hem was bestelt en daarom versoeckt

den selve eenige gratieuse vergoedinge.
hier over sal gesproken worden met de
armmeesters.

blz. 358

is binnen gestaan Goosen Elias woonagtig
Someren versoeckende dat Gijsbert
Hendrix alhier van den armen bestelt
sijnde, en in sijn huijsinge alhier gelegen, heeft
gewoont, mag hebben betalinge ter
som(mme) van twelf gul. tien stu.
Dese saake ondersoecken.

Op huijden den 23e februari
1717 hebben Lambert Fransse ende
Jan Fransis van Winkel woonende tot
Lierop den behoorlijcken Eet gedaan
en afgelegt aan hande van Hend(rick)
Thopoel president als daartoe
geauthoriseerde van den heere drost
ten overstaan van Sijmon IJsbouts
Frans van Weert en Willem Aarts
Smits schepenen, als momboiren
over de twee onmundige kind(eren) van
Cornelis Hendrix verweckt bij M arij
Verstegen gelovende ut mores et
stilij, met de woorden soo waarlijck helpe haar Godt almagtig.

blz. 359

Op huijden den 12e april 1717
soo sullen de regenten deser grontheerlijckheijt Asten en Ommel onder
de naar volgende conditie naar een
sondaagse publicatie aan de geboden
gedaan voor alle man aan de minst
willende aannemer bestellen te colleclecteeren de ordinare slans verpondinge vijfde verhoging van
dien en een oortjen per gulden
mitsg(ade)rs de conincx bede het hooftgelt loco gemaal clijne specij en persooneele quotisatie alles over dese
gront heerlijckheijt asten en Ommel
van desen jaren 1717 tot 1718 soo
en gelijck als dat aan den lande
moet worden betaalt.

Eerstelijck sal aan de aanmemers
van de voorschr. collecte soo aanstons
behoorlijcke collectboecken worden
gelevert tot kosten van de gemijnte.

Ende sullen de aannemers gehouden
wesen te stellen tot verantwoordinge
der voorschr. collectens goede sufficante

blz. 360

binne borge desen geregte bedwanckbaar, welcke borge neffens
den aannemer ider een voor al
onder welgemelte regenten sullen
moeten submitteeren.

De aannemers en borge sullen
goede sorge moeten dragen dat
de slans comptoire waar van sij
de collecte mogten hebben op haar
behoorlijcke tijt betaalt wort
op dat dese gemijnte daar door
geen schade en come te lijde
welcke schade op haar aannemers
en borge in sulcken gevalle sullen
worden verhaalt.

De aannemers sullen van haren
ontfanck en uijtgaaf moeten
doen des versogt sijnde naar expiratie vant jaar haarder collecte

behoorlijcke reekeninge bewijs et
reliqua.
Den aannemer van de clijne specij sal

blz. 361

gehouden sijn sig te reguleeren naar de resolutie van haar Ed(el) mo(gende)

op alle voors(chreven) conditien soo wort
ten beurde gebragt te collecteeren
de voors(chreven) ordinare slans verponding
vijfde verhoging van dien en een
oortjen per gulden en daar van geboden sijnde drie gulden van ider
hondert gulden en tot ses gulden van ider
hondert opgeclommen sijnde en niemant
't selve daar voor willende aanmen is 't selve op gehouden en wort
van de besteders geprotesteert van
aan gewende devooren.

Item wert mede ten beurde gebragt te collecteeren de voors(chreven

conincx bede hooftgelt loco
gemaal clijn specij en personeele
quotisatie en daar van geboden

blz. 362

sijnde van ider hondert gulden drie gulden
en opgeclommen tot ses gulden van
ider hondert gulden en niemant 't
selve daar voor willende aannemen is 't selve opgehouden en
wort van de besteders geprotesteert
van aangewende devoor.

Aldus gedaan op datum
ut supra.

blz. 363

Vorster der grontheerlijckheijt
Asten.
uijtgemaakt
gij sult door ordre van de gelijcke
schepenen deser grontheerlijckheijt
Asten met approbatie van de hoog
Ed(ele) vrouwe van Asten 't verponding
boeck der ordinare slans verponding
en vijfde verhoging van dien thuijs
brengen en dat in conformite der
resolutie van d'Ed(el) mo(gende) heeren
Rade van staten sijnde in dato den
30e october 1709: aan ende bij de persoonen van Goort Antonis Laurijnse en
Jan Jansse Paulus beijde woonende
Alhier onder Asten ende haar gerigtelijck
aanseggen dat sij dit verponding
boeck met de vijfde verhoging en
een oortjen per gulden sullen collecteeren
en ophalen naar behooren ende het
comptoir der ordinare verponding en vijfde verhoginge van dien
tot s-Hertogenbosch voor een jaar

te betalen te weten ' jaar van
1717 tot 1718 bij welckers manquement men de costen ende schaden

blz. 364

tot haren lasten sal verhalen aldus
geordoneert op heden binnen Asten
ter raatcamer desen dartienden april 1700 ende
seventien.

Ter ordonnantie van alle de heeren
schepenen deser grontheerlijckheijt Asten.
ita Est
J. Draak secr(etari)s
1717

Vorster der grontheerlijckheijt Asten
uijtgemaakt
gij sult door ordre van de gelijke
schepenen deser grontheerlijckheijt
Asten met approbatie van de
hoog Ed(ele) vrouwe van Asten de

blz. 365

colectboecken namentlijck de conincx
bede, hooftgelt, locogemaal, clijne
specij en persooneele quotisatie alles
over dese grontheerlijckheijt Asten
van van den jare van 1717 tot 1718
thuijs brengen en dat in conformitijt der
resolutie van de Ed(el) mo(gende) heeren Raden van
staten sijnde in dato den 30e october 1709:
aan en bij de persoonen van M attijs
Dircx en Peeter Hend(rick) Kanters beijde
woonende alhier onder Asten en haar
gerigtelijck aanseggen dat sij die voors(chreven)
collect boecken sullen collecteeren en
op halen naar behooren ende de comtoiren daar van sijnde tot s-Hertogenbosch voor een jaar te betalen te weten
't jaar van 1717 tot 1718 opdat dese
gemijnte daar door geen schade come te lijden
bij welkers manquement men de costen
en schade op haar sullen worden verhaalt aldus geordonneert op heden
binnen Asten den dartienden april
1700 ende seventien.

Ter ordonnantie van alle de heeren
schepenen deser grontheerlijckheijt Asten
ita Est
J. Draak secr(etari)s
1717.

blz. 366

Vergaderinge van
heeren schepenen der grontlijckheijt Asten present alle schepenen.
L.f op 2 ses
stu. segels
Saterdag den 8e meij 1717.
Opt geproponeerde ter vergaderinge gedaan
is naar delibratie ingevolge haar Ed(el) mo(gende)
Resolutie goet gevonden en verstaan te
ordonneeren gelijck geordonneert werden
bij desen M ichiel van de Cruijs ende
Bernardt van Hooff gewesene borgem(eeste)rs
der grontheerlijckheijt Asten en Ommel
van den jare St.-Jan 1710 tot St.-Jan 1711
om binnen den tijt van agt eerst comende
dagen na instantie deses aan M arten
Janssen aan den Dijck en Goort Antonis
van Bussel regeerende borgem(eeste)rs van
dese grontheerlijckheijt Asten en Ommel
ingegaan St.-Jan 1716 te voldoen en te
betalen eene som(me) van negen hondert

vier en vijftig gulden agt stu. agt penn.
sijnde 't geene de selve van de Cruijs
en van Hoof in hare voorn(oem)de qualitijt bij
slot van hender reekeninge in dato
den dartiende junij 1700 en twaalf

blz. 367

van meerder ontfanck dan uijt gegeven, sijn
schuldig gebleven welcke som(me) soo voorsc(hreven)
staat aan de voorn(oem)d regeerende borgem(eeste)rs overtelt wesende met overbrengende quitantie en dese ordonn(antie) voor
goede betalinge van 't slot der gemelte
reekeninge aan haar sal worden gevalideert, onder presentatie nogtans
in dien gemelte van de Cruijs en van
Hoof soude vermeenen (: des men vertrouwt
van neen:) opt gemelte slot iets deugdelijck hadde te corten 't selve aant
voorsc(hreven) slot te sullen laten des acqueren
ende ofte 't gebeurde dat de gemelte
M ichiel van de Cruijs en Bernart van
Hoof in gebreke mogte blijven om
't geene voors(chreven) staat naar te comen soo sullen
de voorn(oem)de M ichiel van de Cruijs en Bernart van Hoof naar expiratie der geordonneerde agt dagen
alle vier en twintig uren ten behoeve

van den heere drossard drie gulden en
eenen gulden voor den armen alhier comen te verbeuren en welcken peene continueeren sal
den tijt van veertien dagen.
Hend(rick) Tho:Poell president-schepen
1717
Anto(ni) Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Isbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen

blz. 368

Den heere drossard versoeckt exofficio
dat u eerw(aarde) gelieve te rapporteeren bij forme
van declaratie wat discoerse alhier ter
raatcamere door M ichiel van de Cruijs
ingesetenen alhier sijn voorgevallen.

De gelijcke schepenen (Kanters absent)
collegialiter ter raat camere vergadert seggen en declareeren gelijck sij
doen mits desen dat M ichiel van de
Cruijs op den . . .april 1700 en seventien in 't collegie van schepenen ter
raatcamer is gecomen ende naar dat
hij serieuselijk met alle civlitijt
is versogt omme in mindernisse of
wel tot voldoeninge vant slot
van sijne reekeninge als borgem(eeste)r
cum suo aan de heer Hermen Cremers

wegens restante der slans verpondinge
eenige hondert gulden te betalen heeft
het aan den voorn(oemde) M ichiel van de Cruijs
connen gelusten van in plaats alle
eer ende respect aant collegie van
schepenen te bewijsen met veele exorbitante waarden uijt te bersten
en op sijn duijm knippende te seggen
dese ofte diergelijcke woorde doet
wat gij en niet gelaten en
kunt 't selve tot iterative rijse

blz. 369

repeteerende over welke ongehoorde maniere van handelinge vilippendi ende
misagtinge den voorn(oem)de van de Cruijs
vermaant is geworden van wegens het
collegie is den selve des onaangesien
sonder eenige de minste bewijse dat
sulcx hem leet was of qualijck gedaan hadde uijt de raat camer
gegaan.

Hend(rick) Tho Poell president-schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Isbouts schepen

Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen.

blz. 370

Eet der borgemeesteren
wij beloven en sweren als borgem(eeste)rs
getrouwelijck te innen soodanige collect boecken als ons door schepenen ter
handen sullen worden gestelt oock
met gemeens gelt gemeens schade
sullen voor comen en wijders de respective ordonnantien die ten onsen
lasten door schepenen gegeven sullen
worden observeeren naarcomen
en voldoen ende verders ons in
alles te sullen gedragen, gelijck
eerlijcke borgem(eeste)rs verpligt
sijn te doen mitsg(ade)rs des versogt
te doen behoorlijcke reekeninge
bewijs et reliqua soo waarlijck

helpe haar Godt almagtig.

Op huijden den negentienden
junij 1700 en seventien hebben
M arte van de Loverbos ende Jan
Aarts aan handen van den
heer drossard ten overstaan
van schepenen dese betijckent
den voorenstaanden Eet gedaan.

blz. 371
Eet der setters
Wij beloven en sweren als setters
ons in alles te sullen gedragen soo en
gelijck eerlijcke setters toe staat en
behooren te doen soo waarlijck
helpe haar Godt almagtigh.
Op huijden den negentienden junij
1700 en seventien hebben Jacob
M artens en Jan de Clijne aan handen
van den heere drost ten overstaan
van schepenen dese betijckent den
voorenstaanden Eet gedaan.
Op huijden den negentienden junij 1700 en
seventien soo hebben Jan Doense en

Dirck Driesse den behoorlijcken Eet
? aan handen van den heer drost
gedaan ? als viermannen en daarbij
belooft alles te doen dat eerlijcke
viermannen behoort en toe staat
te doen bevestigende het selve soo
waarlijck helpe haar Godt almagtig
afgegaan Teunis Josephs en Peeter Fransse
op dato voors(chreven) heeft Hend(rick) Linders
aan handen van den heer drost den Eet
gedaan als Peelmeester.
afgegaan Flips Jelis van Hugte peelm(eete)r.
Hend(rick) Tho Poell president-schepen
1717
Frans van Weert schepen
Sijmon Isbouts schepen

blz. 372
Vergaderinge van
schepenen
saterdag den 19e junij 1717
sijde borgem(eeste)rs met name M arte Jansse
en Goort Teunis van Bussel borgem(eeste)rs
van St.-Jan 1716 tot 1717 met de schepenen als regenten vergadert geweest en overwogen sijnde dat vermits haar ho(og) mo(gende) voorgaande
permissie tot het doen van reele
omslagen soo voor als nog bij
continuatie niet hebben geaccordeert dat met de alredene uijtgegevene persoonele boecken onder

haar borgem(eeste)rs sijnde niet betaalt sullen connen worden de
jaarlijcxe intressen en andere schulden in haar voors(chreven) borgem(eeste)rs jaar
gevallen sijn de selve borgem(eeste)rs met
de opgemelte regenten versproken
en geconvenieert dat het soogenaamde beeste boeck persoonelijck
omgeslagen bij haar alnog soomeenig maal sal werden gecollecteert
als sij regenten tot betalinge van
de schulden van haar borgem(eeste)rs
jaar sulen vinden te behooren 'twelck
bij haar alsoo geaccepteer wort

blz. 373

te sullen naar comen sonder contradictie
onder conditie dat
aan haar sal werden goet gedaan
soodanige posten als sij bewijsen
naar aangewende devoir niet
connen becomen ende terwijle dit
is een extra ordinaar personeel
in consideratie van de somme
die in voorgaande jaren gepermitteert is geweest te mogen omslaan
is verders geaccordeert dat dit
extra ordinair personeel sal werden
vermindert met soodanige som(me)
als haar ho(og) mo(gende) sulen gelieven

te permitteeren dat omgeslagen
sal mogen worden en welck reel
boeck om te collecteeren (: onder conditie
als voor dat het persooneel
daar mede sal
worden vermindert:) sij borgem(eeste)rs
alsdan sullen aannemen en verantwoorden.
Hend(rick) Tho:Poell president-schepen
Anto(ni) Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Isbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen
M artinus Janssen
Gort Antonis van Bussel
als borgemeester

blz. 374
Vergaderinge van
alle de schepenen
Dijnsdagh den 20e julij 1717
opt geproponeerde ter vergaderinge gedaan, is goet gevonden Peeter Teunis Franssen
en Antonis Wouters collecteurs van de
conincx bede, hooft, clijne specij en
persooneele quotisatie van den jare
1714 tot 1715 te ordonneeren gelijck
geordonneert wert mits desen te compareeren op woensdag den 28e julij
1717 ter raatcamere alhier smorgens

de klocke agt uren ten eijnde omme
te doen reekeninge bewijs et reliqua
van haren ontfanck en uijtgaaf
mede brengende alle hare collect
boecken en quitantie en documenten
van betalinge sullende ten selven
dage ende ure mede compareeren
heeren drossard schepenen en viermannen omme de gemelte reekeninge te examineeren sluijten en
tekenen sullen hier van insinuatie aan de gemelte collecteurs worden gedaan streckende tot haarder
naarrigtinge.

blz. 375

vergadering van drossard
Antonij Canters, Sijmon IJsbouts,
Jan Hicspors, Frans van
Weert ende Bernard Vervordeldonck alle schepenen
geen tapnering doende en
den secret(ari)s absent.
Donderdagh den 23e september
1717

Ter vergaderingh gereguleert tgeene wegens de drancken van Bamis 1716 tot den
laetsten meert 1717 ingevolge haer Eerw(aarde)
genomene resolutie vanden 4e november 1716 is
aengebragt, en bevonden dat 't selve comt
op te brengen eene somme van
is geresolveert ten respectie vande ses andere
maenden (: terwijl aen de E(dele) vergaderingh eenigsints is bekent wat neringe een ider heeft
gehadt:) deselve te tauxeren soo en gelijck
aen iders naem is uijtgedruckt om alsoo de
aengeschrevene somme van(den) impost met den
onraet, aenden lande verschult te connen
opbrengen.

blz. 376

op de naer volgende conditien, soo
sullen drossard en schepenen der
gront heerlijckheijt Asten en
Ommel naer voorgaende proclamatie in conformiteijt van haer
Ed(el) mo(gende) resolutie vanden dertigsten octob(er) 1700 en negen aenden
minst willende aennemer publieck
ende voor alleman bestellen het collecteren van de besaijde mergen
en hoorngelden, drancken ende

bestiael over deser grontheerlijckheden ingegaen den
eertsen octob(er) deser jaers 1700
ende seventien ende eijndigende
den laetsten september 1700
en achtien.

Tot verantwoordinge vande
aente nemen collectens
en prompte betaelinge vant
comptoir der gemeenen
middelen voor soo verre die
voorgemelte slants imposten
aengaen sal den aennemer

blz. 377

moeten stellen twee suffisante
binnen borgen ten minste soo veel gegoeijt ende geerst als de selven
imposten comen te bedragen welcke
borgen beneffens den aennemer sullen
moeten geloven dese conditien in alle
hare deels promptelijck te observeren
voldoen en nae comen, ider een voor
al en elck als aennemer principael
onder renuntiatie van benefitien ordi-

nis divisionis et excussionis haer
borgen vande cragten van dien houden(de)
onder regt, en verders onder submissie vande vrijwillige condemnatie van haer Ed(el) mo(gende) d'heeren
rade van staete der vereenigde
Nederlanden gelovende sij aennemers
en borgen daer tegen niet te doen
of doen doen in regt oft daer
buijten in eeniger hande manieren

en soo de gemeente oft besteeders
ter saecke voors(chreven) wegens
wanbetaelinge eenige schade

blz. 378

mogten overcomen soo sal die
schade opden aennemer
en borgen werden verhaelt.

Den aennemer sal naer
verloop van ses weecken naer den
laetsten september 1718 moeten
doen voor drossrd en schepenen

behoorlijck(en) reecke(ninge) bewijs en
reliqua van den ontfanck en
uijtgaeft ter saecke van
dese imposten.

den aennemer sal behoorlijcken
collect boecken werden gelevert
buijten sijnen coste.

dog de lijste vande aengebragte drancken en geslagt
sal den aennemer al wast
jaere geeijndigt soo wel
moeten collecteren als de boecken
die hem nu binnen drie weecken
gelevert sullen worden.

blz. 379

op alle welcke (genetale) en speciale
conditien wert ten beurde gebragt
de voorsc(hreven) boecken te collecteeren
en is bij verminderinge de collecte aangenomen bij Jan Aarts Smits ende
dat voor drie gulden en negentien stu.
vant hondert ende stelt tot borge
Willem Smits en Jan van de Loverbosch
de welcke beneffens den aannemer ge-

loven als in de conditie ider als
pricipaal gelovende onder verbant
van hare persoon en goederen
present en toecomende soo en gelijck
als bij de conditie is gerequireert.
Aldus gedaan ter raatcamere
den drie en twintigsten october 1700 en
seventien.
Jan Aerts
Willem Smijts als boorgen
Jan van de Looverboos als boorge
P.de Cort drossard
Hend(rick) Tho Poell president-schepen
Anto(ni) Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen

blz. 380

Alsoo de hoogh Ed(el) welgeb(oren)
vrouwe baronnesse de Doerne vrouwe
der grontheerlijckheijt Asten en Ommel
etc. mitsg(ade)rs drossard en schepenen der
selver gront heerlijckheijt in ervaringe
sijn gecomen dat veele lantloopers
haar niet ontsien bij dage en nagte

in dese heerlijckheijt te comen en oock
verblijven als mede dat veele haat
soeckende herbergiers de menschen tot
in de nagt sijn ophoudende 't welck
want niet en behoort en waar inne
ten nutte van alle goede ingesetenen
dient te werden voorsien, soo is
goet gevonden, dat van nu voortaan
beginnende met de 24e octob(er) 1717
gelijck van outs in alle rotten met
't luijden van de clock, die beginnen
sal te luijden, soo tot Asten als Ommel,
niet d'een te half negen en d'ander
te half tien uren, neen maar beijde te
negen uren savons, de patrillie sal
beginnen te gaan tot smorgens sonder
dat imant de ingesetenen hare wagt
sullen mogen aanbestellen als aan
bequame persoonen, wesende ingesetenen
staande ter goeder naam ende faam
sullende als van outs door de rotm(eeste)r
de wagt werden aangeseijt, en indien
bevonden mogt werden, dat imant
der ingesetenen de wagt niet en

blz. 381

dede of binnen voors(chreven) gestelden tijt van de wagt
sig quam te absenteeren soo sullen de
soodanige telken reijse ten behoeve
vant officij en 't rot half en half,
comen te verbeuren eene peene van
vier gulden en daar en boven voor den

aanbrenger comen te verbeuren eene
peene van eene gulden vijf stu.
en sullen alle herbergiers haar hebben
te wagten, naar de clocke tien uren
des savonts eenige ingesetenen jonck
of out bier, wijn, brandewijn of gedisteleerde wateren te tappen op
peene van vijftien gulden.
En soo eenige daar in bevonden mogte
werden, soo sal ider van hen daar
in wesende verbeuren eene peene van
drie gulden.
Ende wert de wagt gaande persoonen
geord(onneer)t alle herberge ider in sijn rot
naar tien uren te visiteeren, welcke
persoonen geauthoriseert werden
indien den weert ofte weerdin hadde
getapt of geschoncken te calangeeren
gelijck die aldaar oock ter herberge
bevonden mogte werden te calangeeren
sullende die peene van de weert
of weerdin mitsg(ade)rs die daar present ter herberge ingesetenen wesende
werden verdeelt d'eene helfte voor't
officij en de andere helfte voor de als
dan wagt gaande persoonen.

blz. 382

En ofte imant der wagt gaande
persoonen van imant wierde ontmoet
die haar namen niet opgeven, soo
sullen de wagt gaande persoonen
de selve mogen aanhouden en inge-

val van approbatie defensieff te
handelen sulle de tegens soodanige
apposanten tot condigen straffe werden
geprocedeert.

En sal de wagt van Heusden en
Wolfsberg mede de patroillie
gaan tot aan de poorte vant
kasteel.

blz. 383

M ijn heeren schepenen der grontheerlijckheijt Asten clagtelijck voorgecomen sijnde

dat vele moetwillige persoonen haar niet
en ontsien dessnagts de wagt gaande
persoonen mitsgaders de dienaren van
justitie ende de alhier sijnde militairen
commande soldaten gaande patroillieeren
te ontrusten ende scheuten te doen en
de soldaten toenamen te geven 't welck
want niet en behoort ende waar
tegens dient te werden voorsien soo
ist dat wij met goet vinden van de
hoog Ed(el) welgeb(oren) vrouwe mevrouwe
baronnesse de Doerne vrouwe deser
grontheerlijckheijt Asten en Ommel
etc. ordonneeren gelijck wij ordonneeren bij desen dat van nu voortaan
naar de publicatie deses, een ider sig
sal hebben te wagten, de wagt dinaren van justitie en commande te
ontrusten of toe te namen veel
min dessnagts eenige moetwillige
scheuten te doen ofte temult te maken
op peene van telken rijse te verbeuren
eene boete van ses gulden sullende die
geene die geen gelt hebben om die boeten

blz. 384

te connen betalen andere ten exempel
ten toon aan de kaak werden gestelt

soodanig als men na exigentie van
saken sal vinden te behooren ende
werden de wagt gaande persoonen
dienaren van justitie en soldaten
ider van hen geauthoriseert om een
ider over ' gene voors(chreven) agterhalende te callangeeren en aanden officier over te brengen als mede om de
persoonen die sij naar tien uren savonts
op de straat vinden aan te houden en soo
het suspecte persoonen sijn te visiteeren
en indien bij haar eenige schiet of onbehoorlijck geweer wert bevonden
soo sullen de selve mede worden becallangeert op de peene en boeten bij de
placcaten van den lande tegens het dragen van onbehoorlijck geweer ten behoeve van die het agterhaalt verbeurt wert verclaart, en sullen de
wagt gaande persoonen en soldaten of
twee van de selve soo wel als de dienaars van de justitie op haar verclaringe volcomen geloof werden
gegeven en of imant tegens de
wagt of slodaten mitsg(ade)rs dienaren van justitie quamen te
oponeeren soo sullen deselve
tegens haar diffensieve wapenen.

blz. 385

mogen gebruijken aldus gedaan en

geordonneert op heden den dartigsten
november 1700 en seventien.

Copia
Aan de Ed(el) mog(ende) heeren
raden van state der
vereenigde Nederlanden

geven reverentelijck te kennen de regenten
der grontheerlijckheijt Asten q(uartie)r van Peelant
meijerije van s-Hertogenbosch dat haar

blz. 386

Ed(el) mo(gende) voor ingenomen advies van
u Ed(el) mo(gende) aan(de) suppl(ianten) bij resol(utie)

van(den) 18e octob(er) 1710 hebben gelieven
te accordeeren om gedurende den
oorlog, en twee jaren daar nae
jaarlijx reelijck, over de vaste
goederen in de verpond(inge) geldende
tot verval der jaarlijcxe lasten
te mogen omslaan, een geheele verpond(ing)
ofte wel eene som(me) van / 5050 gulden als
blijckt bij de voors(chreven) resol(utie) copielijck
hier annecx dat ofschoon bij haar
ho(og) mo(gende) successive resol(utie) naar
ingenomen advies van u ed(el) mo(gende) en
onder anderen bij resol(utie) van(den) 16 aug(ustus)
lest leden, mede copielijck hier annecx
in requard van Aarle-Rixtel der
suppl(ian)ten naburen verstaan is, dat de
voorgaande concessien stand grijpen
tot den jare 1715 incluijs, en dat de
nieuwe permissen haar aanvanck nemen
met den jare 1716 veele eijgenaren haar
weijgerig toonen om 't gem(elten) jaar van
1715 incluijs te voldoen mits welcken
en opdat de supp(lian)ten sonder moeijelijckheden daar over te rijsen in staat

blz. 387

mogen sijn deselve van u ed(el) mo(gende) consent
te overtuijgen, en des noot tot voldoeninge te constringeeren, soo keeren de
supp(lian)ten sig in alle onderdanigheijt
tot u ed(el) mo(gende) ootmoedelijck versoeckende
dat u ed(el) mo(gende) gelieven te verclaren dat
de voors(chreven) haar ho(og) mo(gende) concessie vanden
jare 1710 aan de supp(lian)ten verleent om
jaarlijcx om te slaan eene verp(onding)e of wel
5050 gulden haar comt te extendeeren tot het
jaar 1715 incluijs, gelijck in requard van
andere plaatsen en speciaal van AarleRixtel als voors(chreven) insgelijckx verstaan
is 't welck doende was getijckent
J.C.M oerkerken de marginale apostille
was de raat heeft naar diliberatie
goetgevonden en verstaan , te verclaren
dat de concessie om jaarlijx om te slaan
eene geheele verpondinge of wel 5050 gulden
aan de supplianten gegeven bij res(olutie)
van den 18 octob(er) 1710 gedurende den
oorlogh ende nog twee jaren daar
naa sig extendeert tot het jaar 1715
incluijs, actum den 2 septemb(er) 1717:
was getijckent Adr(iaan) van Borssele
tot Geldermalssen: onderstont
ter ordonantie van raad van
state in abs(entie) van secr(etaris was getijckent
Joh(an) van Renesse.

blz. 388

vergaderinge van
drossard schepen met
assumtie van den secr(etaris)
vrijdag den 21e jan(uari) 1718
wert ter vergaderinge voorgebragt
dat haar ed(el) mo(gende) heeren raden
van staten der vereenigde Nederlanden bij app(elatie) van den 10e december
1717 omme den impost der dranken
van 't loopende jaar op een gevoegelijcke manier te connen becomen
hebben gelieven te permitteeren
den selven bij taxatie te vinden
en sijn dien volgende getaxeert
soo als volgt.
Hend(rick) Aart Tilen...................... 7 - 0 - 0
Jan Verlensdonck............................ 9 - 0 - 0
Frans van Bussel............................ 4 - 0 - 0
Jan van den Broeck......................... 6 - 0 - 0
Hend(rick) Thopoel.........................30 - 0 - 0

blz. 389

de wed(uwe) van de Cruijs................25 - 0 - 0
Francis Conincx............................. 7 - 0 - 0
Josep Ververreldocnk....................... 7 - 0 - 0
Willem Berkers..............................10 - 0 - 0
Dirck Jansse van Someren.................10 - 0 - 0
Cornelis Lambers...........................10 - 0 - 0
Ture Lomans.................................15 - 0 - 0
Tijs Dircx.................................... 9 - 0 - 0
Flips Warsenberg............................ 6 - 0 - 0
Jan Timmermans............................ 8 - 0 - 0
Francis vande Loverbos....................30 - 0 - 0
Jan Aarts...................................... 7 - 0 - 0
Hend(rik) Hoefnagels....................... 7 - 0 - 0
Willem Loomans............................11 - 0 - 0

blz. 390

de wed(uwe) Tonis van Rijt............... 8 - 0 - 0
de wed(uwe) IJsack Sauve................. 4 - 0 - 0
Jan Loomans................................. 7 - 0 - 0
Goort Doensse............................... 8 - 0 - 0
Wouter Hoefnagels..........................10 - 0 - 0
Jan van Riet..................................30 - 0 - 0
Jan Doensse..................................10 - 0 - 0
Peeter Canters...............................12 - 0 - 0
de wed(uwe) Frans Huijbers..............22 - 0 - 0
Dilis Jansse................................... 4 - 0 - 0
Jan Verhosen.................................10 - 0 - 0
Antonij Fransse..............................30 - 0 - 0
de kind(eren) van vander Linde...........30 - 0 - 0
Willem Smits.................................15 - 0 - 0
Dilis van den Berge......................... 8 - 0 - 0
Aart de Smit................................. 7 - 0 - 0

blz. 391

Particulieren
't gewesene convent.........................16 - 0 -0
Sijmon IJsbouts.............................. 1 -10 - 0
Geef Paulus.................................. 1 -10 - 0
Tijs M artens................................ 1 -10 - 0
de wed. van de Loverbos.................. 4 - 0 - 0
Jan Hicspoors................................ 1 -10 - 0
M arte Jansse van(de) Leensel............. 1 - 5 - 0
Flips van Heusde............................ 1 -16 - 0
Joost Linders................................. 1 -16 - 0
Ceel Daandels................................ 1 - 5 - 0
Dirck Driesse................................ 1 - 5 - 0
Frans Goorts................................. 1 - 5 - 0
Jan Teunis.................................... 1 - 0 - 0
M arcelis....................................... 1 - 0 - 0
Teunis de Smit............................... 1 - 5 - 0
Jan Joris....................................... 1 - 0 - 0

blz. 392

Bendert Vervorreldonck.................... 1 - 0 - 0
Flips van Hugten............................ 1 - 5 - 0
Dirck van Hugten........................... 1 - 0 - 0
d'heer Vermeer.............................. 4 - 0 - 0
d'heer van de Cruijs........................ 4 - 0 - 0
juffr(ouw) vander Lit....................... 3 - 0 - 0
Daandel Sauve............................... 2 -10 - 0
Cornelis M anders............................ 6 - 0 - 0
Frans van Weert............................. 1 - 0 - 0
Antonij Canters.............................. 1 - 0 - 0
d'heer drost de Cort........................ 1 - 5 - 0
Ende sullen alle andere particulieren
niet getaxeert sijnde hare dranken voor het inslaan moeten

blz. 393

aanbrengen aan. . . . . . . . . . . .
op peene bij bij den placcaten van
den landen gestatueert ende wert
den secr(etari)s versogt ten dien eijnde
behoorlijcke publicatie op te stellen
met insertie dat van ider ton
betaalt sal worden agt stu(ivers) mitsg(ade)rs op de gedisteleerde wateren
agt pen(ninge) en van de fransse of
rijnsse wijne de kan eenen st(uiver)
meerder en minder naar advenant.
P de Cort
Antoni Canters
Jan Hicspoors
Sijmon IJsbouts
Bendert Vervordeldonck
Frans van Weert

blz. 394

op huijden den 1e april 1718 soo
sullen de regenten deser grontheerlijckheijt Asten en Ommel naar voorgaande
publicatie aan de geboden gedaan
onder de naar volgende conditien
voor alle man aan de minst willende
aannemer bestellen te collecteeren
de ordinare slants verpondinge vijfde
verhoginge van dien en een oortjen
per gulden mitsg(ade)rs de conincxbede, hooftgelt, loco gemaal, clijne specij ende
personeele quotisatie alles over dese
grontheerlijckheijt Asten en Ommel
van desen jare 1700 en agtien tot
1719 soo en gelijck als dat aan den
lande moet worden betaalt.
Eerstelijck sal aan den aannemer van
dese soo aanstonts behoorlijcke collect
boecken worden gelevert tot kosten
van de gemijnte.
Ende sullen de aannemers gehouden
wesen te stellen tot verantwoordinge
der voors(chreven) collecteurs.
LET OP BLZ. 395 EN 396
WAREN BLANCO.

blz. 397

Vorster of ondervorster deser
grontheerlijckheijt Asten en Ommel
gij sult door ordre van de gelijcke schepenen
deser grontheerlijckheijt Asten. . . . . . .
tuijs brengen en behandigen 't collect
boeck der ordinare slants verpondinge waar
bij aan iders naam is uijt gerekent de
vijfde verhoging van dien en dat in conformite der resolutie van de ed(el) mo(gende) heere
rade van state in dato den 30e october 1709
aan ende bij de persoonen van Goort
Kanters en Frans M arten Doense beijde
inwoonderen alhier ende haar gerigtelijck aan seggen dat sij dit verponding
boeck met de vijfde verhoginge gelijck
aan iders naam staat uijt. . . . . .
en gerekent mitsg(ade)rs een oortje per gulden gelijck
dat aan den lande moet worden
betaalt sullen collecteeren en op
halen naar behooren en het comptoir daar van sijnde tot s-Hertogenbosch voor een jaar te betalen te
weten 't jaar van 1718 tot 1719 bij
welckers manquement men de
costen en schade tot haren coste sal
verhalen aldus geordonneert op heden
binnen Asten ter raatcamere den
eertse april 1700 en agtien.
Hend(rik) Tho:Poell president-schepen
Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon Ijsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen
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Vorster of ondervorster van asten
gij sult door ordre van de gelijcke schepenen van Asten de collect boecken
namentlijck de conincxbede, hooftgelt, locogemaal, clijne specij en
persooneele quotisatie alles over
dese grontheerlijckheijt Asten en
Ommel van den jare 1718 tot 1719
tot haren huijse brenge en aan
haar behandige te weten aan de
persoonen van M arcelis Antonis van
Bussel en Goort Jan Hoefnagels
ende dat in conformite der resolutie van de ed(el) mo(gende) heere rade van
state in dato den 30e october 1709:
ende haar gerigtelijck aan seggen
dat sij die voors(chreven) collectboecken sullen
collecteeren en ophalen naar behooren
ende comptoire daar van sijnde
tot s-Hertogenbosch voor een jaar
te betalen te weten 't jaar van 1718
tot 1719 opdat dese gemijnte daar
door geen schade en come te lijde
bij welcke manquement men de schade
en costen op haar sullen worden verhaalt aldus geordonneert ter
raatcamere op heden binnen Asten
. . . . . . . den eerste april
1700 en agtien.
Hend(rik) Tho:Poell president-schepen
Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen

blz. 399

Vergaderinge van
heeren schepenen en
viermannen.

Wert door den heere drossard voorgedragen dat veele ingesetenen haar
comen te verstouten niet alleen opt
mercktvelt maar oock op de gemeene
straten en wegen te leggen groote boomen,
aart, mist en heijhoopen alsmede
hout daar op inde weg te laeten
staen hoog ende lage carren, waer door
aende passerende en repasserende lieden
den weg wort beset en waer inne dient
te worden voorsien, soo versoeckt den drossard
dat op seeckere penen bij (...), daer tegen
te statueren hier inne mag worden voorsien.
M ijn heeren schepenen ordonneren gelijck
sij doen bij desen dat niemant voortaen
hem sal hebben te verstouten, op p't merckt
velt off einige andere wegen te leggen
eeniger hande hopen, off bij nagten eenige
carren op de straten of wegen te laeten staen,op pene
van drie gulden telckens bij ider ten behoeve
vant officie te verbeuren, waer vanden aen
brenger sal hebben een derde part, en
voor soo veel eenige wegen off straten
met hout off andere hopen beset off
belegt zijn als mede of op 't mercktvelt
eenige hopen al nog mogte leggen, dat-
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allent selve sal moeten werden
geruijmt binnen drie mael vierentwintig uren na de publicatie
deses, op pene van drie gulden soo
als voors(chreven) te verbeuren, en dat
deselve hoopen, en hout, ten costen
van die geene, die deselve mogte
aengaen sullen worden verbrogt,
en weggehaelt, welcke costen
neffens de boete op den eijgenaers
verhaelt sullen worden.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
. .
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . . . .En sal extract
deses aen drossard gelevert worden.
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om te strecken tot deselfs narigt
en werden den vorsters ondervorster
en schutter gelast hier op nauw
reguard te nemen, en aenstonts 't selve
aen te brengen.
Aldus de voors(chreven) resolutie gearresteert. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . ter
raatcamere van Asten den
een en dartigsten meij 1700 en agtien.
Hend(rick) Tho.Poell president-schepen
Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Willem Aert Smijts schepen
Jan Doensen vierman
dit ist X merkt van
Dirck M arcelis van Hugte
vierman.
Jan van Hoof vierman
Dirck Andriesen vierman.
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Vergaderinge van
schepenen en viermannen
Dijnsdag den 31e meij 1718
opt geproponeerde door den heere drost
in den naam van d'hoog ed(el) welgeb(oren)
vrouwe deser heerlijckheijt gedaan
is geresolveert dat int toe comende
veertien dagen voor St-Jan de respective lijsten waar uijt de reele en
persooneele boecken geformeert staan
te worden aan haar hoog ed(ele)
de vrouwe van Asten sullen werden
overgelevert omme te doen sien
dat deselve conform de placcaten
en resolutien van den landen tot
een goede huijshoudinge sijn gemaakt.
Hend(rick) Tho:Poell president-schepen
Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Willem Aerts Smijts schepen
Jan Doense vierman
Jan van Hooff vierman
dit merkt stelt X Dirk van Hugte.
Dierck Andriesen
viermannen.
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Den heere drossard in den naam van de hoog
Ed(el) welgebo(ren) vrouwe van Asten draagt aan
dese vergaderinge voor dat haar hoog
Ed(ele) versoeckt remboersement van soo danigen som(me) van penn(ingen) als haar hoog
Ed(ele) in de reele lasten eenige jaren
agter den anderen als te hoog gestelt
heeft betaalt.

blz. 404
copia
Alsoo Johan Draak in qualitijt
als secretaris der grontheerlijckheijt Asten
bij requeste sig hadde geaddresseert
aan den Ed(el) mo(gende) rade en leen hove
van Brabant en daar bij op veele
positiven ende narratien versogt
dat de regenten der selver grontheerlijckheijt Asten geordonneert mogten
aan hem in qualiteijt als secretaris
over te geven alle prothocollen
schartres ende registers tot de secretarije behooren, ende in de comme berustende, en dat die door hem secretaris
alleen bewaart soude werden, het welck
bij appointement vanden gemelten
rade in dato den 10e november 1716 sijnde
geaccordeert, ende de regenten
geordonneert 't selve naar te comen
(: nisi causam:) binnen veertien dagen
't geen op den 16e november 1716 daar aan
volgende sijnde geinsinneert en waar
tegens de regenten albereets bereijt
waren te rescribeeren, en hare
oude regten costuijmen, en gewoonte
te mentineeren, en verweren allent
welcke gecomen sijnde ter kennisse van
de hoog ed(ele) welgebo(ren) mevrouwe Anna
Wilhelmina baronnesse de Doerne
vrij vrouwe van Asten Ommel etc. etc. etc.
soo sijn op ordre van welgemelte hoog
ed(el) welgebo(ren) mevrouwe op den kasteele
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van Asten op heden den 23e november 1700 en
sestien verschenen den voorn(oemde) Johan
Draak secretaris ter eenre, ende de
gelijcke schepenen van Asten ter andre
seijde, ende naar dat hoog gemelte
mevrouwe van Asten aan den voorn(oemde)
secretaris hadde voorgehouden sijn
te prematuur voor nemen sonder
alvorens daar van aan haar hoog
ed(ele) (: 't welck behoort hadde:) klagtig
gevallen te sijn, als vermijnende dat
diergelijcke saken aan haar hoog
ed(ele) privativelijck was competeerende
om redres of veranderinge (: soo nodig
was:) te stellen, gelijck ook hoog
gemelte welgebo(ren) mevrouwe niet
geerne soude sien, of gedogen, dat
de regenten over haar oude gebruijken
en kostimier regt processen aangedaan
soude werden, so heeft den gemelten
Johan Draak secretaris 't geene voors(chreven)
overwogen, verclaart gelijck hij doet
mits desen van sijn gedaan versoeck
en opgevolgde app(ointment) van den welgemelten ed(ele) rade van Brabant
af te staan gelovende op verbant
van sijn persoon, en alle sijne goederen
hebbende en verkrijgende mit 't voorsc(hreven)
app(ointment) sig niet te sullen behelpen
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in regt of daar buijten, en in tegendeel
over 't voors(chreven) gepretendeerde sig te onderwerpen, ende te submitteeren, gelijck
onderwerpt, ende submitteert mits
desen aan de uijtsprake, ende decisie
van welgemelte hoog ed(ele) welgebo(ren)
mevrouw van Asten, gelijck oock de
regenten mits desen mede haar insgelijcx sijn submitteerende aan de gemelte
uijtsprake en decisie van hoog gemelte
hoog ed(ele) mevrouwe van Asten, en
versoecken dien volgende de respective partijen de hoog gemelte hoog
ed(ele) welgebo(ren) mevrouwe van Asten
met alle bedenckelijcke respect
dat haar hoog gemelte hoog ed(ele)
welgebo(ren) mevrouwe in dese sake
soodanig gelieve te decidere, en
uijtspraak te doen als haar hoog
ed(ele) welgebo(ren) naar equitijt, ende
billickheijt sal oordeelen, ende
bevinden te behooren, belovende
partijen hier in de tegen de uijtspraak
die bij haar hoog ed(ele) welgebo(ren) gedaan
staat te worden niet te sullen
doen, of gedogen gedaan te werden
direct, of indirectelijck: maar
integendeel de te doene uijtsprake
van haar hoog ed(ele) welgebo(ren) in
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allen deele te sullen observeeren, agtervolgen, ende naarcomen onder verbant
als voor wederseijts, ende renuntiatie
als naar regten, en sijn hier van
gemaakt twee eensluijdende instrumenten op heden opden kasteele
van Asten den voors(chreven) 23e november 1716
was onderteijkent J.Draak 1716
Hend(rik) Thopoel president-schepen 1716
Anto(ni) Canters schepen, Jan Hicxpoors
schepen, Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervorreldonck schepen
Frans van Weert schepen, Willem
Aarts Smits schepen.
Gesien de bovenstaande acte liggende
in dato den 23e november 1716 tussen onsen
schepenen van onse grontheerlijckheijt
Asten, en Ommel te eenre ende onsen
secretaris Johan Draak ter andre
seijde ingegaan door hun aan ons
overlevert, naar alvoorens wederseijtse
partijen klagten, ende verschillen
gehoort te hebben, ende den secretaris condessendeerende dat hij hij
ons niet en hadde behooren voorbij
te gaan, wij altoos genegen sijnde
de eendragt, ende welvaren van
onse goede ingeseten (: voor soo veel
mogelijck:) te conserveeren: soo ist
dat wij ordonneeren aan schepenen
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ende secretaris voorn(oem)t: alle registers,
boecken, prothocollen, reekeningen,
ende generalijcken alle schartres, ende
pampieren soo aan de gemeijnte, schepenen als ook aan de secretarije
specteerende, inwendig veertien dagen
naar dato deser sullen worden vergadert, ende van ider deser drie
soorten int particulier onder behoorlijcken nummer ofte ordre der
A.B.C. geconficieert eenen lijste
ofte inventaris, waar van een dobbel
altijt sal blijven bij de respective
gereguleerde stucken in de gemijnde
daar toe sijnde compe, van de andre
twee eerste een dobbel aan den president ofte schepenen, ende een
ander dobbel aan den secretaris,
ende sal den secretaris voortaan
egeene andere registers, boecken
charters ende papieren onder
hem houden als loopende of
nieuwe prothocollen, rollen, en
schriften, ingevolg eijgene accoort
int aanveerden van sijne secretaris functie soo hij opden 21e september
1713 met onse vrouwe moeder
hoog loffelijcker gedagtenisse
heeft aangegaan: ende bij soo verre
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den secretaris nodig hadde inspectie
ofte gebruijck der meerige prothocollen ofte pampieren tot de secretarij gehoorig sullen daar toe altoos
twee schepenen uijt het collegie
. . . . . ., de welcke altijt salvis
juribus op aansoecken des secretaris de compe sullen openen,. . . .
wesen benoempt, om met hem die
uijt de compte te halen, waar voor
ider van hun drien sal genieten vier
stu. tot lasten te betalen den welcke
al sulcke openinge requireert, ende
sullen die twee schepenen opt aan
soecken des secretari sonder eenig vertreck met hem de compe openen
bij foute van retardatie ofte trijneeringe sal den secretaris ons voor
al sulcx te kennen geven, om door ons
daar inne te worden voorsien, sullende
alsulcke prothocollen charters
ende pampieren door den secretaris
inwendig drie, agt, oft meerige
dagen naar advenant den tijt sal
vereijssen om bequamelijck de gerequireerde partijen te connen bedienen
in de compe worden gereponeert
ende sullen de sleutels der compe
blijven eenen aan den president.
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anderen aan den jongsten schepen
den derden aan eenen der schepenen
naast bij de compe woonende sonder
dat den secretaris eenige der selver
sal mogen ten onderen hebben
gelijck sijne voorsaten de selve ook
noijt een anderen hebben gehat
daar en boven sal oock voortaan
niemant wien het mag wesen
eenige registers, boecken, reekeningen, charters, ofte wat pampiren het oock soude mogen sijn alsoo
alvoorens op eenen lijst aangetijckent
uijt de compe nemen sonder bij wesen
van ten minsten twee schepenen ende
een eijgenhandig recipis daar van
bij gemelten lijste gevoegt te hebben
alle welcke recipisse opt inleveren
der genotene stucken wederom sal
mogen intrecken, ende bij soo verre
imant alsoo de voors(chreven) boecken, registers prothocollen, rekeningen,
ende papieren notoorlijck quame
te versuijmen ofte buijten nootsakelijckheijt, ende consent der
geener daaer toe gerequireert onder
hem was houdende, sal alsulken
daar voor responsabel wesen

ende op sijnen eijgenen name te
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verantwoorden, sullende alle disputen
de welcke (: onverhoopt nogtans:)
over het voors(chreven) naarmaals comen
te ontstaan aan ons privativelijck
worden voorgebragt om daar inne
te voorsien ende te reguleeren soo 't
behoort , gedaan op ons residents
slot Asten sevenden februarij 1718
et pronuntiatum den eersten junij
1718 paribus presentibus, et publicationem requirentibus, was getijkent Anne Wi baronne de Doerne
vrij grontvrouw der grontheerlijckheijt Asten en was opt spatium
gedruckt haar hoog ed(el) welgebo(ren)
adelijck aangeboren signet in
rooden lack.
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Vergaderinge van
alle de schepenen
Saterdag den 11e junij 1718
is ter vergaderinge van de regenten alhier
voorgebragt, hoe dat haar hoog mo(gende)
d'heeren staten generaal der vereenigde
Nederlanden bij haar ho(og) mo(gende) resolutie
de dato den 21e februari 1718 aan dese
. . . . regenten van Asten verleent
hebben gelieven te accordeeren om voor
den tijt van vier jaren te mogen omslaan
reelijck vier vijfde parten van een verpondinge tot verval van hare lasten
ende betalinge der intresse loopende
ten lasten van het gemeene huijshoudinge van Asten ende dat dese
regenten daar beneffens werden gelast
en geordonneert, om het verdere bij
bij een persooneele omslag over de ingesetenen van Asten voorn(oem)t en om
in hare huijshoudinge alle mogelijcke
menagie te betragten ende dat inmiddels voor het optineeren van haar
hoog mo(gende) welgemelte resolutie
aan M arte van de Loverbosch en
Jan Aerts borgem(eeste)rs binnen Asten.
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van desen loopende jare van St-Jan 1717
tot St-Jan 1718 dese regenten geene
andere collect boecken en hebben connen
uijtgeven, als alleenlijck provisioneelijck
en incomplete, en alsoo de voors(chreven) borgem(eeste)rs
onwillig en weijgeagtig sijn hare reets
uijtgegevene borgem(eeste)rs collect boecken
aan dese regenten van Asten te vertoonen
ten sine van deselve te examineeren
tot haar eerw(aarde) naarrigtinge om in
conformite van dien mesuren te connen
nemen ende de gerequireerde verdere
en nodige persooneele omslagen
over dit nog lopende jaar te connen
formeeren ende reguleeren schoons die
voors(chreven) borgem(eeste)rs tot naarcominge
van het voors(chreven) op den negende en tienden
deser door den gerigts bode sijn geciteert
geweest, soo wert dien volgende aan de
ed(ele) vergaderinge voorgedragen ende
geproponeert ofte niet dienstigh
soude wesen, ende nootsakelijck dat voor
de expiratie van dese regeerende
borgem(eeste)rs jaar visie van henne collect
boecken wert genomen ten eijnde van

daar naar de verdere personele
omslagen te connen inschicken

blz. 414

ende praescribeeren voor soo verre als
maer nodigh sal wesen tot de lasten
schulden ende huijshoudinge deser gemijnte voor den jare van St-Jan 1717
tot St-Jan 1718 te connen voldoen
en bij betalen.
Waarop bij de regenten van Asten gedelibreert sijnde is goetgevonden en geresolveert den voors(chreven) M arten van de Loverbos
en Jan Aarts borgem(eeste)rs voorn(oem)t te ordonneeren gelijck gedaan wort mits desen dat
sij uijterlijck op maandag toecomende
den dartiende junij 1700 en agtien
ten negen uren smorgens in de raatcamer
alhier alnogh met hare borgem(eeste)rs hef
boecken sullen hebben te compareeren
om naar ingenomen inspectie ende
calculatie van de selve de lasten deser
gemeente en hunne borgem(eeste)rs collect
boecken te connen reguleeren en omme
het verdere nodigh tot huijshoudinge
deser gemeente bij persooneele omslagen
te connen uijtvinden ende praescribeeren
ende ingeval de voorsc(hreven) borgem(eeste)rs als
dan nog weijgerig en onwillig soude

wesen ten tijde en plaatse vermelt.
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te compareeren ten eijnde vermelt
ende de verdere uijt te gevene persooneele
omslagen te willen ontfangen ende
ingaderen soo wort wel expresselijck
tegens de voors(chreven) borgem(eeste)rs geprotesteert
van alle costen schaden en intressen
de welcke dese gemeente en de regenten
bij henne nalatigheijt daar over hebben
geleden ende nog weijders sullen comen
te leijden ende sal tot naar rigtinge
van de voors(chreven) borgem(eeste)rs extract
autentiecq deser aan haar worden
gelevert ende hier van insinuatie
gedaan worden.
Hend(rik) Tho:Poell president-schepen
Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon IJsbouts schepen

Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen.
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Vergaderinge van
alle schepenen.
Saterdag den 11e junij 1718
is ter vergaderinge alhier voorgebragt
de aanstaande comparitie te houden
binnen Helmont op den 21e junij 1718
nopende 't opnemen ende afdoen
van de quartiers reekeninge soo wort
dien volgende aan d'eerw(aarde) vergaderinge
geproponeert omme twee uijt de
vergaderinge te nomineeren tot het
waarnemen van de voorsc(hreven) comparitie
Waarop bij de regenten gedelibereert
sijnde is goet gevonden ende verstaan
te committeeren tot 't waarnemen
der voors(chreven) comparitie Hend(rik) Thopoel
pr(esident) en Johan Draak secretaris
gelijck sij sijn doende mits desen.
Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen

Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen
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Vergaderinge van
schepenen present Hend(rik)
Thopoel, Tonij Kanters
Sijmon IJsbouts, Jan Hicxpors,
Frans van Weert en Willem
Aerts Smits schepenen.
maandag den 13e junij 1718
naar genomene inspectie en devisie van
de provisioneele borgem(eeste)rs boecken
van M arte van de Loverbosch en Jan
Aarts van desen loopende jare borgem(eeste)rs
ter presentie van deselve soo is bevonden
dat hunne respective borgem(eeste)rs boecken
een considerable som(me) van penn(ingen) minder
soude opbrengen als wel nodig soude
wesen wegens dit loopende jaar
om de lasten en de schulden vant huijshouden
deser gemeente te connen voldoen ende
bij betalen ende voornamentlijck ter
oorsake datter bij de hoog mo(gende) heeren staten

generaal opden een en twintigste
febr(uari) laatsleden opt versoeck van
de regenten van Asten van een geheele
verpondinge te mogen reelijck omslaan
niet meer als vier vijfde parten en
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is vergunt
waar op bij de regenten van Asten gedelibereert sijnde is goet gevonden en verstaan
dat de voors(chreven) borgem(eeste)rs omme te connen
voldoen en bij betalen de nodige
lasten en schulden van het huijshouden
deser gemeente tot dit loopende jaar
gerequireert, sullen geinjungeert ende
gehouden wesen gelijck mits desen
worden geinjungeert en belast bij
hunne ontfangene borgem(eeste)rs hefboecken
op te halen en te collecteeren eenen omslag
op de hoornbeesten van Asten namentlijck op ider beest tien stu. meer in voege
dat in plaatse van het beesten boeck
dit jaar tweemaal om te slaan driemaal
sal werden omgeslagen mitsg(ader)s alnog
op te halen en in te vorderen eenen persooneelen omslag ofte persooneele settinge
welck persooneel setboeck aan de voors(chreven)
borgem(eeste)rs op hodie in dese vergaderinge
is behandigt ende geaccepteert.

Hend(rik) Tho:Poell president-schepen
Antoni Canters schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Jan Hicspoors schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen
M artinus Jansen van
de Loverbosch
Jan Aers borgem(eest)er
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Eet der borgem(eeste)rs
wij beloven en sweren als borgem(eeste)rs
getrouwelijck te sullen innen en ontfangen
soodanige collect boecken als ons door
schepenen ter hande sullen worden gestelt
oock met gemijns gelt gemijns schade
te sullen voorcomen, ende weijders
de respective ordonnantien die ten
onsen lasten door schepenen gegeven
sullen worden observeeren naar comen
en voldoen ende verders ons in alles
te sullen gedragen gelijck eerlijcke
borgem(eeste)rs verpligt sijn te doen
mitsg(ade)rs des versogt sijnde te doen
behoorlijcke reekeninge bewijs et
reliqua, soo waarlijck helpe haar
Godt almagtig.
Op huijden den agtienden junij 1700 ende

agtien hebben Peeter Dircxz. van de Vorst
en Hend(rik) Peeter Bollen aan handen
van Hend(rik) Thopoel president-schepen
in absentie van den heere drossard
ten overstaan van alle de schepenen
den voorenstaanden Eet gedaan
en afgelegt.
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Eed der setteren
wij beloven en sweren als setters
ons in alles te sullen gedragen gelijck
eerlijcke setters toestaat en behooren
te doen soo waarlijck helpe
haar Godt almagtig helpe
op huijden den 18e junij 1718 hebben
Jacob Joosten van Hugten en Jan Stevens
aan handen van Hend(rik) Thopoel
president-schepen in absentie
van den heere drossard ten overstaan van alle schepenen den
voorenstaanden Eet gedaan
en afgelegt.

op huijden den 18e junij 1718 sijn in
presentie van alle schepenen door ordre
van d'hoog ed(ele) vrouwe van Asten bij
Hend(rik) Thopoel pre(sident)-schepen en Johan
Draack secr(taris) in qualitijt als kerckm(eeste)rs
en Antonij Tonij Fransse mede als

blz. 421

kerckm(eeste)rs van haren Eet als kerckm(eeste)rs
ontslagen ende voor hare dienste
bedanckt.

op huijden den 1e dag der maant
december 1600 vier en seventig soo sijn
alhier binnen Asten gecompareert
Jan Jansse Verhees president tot Vlierden
Jan Hendrick Hagemans schepen tot
Vlierden voors(chreven ende Hendrick Wilbort
van Vorreldonck oock schepen tot
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Vlierden voors(chreven) als gecommiteerde van
de regeerders en gevolmagtigde tot
dese sake ter eenre : Antonij
Canters schoutet alhier tot Asten
Joost Roefs president, Gojert van
Gurcum, Frans M attijssen, Peeter Rijnders
en Andries M artens schepenen der
heerlijckheijt Asten als gecommiteerdens
van de regeerders ende volmagtigde
tot dese sake ter andere seijde rakende
schot tussen de bestialen van de
ingesetenen van Vlierden en ingesetenen
van Asten ende dat invoege ende
mate naarvolgende.
Eerstelijck soo hebben de bovengest(elde)

gecommitteerdens soo van Vlierden
als Asten geaprobeert gelijck sij mits
desen sijn doende het contract tussen
Asten en Vlierden bij onse voorgaande regeerderen gemaackt houden
het selve van waarde.
Ten tweede is tussen de voors(chreven) gecommitteerdens geaccordeert en toegestaan
gelijck sij doen mits desen dat van nu
af aan van ider hooij schapen tot
schot voor de schutter seven stu. als ook
van eenen stal beesten sal van nu af aan
tot schot van gelijcke moeten betaalt
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worden seven stu. mitsg(ade)rs van de
peerden die uijt een huijs comen ofte
ofte toe behooren van gelijcke seve stu.
Ten derde wort nog bij de voors(chreven) resp(ective)
gecommitteerden toegestaan ende geaccordeert dat ofte 't gebeurde
dat de overloopende peerden bestialen
ofte schapen bevonden werden op de
ackers onder de granen ofte velden
de welcke tot hoij bemden gebruijckt
worden sal 't selve beleijt en gevisiteert worden bij schepenen gebeurt het op Asten van schepenen van
Asten en op Vlierden sal het bij
schepenen van Vlierden beleijt worden

de schaden die daar over sullen
comen te vallen soo van granen ende
hoij, schepenen geregtigheijt sal moeten
betaalt worden bij de geene wiens
beesten, peerden ofte schapen die de
schaden sullen gedaan hebben
sullen 't selve moeten betalen
ende dat alles sonder eenige de minste
tegen seggen ende in vastigheijt
van allent geene voors(chreven) is soo hebben
de voors(chreven) resp(ectiv)e gecommiteerdens
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dese ondertijckent neffens mij secr(etari)s
en ider heerlijckheijt daar van een
acten overgelevert gelijckent sijnde
op datum als voor" was getijckent
Jan Jansse Verhees president tot Vlierden
Jan Hendrick Hagemans schepen
Hendrick Wilbers van Vorreldonck
schepen tot Vlierden, Antoni Canters schoutet
in Asten Joost Roefs schepen
Gojert Van Gorcum schepen, dit
merckt X heeft gestelt Frans M attijssen
schepen, dit merckt X hheft gestelt
Peeter Rijnders schepen, dit merckt
X Andries M artens schepen P.vander Lith
secr(etaris) 1674

Vergaderinge
van alle schepenen
Hend(rik) Thopoel pr(esiden)t
Antonij Kanters, Jan
Hicxpors, Sijmon Ijsbouts
Bendert Vervorreldonck
Frans van Weert en
Willem Aerts Smijts
schepenen
Donderdag den 8e september 1718
Hend(rick) Thopoel pres(ident) ende ge-
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authoriseerde vant officij in absentie van den heer drossard door ordre
en wel expres mondeling bevel van
d'hoog ed(el) welgeb(oren) vrouwe deser
grontheerkijckheijt Asten onslaat
mits desen Jacob Baassen van sijnen
eet als ondervorster en schutter
en is aan den selve Jacob dit
voorstaande door den secretaris
voorgelesen.
mij present Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen

Sijmon Ijsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Arts Smijts schepen
1718
is ter vergaderinge voorgebragt
. . . dat noodig wort geoordeelt
de limietscheijdinge op te werpen
tussen de heerlijckheden Asten ende
Nederweert van Seven M eren tot
Amslooberg volgens ouders gewoonte
om daar van kennisse te geven aan de
regenten van Nederweert om
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een dag ende ure daartoe samentelijck te prefigeeren sijnde daar
toe gecommitteert Hend(rik) Thopoel
president schepen en Antonij
Canters schepen om 't selve naar
ouder gewoonte te verrigten
en gelijck altoos gebruijk is geweest.
Jan Hicspoors schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen

is ter vergaderinge voorgebragt
om op de eerst aanstaande verpagtinge
die wesen souden 13e september 1718
tot s-Bosch van de gemijne
middelen gecommitteert is af te
sende om deselve verpagtinge
te observeeren ende verders
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den intrest van deser gemeente
waar te nemen sijnde daartoe mits dese gecommitteert Hend(rik) Thopoel president
en Johan Draak secretaris
Jan Hicspoors schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen.

Op de naar volgende conditien
soo sullen heeren schepenen deser
grontheerlijckheijt Asten en Ommel
naar voorgaande proclamatie in conformitijt van haar ed(el) mo(gende) resolutie van den 30e oktober 1709 aan
den minst willende aannemer publiek
en voor alle man bestellen het
collecteeren van de besaijden mergen
en hoorngelden, drancken en bestiaal
over dese grontheerlijckheijt
Asten en Ommel dat ingaan
sal den eerste oktober 1718 en
eijndigende den leste september 1719:
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tot verantwoordinge van de te aan te nemen
collectens en prompte betalinge van 't
comptoir van dien voor soo veel die voorgemelte slans imposten aangaan sal den
aannemer moeten stellen twee sufficante
binnen borgen welcke borgen beneffens
den aannemer sullen moeten geloven dese
conditien in alle hare deelen promptelijck te observeeren voldoen en naarcomen
ider een voor al en elck als aannemer
pricipaal onder renuntiatie van de
beneficien ordinis divisionis et execu-

tionis haar borge van de cragten
van dien houdende onderrigt ende
verders onder submissie van de vrijwillige condemnatie van haar ed(el) mo(gende) de
heeren rade van state, gelovende
sij aannemer en borgen daar tegens
niet te doen ofte doen doen in regten
ofte daar buijten in eeniger hande
maniere.
Ende soo de gemeente ofte heeren besteders ter sake voors(chreven) wegens wan betalinge eenige schade mogten overcomen
soo sal die schade op den aannemer en
sijne borge werden verhaalt.
Den aannemer sal naar verloop van ses
weken naar den laatsten september 1719 moeten
doen voor heeren drossard en schepenen behoorlijcke rekeninge bewijs et reliqua van
den ontfanck en uijtgaaf ter saken van
desen impost.
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Den aannemer sal behoorlijcke collect
boecken worden gelevert buijten sijnen
cost.
dog de lijste van de aangebragte
drancken en geslagt sal den aannemer al wast jaar geijndigt
soo wel moeten collecteeren
als de boecken die hem nu binnen
ses weken gelevert sullen worden.

Op alle welcke generale en speciale conditien wert ten beurde gebragt de voors(chreven)
boecken te collecteeren en is bij verminderinge de collecte aangenomen bij . . . . . .
. . . . . . . . . .voor vij gulden
vant hondert en stelt tot borge
.....................
de welcke neffens den aannemer geloven
als in de conditie ider als principaal
gelovender onder verbant van hare
persoonen en goederen present en
toecomende soo en gelijck als bij de
conditie is gerequireert.
Aldus gedaan ter raatcamere den
. . . . . . september 1700 en agtien.
LET OP BLZ. 430 IS NIET
AANWEZIG.
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Op huijden den 13e oktober 1718
soo hebben wij schepenen gesworen
mannen borgem(eeste)rs en Peelmeesteren der grontheerlijckheijt
Asten en Ommel onse lemite
gevisiteert en aan onse seijde
met opwerpen ende vernieuwe
der vast gestelde hoopen opgegaan
tussen de heerlijckheden Asten en

Nederweert mitsg(ade)rs oock de
hoopen van den beleende Peel in
presentie van schepenen der heerlijckheden van Vlierden en M ijl
te weten van seven meren tot
opt hoogste van Amsloberg
gelijck altijt van outs geschiet
is in oirconde der waarheijt
dese betijkent.
Claes Jan Willems president
van M eijel. Peter Smets schepen
van M eijel
Thomas Verhasseldoenck
ses schepen van M eijel
Willem Jan (Andres ) (...)
Gev(art) van Doerne president tot Vlierden
Jan Vervordeldonck schepen van Vlierden
Hend(rik) Tho:Poell president van Asten 1718
Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen Peter Dircks van
Deen(voren) Hendrick Peter van Gemert.
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dit _ merck stelt Dirck van Heughten, eender vierman
Jan van Hooff eender vierman
Dierck Andriesen een vande vier man
Dit _ heft gestelt Hendrick van
Huchten als peel meester

Tomos (Hofnege) pelmester
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Vergaderinge den
15e november 1718 om te taxeeren de dranken van
Bamis 1718 tot 1719 over
dese grontheerlijckheijt
Asten en Ommel
De tappers getaxeert als

aan iders naam staat.
Hend(rik) Aart Tiele........................ 5 - 0 - 0
Jan Verlensdonck............................ 9 - 0 - 0
Jan van den Broeck.......................... 5 - 0 - 0
Hend(rik) Thopoel...........................25 - 0 - 0
Frans Conincx...............................10 - 0 - 0
Josep Vervorreldonck....................... 8 - 0 - 0
Willem Berkers.............................. 8 - 0 - 0
Dirck van Someren......................... 9 - 0 - 0
Cornelis Lamers.............................10 - 0 - 0
Ture Lomans.................................14 - 0 - 0
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Tijs Dircx..................................... 8 - 0 - 0
Flips Warsenberg............................ 5 - 0 - 0
Jan Timmermans............................ 8 - 0 - 0
Francis vande Loverbos....................25 - 0 - 0

Jan Aerts...................................... 6 - 0 - 0
Hend(rik) Hoefnagels....................... 6 - 0 - 0
Willem Loomans............................11 - 0 - 0
de wed(uwe) IJsack Sauve................. 4 - 0 - 0
Jan Loomans................................. 6 - 0 - 0
Goort Doense................................ 6 - 0 - 0
Wouter Hoefnagels..........................10 - 0 - 0
Jan van Riet..................................25 - 0 - 0
Jan Doense...................................11 - 0 - 0
Peeter Canters...............................11 - 0 - 0
de wed(uwe) Frans Huijbers..............24 - 0 - 0
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Dilis Jansse................................... 3 - 0 - 0
Jan Verhosen.................................10 - 0 - 0
Tonij Fransse................................25 - 0 - 0

de kind(eren) van vander Linde...........25 - 0 - 0
Willem Smits.................................13 - 0 - 0
Dilis van den Berge......................... 6 - 0 - 0
Aart de Smit................................. 6 - 0 - 0
Jan Jan Paulus............................... 3 - 0 - 0
Gerit den Becker............................ 3 - 0 - 0

Particulieren getaxeerdens
Lijsbet Peeter Fransse......................15 - 0 - 0
Sijmon IJsbouts.............................. 1 -10 - 0
Geef Paulus.................................. 1 -10 - 0
Tijs M artens.................................. 2 - 0 - 0
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de wed(uwe) Jan van de Loverbos....... 4 - 0 - 0
Jan Hicxpors................................. 1 -10 - 0
Aart Tile...................................... 1 - 5 - 0
de wed(uwe) Flips Dilis................... 1 - 5 - 0

M arte Jansse van de Leensel.............. 1 - 5 - 0
Flips van Heusde............................ 1 -16 - 0
Ceel Daandels............................... 1 - 5 - 0
Dirck Driesse................................ 1 - 5 - 0
Frans Goorts................................. 1 - 5 - 0
Jan Teunis.................................... 1 - 0 - 0
Ceel Vlas..................................... 1 - 0 - 0
Willem Graats............................... 1 - 0 - 0
Teunis de Smit.............................. 1 - 5 - 0
Jan Jeuris..................................... 1 - 0 - 0
Bendert Vervorreldonck.................... 1 - 0 - 0
Dirck van Hugte............................ 1 - 0 - 0
d'heer Vermeer.............................. 4 - 0 - 0
juffrouw van der Lit........................3 - 0 - 0
d'heer Francis van de Cruijs.............. 4 - 0 - 0
Daniel Sauve................................. 2 - 0 - 0
Cornelis M anders........................... 6 - 0 - 0
Frans van Weert............................. 1 - 0 - 0
Tonij Canters................................ 1 - 0 - 0
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Op huijden den 19e november 1718
soo heeft Peeter van Riet
den behoorlijcken Eet als kerk-

meester der parochie kerke gedaan.

Op huijden den 21e november 1718
soo heeft Joost Linders van
Hugte den behoorlijcken eet
als kerkm(eeste)r der parochie
kerke van Asten gedaan.
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Op huijden den dartigste november 1700 en
agtien soo is alhier ter raatcamere
gecompareert Gerardus van Riet

den welcke vertoonde sijne commissie
bij haar hoog ed(el) welgeb(oren) de
vrouwe van Asten aan hem gegeven omt vorsters ampt deser
heerlijckheijt Asten en Ommel te
bedinen wesende de selve de dato
den 29e november 1718 en heeft den
selven Gerardus van Riet daar
op den behoorlijcken Eet als
vorster aan handen van Johan
Draak secr(taris) ten overstaan van
de ondergetijckende schepenen
afgelegt actum ut supra.
Antoni Canters schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen.

blz. 439

Op huijden den 23e december 1718 soo heeft
Hend(rik) Thopoel pre(sident) aan schepenen in
presentie van borgem(eeste)rs, viermannen,
Kerk en armm(eesters) overgelevert de
papieren en documenten met het
mandement daar inne bevonden
sijnde alles in een linde sak waar
van de super schriftie was rade
van Brabant de regente der grontheerlijckheijt Asten en Ommelen
imp(os)te van mand(ement) van mentenue
arrest penaal ende mette clausele
van edute contra regente van
Someren mitsg(ade)rs scholtis en regente
Van Nederweert (gedaan) J.F. Vogelvanger ad(vocaat) J.v.Horst soo en
gelijck hij Hend(rik) Thopoel voors(chreven)
soo hij verclaart onlangs mede
uijt s-Hage heeft gebragt en
verclaart hij president voors(chreven)
geen meerdere documenten
of papieren van den Peel
voors(chreven) onder sig heeft.
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(of) en weet als de voors(chreven) die

hij overgelevert heeft.
Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen
Peter Dirckx borgemester
Hendrik Peters borgemeester
Jan van Hooff vierman
dit _ merck stelt Dirck M arcelis
van Heughten vierman
Dirck Andries een van de
vier man
Peter van Riet kerckm(ees)ter
Joost (Henderts)
M arcelis Andriesen armmester
Jan Antonijs armmester.
Copije
Extract uijt 't register der
tie(nd)en vande hoog mo(gende) heeren
staten general der vereenigde
Nederlanden
Luna den 21e februarij 1718
Ontfangen een missive van den raad van
staten geschreven inden Hage den 15de (ser)
houdende ingevolge ende tot voldoeninge van
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haar Ho(oog) mog(ende) resolutie vanden 26e meij 1716
deselver advies op de requeste vande regenten vande
grondtheerlijckheijt Asten quartiere van Peelandt
M eijerije van s-Hertogenbosch waar bij deselve
versoecken haar Ho(og) M og(ende) aan haar supplianten
bij continuatie gelieven te v(er)leenen permissie om jaarlijcx aanvang nemende met januarij van het
voors(schreve) jaar 1716 te moogen omslaan een geheele
verpondinge tot v(er)vall van haare lasten, ende tot
betalinge des intressen loopende ten lasten van haar
gemeene huijshoudinge.
Waarop gedelibereert zijnde is goed gevonden ende verstaan
dat aande voorn(oemde) regenten van Asten sall werden
geaccordeert, soo als aan haar geacordeert werd mits
desen om voor den tijd van vier jaeren aanvanck
nemende met den eersten januarij 1716 jaarlijcx
te moogen omslaan reelijck vier vijfde parten
van een v(er)pondinge tot vervall van haare lasten
ende betalinge der intressen loopende ten laste van
haare gemeene huijshoudinge: En werden de voorn(oemde)
regenten mits deesen gelast ende geordonneert, om
het verdere te vinden bij een personeele omslagh
over de ingesetenen van het voornoemde
dorp en om in haare huijshouding alle mogelijcke
menagie te betragten was ondert(ekend) H.V.Welderen ut
onderstont accordeert met 't voors(chreven) register
was ondert(ekent) F.Fagel.
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Op huijden den 31e jan(ua)rij 1719 soo
sullen de regenten deser grontheerlijckheijt
Asten en Ommel op de naar volgende conditie
naar een sonaagse publicatie aan de gebode
gedaan voor alle man aan de minst
willende aannemer bestellen te collecteeren
de ordinaire slants verpondinge vijfde
verhoginge van dien en een oortje per
gulden over dese grontheerlijckheijt Asten
en Ommel van desen jare 1719 tot
1720.
Eerstelijck sal aan den aannemer soo
aanstonts worden gelevert behoorlijcke collect boecken van de voors(chreven)
verpondinge en vijfde verhoging
van dien tot koste van dese gemijnte.
Den aannemer sal gehouden sijn tot verantwoordinge van sijne aangenome
collect te stelle twee sufficante borge
desen geregte bedwanckbaar.
Den aannemer en borge sullen goede
sorge moeten dragen dat 't slants
comptoir van dese hare collect op sijn
behoorlijcke tijt wordt betaalt op dat
dese gemijnte daar door geen schade en
come te leijden welcke schade in sulken
gevalle op den aannemer en sijne
borge sullen worden verhaalt.
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Den aannemer sal van sijne aangenome
collecte des versogt sijnde naar expiratie
vant jaar moeten doen behoorlijcke
rekeninge bewijs et reliqua.

Op alle voors(chreve) conditien soo wert
ten beurde gebragt te collecteeren
de voors(chreve) ordinare slants verpondinge
vijfde verhoginge ende daar van
geboden sijnde drie gulden van ider
hondert gulden en tot ses gulden van ider
hondert gulden opgeklommen sijnde
en niemant 't selve daar voor willende
aannemen is 't selve opgehouden
en wort van wegen de besteders
geprotesteert van aangewende devoiren.

Aldus gedaan op datum ut
supra
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Vergaderinge van schepenen viermannen en borgem(eeste)ren
Woensdag den 1e febr(uar)ij 1719
Wert aan de e(dele) vergaderinge door Hend(rik) Thopoel
president alhier voorgebragt dat nu ontrent
een jaar geleden sijn schuur stallinge en stoockhuijs in middernagt is comen af te branden
't welck niet door versuijm van hem ofte
imant van sijnen huijse is aangecomen
maar wel door booswichten sijn schuur in brant gestoockt
ende dat haar hoog mo(gende) heeren staten
generaal bij sauvegarde hebben verstaan
als mede de regenten met goedvinden van
haar hoog ed(ele) welgebo(ren) de vrouwe van Asten
bij resolutie en daar van publicatie aan de
geboden gedaan dat bij aldien den drost
president schepenen en verder die onder
eet sijn door brant -als anders- van hare goederen
violentelijck wierden berooft en dat 't
selve door haar versuijm niet was toe gecomen
dat soodanige schade aan de beschadigde
uijt de gemijne beurse soude worden vergoedt 't geene tot nog toe aan hem Hend(rik)
Thopoel van sijne voorn(oem)d geledene schade
veroorsaakt door den brant niet en is
gedaan, niet tegenstaande dat hij Hend(rik)

blz. 445

Thopoel 't selve aan haar hoog ed(el) welgebo(ren)
de vrouwe deser grontheerlijckheijt Asten en
Ommel mitsg(ade)rs aan schepenen viermanne
borgem(eeste)rs kerck en armm(eeste)rs bij requeste
verscheijde malen heeft versogt.
De vergaderinge verhoopen dat door den
remonstrant Hend(rik) Thopoel president
den boven gemelte requ(est)e met de verificatoire soo der eenige mogte wesen haar ter
hande sullen werden gestelt om te comen
disponeeren naar behooren.
is bij de gelijcke vergaderinge goet gevonden
geexamineert hebbende de liggers van de
verpondinge dat sekeren post der verpondinge
monteerende ter som(me) van twee en veertig
gulden vier stu. agt penn. staande op den name
van de hoog ed(el) welg(eboren) heere van Asten
door den secretaris op de ordinare verponding boeck sal worden gestelt referreerende de gemijnte 't geene haar verders
uijt dien hoofde van agter stel
competeert gedaan ter raat camere den
eerste febr(uarij) 1700 en negentien present schepenen
viermannen en borgem(eeste)rs.
Hend(rick) Tho:Poell president schepen
Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen Peter Dirckx
Frans van Weert schepen
borgemester
Willem Aerts Smijts schepen
Hendrick Peters
Jan van Hooff vierman
borgemester
dit _ merck stelt Dirck M arcelis van Heughten
vierman
Jan Doense vierman
Dierck Andriesen vierman.
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Vorster of ondervorster der grontheerlijckheijt Asten en Ommel
Gij sult door ordere van de gelijcke schepenen deser
grontheerlijckheijt Asten het collect boeck
der ordinare slants verpondinge en vijfde
verhoging van dien over dese grontheerlijckheijt Asten en Ommel van den jare
1719 tot 1720 in conformitijt der resolutie van d'Ed(el) mo(gende) heeren rade van
state de dato den 30e oktober 1709 brengen
bij de persoonen van Jan Verhosen en Frans
Jan Hoefnagels....inwoonderen
alhier ende haar gerigtelijck aan seggen
dat sij 't voorn(oem)d verponding boeck en
vijfde verhoginge van dien mitsg(ade)rs een
oortje van ideren gulden te rekenen sullen
hebben op te halen en te collecteeren naar
behooren ende 't slants comptoir daar van
sijnde tot s-Hertogenbosch voor een jaar
te weten 't jaar van 1719 tot 1720 daar mede
te betalen bij welckersmanquement men de
coste en schade op haar sal verhalen aldus
geordonneert op heden binnen Asten den
eerste februarij 1700 en negentien.
Hend(rik) Tho:Poell president schepen
Antoni Canters schepen
Jan Hicspoors schepen
Sijmon IJsbouts schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Frans van Weert schepen
Willem Aerts Smijts schepen
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Vergaderinge van schepenen
present Hend(rik) Thopoel president
Tonij Kanters, Jan Hixpors, Sijme
IJsbouts, Bendert Vervorreldonck, Frans van Weert en
Willem Aerts Smits schepenen
Jan van Hoof, Dirck van
Hugte, Jan Doensse en Dirck
Andriesse viermannen
M aandag den 20e febr(uarij) 1719
is in de vergaderinge voorgebragt datter
veele klagte comen dat de resolutie van
. . . . . . . . . . . . . . in dato den
. . . . . . . . . niet wort geobserveert
aangaande dat de buijte gebooren die alhier sijn comen woonen en nog dagelijcx
meer comen woonen moeten voorsien van
behoorlijcke attestatie en ontlast brieven
tot dischargie van den arme gelijck in de
voors(chreven) resolutie wort geordonneert is worde
waarop gedelibereert sijnde is goet gevonden
en verstaan dat de voors(chreven) resolutie toecomende sondag aan de gebode nog ten
overvloet wederom sal worden
gepubliceert op dat een ider sig daar
naar kan reguleeren en daar van geen
ignorantie en prtendeere.

blz. 448

stante vergaderinge van schepenen heeft
Johan Draak in absentie van den heer
drost in den name van haar hoog
ed(el) welgebo(ren) de vrouwe deser grontheerlijckheijt Asten en Ommel de persoonen
van Hend(rik) Thopoel president, Sijmon
IJsbouts, Frans van Weert en Willem
Aerts Smits als schepenen van haren Eet
ontslagen en bedanckt voor hare
getrouwe dienste en is ter selver tijt mede
door ordere van haar hoog ed(ele) aangestelt
tot president d'heer en m(eeste)r Antonij Canters.

Op huijden den 21e febr(uari) 1719 soo heeft
Jan van Helmont, Jan Smits en Willem
Laurijnse den behoorlijcken eet als
schepenen gedaan aan handen van
Johan Draak secretaris in absentie
van den heere drossard present Jan
Hixpors en Bendert Vervorreldonck
schepenen Jan Hicspoors schepen
Bendert Vervordeldonck schepen

Opden 23 febr(uari) 1719 soo heeft M arcelis
Daandels aan handen van Johan Draak
secretaris in absentie van den heer drost
den behoorlijcken Eet als schepen afgelegt
ten overstaan van Antoni Kanters
president en Jan Smits schepen.

blz. 449

is ter vergaderinge voorgedragen sekere
marginale appostille van haar ed(el) mo(gende)
d'heeren rade van state verleent
opden requeste van Johan Draak secretaris
en Daniel Sauve de dato van den 15e
febr(uari) 1719 soo wordde bij desen gecommitteert Hend(rik) Thopoel ende Antonij
Kanters schepen om de comparitie ter
obedientie van haar ed(el) mo(gende) d'heeren
raden van staten waar te nemen
gelovende te approbeeren ende te
ratificeeren 't geene bij de voorn(oemde)
gecommitteerdene hier inne sal werden
verrigt ende gedaan actum Asten
den tweeden meert 1700 en negentien.
Jan Hicspoors schepen
Bendert Vervordeldonck schepen
Jan van Hellemont schepen
M arcelis Daniels schepen
Willem Vreijnsen schepen
Jan Smits schepen
Sijmon IJsbouts
Frans van Weert
Willem Aerts Smijts.

blz. 450

Copia
notaris vorster of publieck persoon
hier toe versogt
Alsoo in jannuarius 1719 aan d'hoog ed(el)
welgeboorne Anna Wilhelmina geboorne
baronnesse de Doerne vrij grontvrouwe
deser grontheerlijckheijt Asten en Ommel
etc. van wegens de regenten ende schepenen van Asten tot haar hoog ed(el) opgemelt
sijn gesonden en gecommitteert geweest
eenige uijt hen collegie beedigde litmaten
der gemeente van Asten ende hebben aan
haar uijt laste van de voors(chreven) schepenen
en regenten voorgebragt en geproponeert dat pretenselijck op de oude
collect of hefboecken vulgo de liggers
den adelijcken huijse van Asten eenen post
van twee en veertig gulden jaarlijcx meer
souden verschult staan van over lange
jaren als tot dato deses soude betaalt
wesen ende vermits d'hoog welgemelte
mevrouw tot nu toe van sulcken quasiresteerende of geommitteerden post van
42 gulden wettige ignorantie is pretendeerende
ende jaarlijcx haar verpondinge acuratelijck is betalende aan de borgem(eeste)r en collecteurs van Asten in conformitijt van de
respective verponding boecken wordende
van jaar tot jaar door de schepenen en

blz. 451

secretaris van Asten Eet ende amptshalven ingestelt geformeert ende aan de
voors(chreven) borgem(eeste)rs ende collecteurs uijtgegeven
ten fine van die verpondinge in te samelen
ingevolge den teneur van de voors(chreven) verponding
boecken, gelijck oock sedert veele jaren
herwaarts ten tijde van het leven van den
hoog ed(el) welgebore grontheere ende
vrouwe van Asten salr(...) de voors(chreven) verponding boecken sijn uijtgegeven ende
ingegadert geweest van de collecteurs der
verpondingen sonder dat den pretensen
post in die voors(chreven) verponding boecken
tot nu toe is gestelt geweest of betaalt
ende de wijle over de wel gefondeerde ignorantie van haar hoog ed(ele) nopende den
voors(chreven) post ende de nieuwe ongehoorde
ende geimagineerde pretensie der voors(chreven)
regenten verscheijde woorde wisselingen
op den adelijcken huijse van Asten opden
voors(chreven) dito waren voorgevallen, egter
wederseijt doensmaals was geresolveert
ende gedaan vermeert dat de voors(chreven) gedeputeerdens aan de gesamentlijcke regenten van
Asten in colegio vergadert sijnde wegens
de voors(chreven) wttige ignorantie van hare hoog
ed(el) welgebore voorgen(oem)t tijdelijck raport
souden doen en dat inmiddels aan haar
tot tijt, ende wijlen ende naardere bij een
comste vrij ende in hare geliefte stant.

blz. 452

van de respective posten van de oude ende
nieuwe verponding boecken te examineeren
mits ten tijden van het leven van den hoog
ed(el) welgebore grontheere van Asten gewesene
heer vader van haar hoog ed(ele) gemelt soude
wesen vercogt ofte veralioneert tot
verminderinge van haar hoog ed(el) welgebo(re)
verponding lasten ende dat des onaangesien de welgemelte hoog ed(ele) in
ervaringe is gecomen dat de schepenen
ende regenten van Asten (:sonder aan
haar ingevolge het geconvenieerde
tijt gelaten te hebben om den staat
van hare verpondinge ende voornamentlijck den pretensen post van 42 gulden
te hebben connen ondersoecken:) opden
1e februarij 1719 tot hare hoog ed(el) welgebo(re)
laste eene formeele resolutie hebben
opgerigt ende de selve tegens alle
gewoonten ende gebruijck in het resolutie boeck soude hebben geregistreert
mitsg(ade)rs den post van 42 gulden verponding met de vijfde verhoginge in
het nieuw verponding boeck opden
1e febr(uari) 1719 buijten consent ende wete
van de welgemelte hoog ed(ele) te stellen
ende daar mede hare verpondinge te
vermeerderen alle het welcke want

blz. 453

directelijck strijdende is tegens de goede
trouwe ende het geconvenieerde met de
hoog ed(el) welgebore mevrouwe van Asten
ingegaan ende op der gelijcke wijse van
jegenwoordige schepenen ende regenten
van Asten niet en behoorden te werden
geabuseert ende in haar regt geprejudiceert
soo sult publieck persoon voorn(oem)t u ter
requisitie van de meer gemelte welgebore
mevrouwe van Asten vervoegen aan ende
bij de voors(chreven) schepenen ende regenten van
Asten ende sult aan deselve civilijck
ende gerigtelijck aanseggen dat sij in gevolge de voors(chreven) afsprake ende het
geconvenieerde aanstonts de gementioneerde temeroire ontijdige resolutie
tot haar hoog ed(el) welgebo(re) laste alreets
genomen sullen hebben te vernitigen
ende uijt het resolutie boeck te rojeeren
tot tijt ende wijle den staat der verpondinge naarder sal wesen ondersogt
om naar aanwijsinge ende examinatie
der sake ofte der panden der pretense verpondinge van 42 gulden jaarlijcx te connen
doen soo als naar regten sal worden
gerequireert ende in cas van uijtstel.

blz. 454

ende resu(merende) vandien sult wel instantelijck protesteeren van ongeoorloofde
en ongehoorde precipetantien partiale
handelingen ende nullitijt als mede wel
expresselijck van costen schaden intressen
ende het despect aan haar hoog ed(ele)
welgeboren van voors(chreven) schepenen en regenten
dien aangaande betaamt te meer
mits den geringsten ingeseten van
Asten sonder sijn verhoor ende wete
in de verpondingen niet mag worden
vercort ende vervolgt ende daar
over te sullen ageeren soo en gelijck
haren raat gedragen sal dit gedaan
levert copij vraagt antwoort
ende relateert u wedervaren
mit dag en datum omme etc.
actum Asten den 20e februarij 1719
was getijckent De Baronesse van
Doerne en Asten.

PERSOONSNAMEN

blz.

Aarts.........................Jan.299,305,370,417,
Abrahams...................Anneken.347,
Aelst.........................Anneke van.302,
Aerts.........................Jan.379,389,412,414,418,434,
Andriesse....................Dirck,302,401,402,432,440,445,447,
Andriesse....................M arcelis.440,
Antonis......................Jan.345,440,
Baartmans...................Fr.342,
Baartmans...................Niclaas.341,
Baassen......................Jacob.425,
Becker.......................Gerit den.298,435,
Bedijck......................heer.338,
Berge.........................Dilis.390,435,
Berge........................Delis Aerts van den.299,328,
Berge........................Lijsbet Aarts van den.328,
Berkers......................M arcelis.330,
Berkers......................Teuniske.330,
Berkers......................Willem.299,389,433,
Biemans.....................Jenneke, Peeter.330,
Biemans.....................Peeter.299,330,
Bitters........................Peeter.340,
Blom.........................Hendrick.339,
Blommers...................Alegonde.334,
Blommers...................Jan.334,
Bocx.........................Willem.343,
Bocxtel......................Fr.van.341,
Bollen........................Hendrick Peeter.419,
Borghouts...................Peeter.340,
Borssele tot Geldermalsen.Adriaan,387,
Broeck.......................Jan van den.329,388,433,
Broeck.......................M arij.329,
Bruijnen.....................Hendrick.339,
Bruijnen.....................Joost.342,
Bussel........................Frans van.388,
Bussel........................Goort Antonis van.315,366,372,373,
Bussel........................M arcelis Antonis van.398,
Bijne.........................Angenees.346,
Bijne.........................Bartolomeus.342,
Bijne.........................Maria.342,
Bijne.........................Marij.352,
Clijne........................Jan de.371,
Colen.........................N.350,
Conincx......................Francis.329,389,433,
Conincx......................M arij.329,
Cornelis.....................Frans.304,

Cort..........................Pieter de.303,305,326,392,393,
Cremers.....................Hermen.368,
Cruijs........................Francis van de.301,392,436,
Cruijs........................Michiel.329,366,367,368,369,
Cruijs........................wed. van de.297,329,389,
Cuijpers.....................Joost Jansse.356,
Daams.......................Anneke M attijs.346,
Daandels.....................M arcelis.391,436,448,
Dal...........................Jan.344,
Daniels.......................Marcelis.449,
Deen(vooren)...............Peter Dircks van.431,
Deurse.......................M arte van.300,356,
Dilis..........................wed.Flips.436,
Dircx.........................Jenneke.330,
Dircx.........................Mattijs.312,330,365,389,434,
Dirckx.......................Peeter.440,445,
Dijck.........................Marten Jansse aan den.315,366,
Doensse.......................Frans M arten.397,
Doensse......................Gaart.300,
Doensse......................Goort.311,390,434,
Doensse......................Jan.298,371,390,401,402,434,445,447,
Doerne.......................Anna Wilhelmina de.301,404,411,450,
Doerne.......................Gevart van.431,
Draeck.......................Johan.318 tot en met 448,
Driesse.......................Dirck.371,391,436,
Dijck.........................Jan Hendrix van.343,
Elias..........................Goosen.358,
Else..........................Ansem van den.350,
Engelen......................Antonis Jan.338,
Enneten......................Johan van.342,
Fagel.........................F.441,
Fierlant......................Dominicus de.357,
Fransse......................Antonij.390,420,435,
Fransse......................Lambert.358,
Fransse......................Lijsbet Peeter.435,
Franssen.....................Peeter Teunis.374,
Geldrop......................Reinier van.300,
Gemert......................Hendrick Peter van.431,
Goorts........................Frans.391,436,
Graats........................Willem.436,
Grinsven.....................Hendrick van.345,
Guns.........................Peeter.339,
Gurcum......................Gojert van.422,424,
Gijsenroij....................Jan van.332,
Gijsenroij....................Madelijn.332,

Hagemans...................Jan Hendrick.421,424,
Helmont.....................Jan van.448,449,
(Henderts)...................Joost.440,
Hendrix......................Anneken.328,
Hendrix......................Cornelis.358,
Hendrix......................Gijsbert.358,
Heughten....................Dirck M arcelis van.432,445,
Heusden.....................Flips van.301,391,436,
Heij..........................erfgen. de.341,
Heij..........................heer de.342,
Hicspoors....................Jan. 301 tot en met 454.
Hoefnagels..................Frans Jan.300,446,
Hoefnagels..................Gerit.334,
Hoefnagels..................Goort Jan.398,
Hoefnagels..................Hendrick.299,331,389,434,
Hoefnagels..................Hendrien.331,
Hoefnagels..................Hijlke.331,
Hoefnagels..................Tomas.314,432,
Hoefnagels..................Wouter.300,331,390,434,
Hoof.........................Bernardt van.366,367,
Hoof.........................Jan van.401,402,432,440,445,447,
Hoof.........................Stauke van.351,
Hoof.........................wed. van.343,
Horst.........................J.v.439,
Houtert......................M ichiel van.339,350,
Huchten.....................Hendrick van.432,
Hugten.......................Dirck van.392,402,436,447,
Hugten.......................Dirck M arcelis van.401,440,
Hugte........................Jacob Jooste van.316,420,
Hugte........................Joost Linders van.437,
Hugte........................Philips Jelis van.314,371,392,
Huijbers.....................Frans.298,333,
Huijbers.....................Jenneke.333,
Huijbers.....................wed.Frans. 390,434,
Isbouts.......................Sijmon.313 tot en met 454.
Jansse........................Dilis.298,329,390,435,
Jansse van Someren........Dirck.389,
Jansse........................Dirck.330,
Jansse........................Jenneke.330,
Jansse........................Marten.315,366,372,373,391,
Jansse........................Marij.329,
Jeuris.........................Jan.436,
Joris..........................Jan.391,
Joseps........................Teunis.300,371,

Kanters.......................Antonij.313 tot en met 454..
Kanters.......................Goort.397,
Kanters.......................Hijlke.332,
Kanters......................Peeter.300,332,390,434,
Kanters......................Peeter Hendrick.365,
Lambers.....................Cornelis.299,389,
Lamers.......................Cornelis.331,433,
Lamers.......................Gonde.331,
Laure.........................Andries de.349,
Laure.........................Fr.Amant de.349,
Laurijnse....................Goort Antonis.363,
Laurijnse....................Willem.448,
Leensel......................M arte Jansse van.391,436,
Linde.........................Hendrien van der.298,
Linde.........................Jan van der.300,
Linde.........................kinderen van der.390,435,
Linde.........................Nicolaas van der.314,
Linden.......................Hendrina.333,
Linden.......................Johannes van der.316,333,
Linders......................Hendrick.371,
Linders......................Joost.298,329,391,
Lith...........................juffr.van der.301,392,436,
Lith...........................P.van der.424,
Lomans......................Jan.333,390,434,
Lomans......................Hendrien.331,
Lomans......................Ture.299,389,433,
Lomans......................Willem.299,331,328,343,347,389,434,
Loverbos....................Frans van de.298,389,434,
Loverbos....................M arte van de 370,412,414,417,418,
Loverbos....................wed.Antoniske.348,
Loverbosch..................Jan van de.379,
Loverbosch..................wed.Jan Fransse van de.340,391,436,
Luijcas.......................Peeter.338,
Luijtelaar....................Hendrick van.339,
Luijtelaar....................Peeter van.340,
M aas.........................Jan.338,
M aas.........................Jan Adriaan.340,
M anders.....................Cornelis.301,392,436,
M artens......................Andries.422,424,
M artens......................Goort.333,
M artens......................Jacob.371,
M artens......................M arcelis Andries.355,
M artens......................M aria.333,

M artens......................Tijs.302,391,435,
M attijssen...................Frans.422,424,

M ichiels.....................Jan.347,
M ierlo.......................Jan van.300,
M ierlo.......................Jan Fransse van.351,
M ierlo.......................mr. van.351,
M oerkerken.................J.C. 387,
Nagelmakers................heer.348,
Niclaassen...................Goort.348,
Paulus........................Geef.301,391,435,
Paulus........................Jan Jansse.363,435,
Peeters.......................Hendrick.298,440,445,
(Polders)....................Frans.300,
Renesse......................Johan van.387,
Riet...........................Jan van.298,390,434,
Riet...........................Gerardus van.438,
Riet...........................Peeter van.437,440,
Roefs.........................Joost.313,422,424,
Roijaarts.....................Jacob.341,
Rut...........................Francis Antonis van.312,
Rut...........................wed.Teunis van.300,
Rijnders......................Peeter.422,424,
Rijsingen....................Andriaan.343,
Rijt...........................wed.Teunis van de.390,
Sauve.........................Daniel.301,321,392,436,449,
Sauve........................M arcus.321,323,334,
Sauve........................IJsack.298,
Sauve.........................wed.Issaaq. 390,434,
Schinnaarts..................heer.346,
Smets........................Peter.431,
Smit..........................Aert de.301,390,435,
Smits.........................Catrijn.333,
Smit..........................Teunis de.391,436,
Smits.........................Francis.351,
Smits.........................Jan.302,448,449,
Smits.........................Jan Aerts.379,
Smits.........................Jenneke,Jan Aarts.330,
Smits.........................Willem.379,391,435,
Smijts........................Willem Aerts.298 tot en met 454.
Someren.....................Dirck Jansse van.389,433,
Somme.......................Willem van der.344,
Sporenberg..................wed.Willem Niclaasse.344,
Stevens.......................Jan.316,420,
Swinkels.....................heer.337,

Teunis........................Jan.301,391,436,
Teunis........................Jan Janssen.355,

Tho Poel.....................Elisabet.329,
Tho:poel.....................Hendrick.297 tot en met 454.
Tibosch......................heer.340,
Tilen.........................Aart.311,436,
Tilen.........................Hendrick Aart.388,433,
Tilen.........................Hendrick Rijnier.343,
Timmermans................Jan.299,389,434,
Ven...........................Aart van de.351,
Ven...........................wed. van de.350,
Verbraken...................Dirck.344,
Verhaseldonck..............erfgen.339,
Verhasseldonck.............Thomas.431,
Verhees......................Jan Jansse.421,424,
Verhindert...................Tijs Jansse.357,
Verhosen....................Jan.390,435,446,
Verkuijle....................Dirck Jansse.298,
Verlensdonck...............Jan.388,433,
Vermeer.....................de heer.301,357,392,436,
Vermeulen...................Bartolomeus.338,347,
Vermeulen...................Jan.338,346,
Verrijt........................Francis Antonis.331,
Verschure...................Peeternel.357,
Verstegen....................M arij.358,
Vervordeldonck............Bendert.302 tot en met 454.
Vervordeldonck............Jan.431,
Vervorreldonck.............Joseph.328,389,433,
Vlas..........................Ceel.436,
Voermans...................Tonij.299,
Vogels.......................Jenneke.348,
Vogelvanger................J.F.439,
Vorreldonck................Hendrick Wilbort vande.421,424,
Vorst.........................Peeter Dircxz.van de.419,
Vreijnsen....................Willem.449,
Warsenberg.................Flips van den.300,334,357,389,434,
Weert........................Hendrick Jacobx de.338,
Weert........................Jacob de.344,
Weert........................Frans van.305 tot en met 454.
Wees.........................mevr.347,
Welderen....................H.V.441,
Wilbors......................M arten.337,
Willems......................Claes Jan.431,

Winkel.......................Jan Francis van.358,
Wouters......................Antonis. 374,
Wijnants.....................Rut.344,345,
IJsbouts......................Hendrick.296,
IJsbrants.....................Daandel.341,

TOPONIEM EN, STADS-DORPSNAM EN.
Aarle-Rixtel.................386,387,
Amsloberg..................425,431,
Asten.........................296 tot en met 454.
Eijndhoven..................340,342,345,350,351,
Gemert.......................350,
s-Gravenhage................439,440,
Helmont.....................416,
Heusden.....................382,
's-Hertogenbosch...........303,341,342,365,385,397,398,426,441,446,
Leende.......................345,
Leender-Strijp..............341,347,352,
Lierop........................358,
M eijerrij.....................441,
M eijel........................431,
Nederweert..................425,431,439,
Nunen........................349,
Ommel.......................296 tot en met 454.
Peel..........................431,439,
Peelant.......................385,441,
Seven meren................425,431,
Someren.....................358,439,
Vlierden.....................421,422,423,424,431,
Woensel.....................341,344,351,
Wolfsberg...................382,

BEROEPEN

C.Q. FUNCTIES.

aannemer....................306,307,308,310,319,359,
advocaat.....................337,439,
armmeesters.................355,357,440,445,
baronesse....................380,383,404,411,450,454,
borge.........................307,319,360,
borgemeester................296 tot en met 454.
brouwer......................297,298,299,300,326,327,
collecteurs...................311,312,313,323,374,394,451,
deurweerder.................303,
drossard......................296 tot en met 454.
eijckmeester.................305,316,317,
gerechtsbode...............413,
herbergiers..................381,
kerkmeesters................421,437,439,440,445,
momboiren..................356,358,
notaris.......................450,
officier.......................384,
ondervorster................325,397,398,425,446,
ontvanger....................304,
peelmeester.................314,371,431,432,
predicant.....................357,
president-schepen..........296 tot en met 454.
rotmeester...................380,
schenker.....................299,300,328,
schepenen...................296 tot en met 454.
scholtis.......................439,
schoolmeester...............321,
schoutet......................422,
schutter......................401,422,425,
secretaris....................296 tot en met 454.
setters........................316,355,371,420,
soldaten......................383,384,
stoker........................297,298,299,300,301,325,
tappers.......................297,298,299,300,301,325,433,
taxateurs.....................322,
viermannen..................371,399,401,402,439,440,444,445,
vorster.......................321,325,397,398,438,446,450,

waard/waardin..............381,

