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          blz. 197

          Eed van borgem(eeste)rs aengecomen St.-Jan
          1731
          Wij belooven en sweeren, dat wij als
          borgem(eeste)rs de gemeente in alle order gerech-
          tichheeden sullen helpen mainteneeren
          vorstaen, als ook die collect boecken
          die ons door die regenten volgens (ordre)
          van den lande en gebruijck ter handen
          sullen gestelt worden, getrouwelijck sullen
          inneemen, en ontfangen, en met gemeints
          gelt gemeents schade sullen voorcomen
          en alle behoorlijcke ordonnantien die ten
          onse laste geslagen sullen worden
          te voldoen en naercomen, en verders
          doen wat eerlijcke borgem(eeste)rs behooren
          en toestaet te doen, en des versoght te
          doen reeckeninge bewijs en reliqua
          soo waerlijck help ons Godt
          de almaghtige.

          Op huijden den sestinden junij 1700 een
          en dertigh hebben Jan Janssen van Regt en
          Wouter Antonis als borgemeesters bij sijn hoog
          ed(ele) den heer van Asten of van sijn hoog
          ed(ele) wegen geeligeert den bovenstaenden
          Eed aen handen van den drost afgelegt
          en gedaen.        t'oirconde

                         Michiel van de Cruijs  schepen

                         Jan van Hellemont  schepen

                         F.P. von Cotzhausen  secr(etaris)



          blz. 198

                   Eed van de setters

          Wij belooven en sweeren, als setters
          des versoght, de gemeente te sullen voor-
          staen, ende ons gedraegen nae behooren
          als van oudts. Soo waerlijck helpe
          ons God almaghtigh.

          Op huijden den sestienden junij 1700 een en
          dertigh hebben Jan Aart Smits en Jan
          Dirck van Heugten als setters aen handen van(den)
          drossard alhier gedaen den Eet
                                    T'oirconde
                           Michiel van de Cruijs  schepen
                           Jan van Hellemont  schepen
                         F.P. von Cotzhausen  secr(etaris)

          Wij schepenen des dorps van Asten verclaaren opden Eede
          in het aanvangen van onse bedieningen gedaan, dat de
          huijsen en landen, van welcke haar hoog mo(gende) bij re-
          solutie vanden 12 meij en 22 october 1722 ter occasie dat de
          selve defect en ongecultiveert waren blijven leggen, mits
          gaders afgebroken of wegh geraackt sijn, ons de verpon-
          dingh hebben gelieven te remitteeren, altans alnogh ten
          huijdigen dagen nog soodanigh defect en ongebouwt sijn als die waren
          ten tijden van het verleenen van welgemelte haar ho.mo. resolutie
          en onse eerste verclaaringe daar opgegeven, wijder dat
          de heer en m(eeste)r. Wijntholt, waarnemende het
          comptoir der verponding over het quartier van Peelant
          ter dier occasie aan ons over den jaare 1729 heeft vol-
          daan de somme van hondert seven gulden sestien stuijvers
          in kennisse der waarhijdt hebben wij dese acte prothocollair
          deser eijgenhandigh ondertijkent, ende door den president
          vermits de absentie van den secretaris
          laten uijtmaken op heden vijfthiende augusti 1700 een en dertigh



                                     Peeter van de Voorst  schepen
                                 Jan van Hellemont  schepen
                                    Willem Roijmans  schepen
                                 Tonij Muijen  schepen.
   

          blz. 199

          Op huijden den 11 octobris 1700 een en dertigh
          soo werdt naar voorvoerde publicatie
          ten beurde gebragt de konings beede ingegaen
          den 17 september de gemeene middelen ingegaen den
          1 october 1731 mitsgaeders de verpondinge die in-
          gaen sal den 1 jan(uari) 1732, over dese heerlijck-
          heijt van Asten en dat volgens conditie (als voor-)
          gaende jaar 1730 alhier opgeleesen
          en daarvan gebooden zijnde aght gulden (over)
          collect gelt van het hondert sonder dat  iemand
          deselve heeft believen aen te nemen, werdende
          over sulcx door den regenten geprotesteert van
          aangevoerde devoiren.

           P.de Cort          Michiel van de Cruijs

                                 Jan van Hellemont

                                 Bendert Vervoordeldonck

                                 Peeter van de Voorst

                             F.P.von Cotzhausen  secr(etaris)

          Mijn heer de drost en schepenen der     
          heerlijckheijt Asten, daaglijx klaghten hoor-
          ende dat Hendrick Hendrix ende Peeter Driessen
          geweesene borgem(eeste)rs van Asten van St-Jan
          1725 tot St-Jan 1726 in gebreecke blijven te be-
          taelen verscheijde posten in haare reekeninge
          onder debet quitantie en uijtgaaft gevalideert
          met bedreginge dat de regenten des wegen in
          reghte aangesproocken sullen worden, ordonn-
          eeren daaromme deselve borgem(eeste)rs dat sij



                         

          blz. 200

          binnen den tijt van vier weeken naa insin-
          nuatie deeses ter secrtarij sullen hebben te ver-
          toonen soodanige quitantien tot verificatie
          van haaren uijtgaaff als onder debet quitantie
          in uijtgaaf sijn geleeden, en in gevalle deswegen
          eenige costen de regenten mogt te overcomen,
          dat dieselve costen op haar als gebreekige
          borgemeesters sullen werden verhaalt alles
          op poene van naadere dispositie, actum
          Asten deese seventiende october 1700 een en
          dertigh.   ter ordonnantie
                  
                         F.P.von Cotzhausen  secr(etaris)

          Deselve ordonneeren Jan Goort Loomans en
          Dielis van Helmont van St-Jan 1726 tot St-
          Jan 1727 dat sij binnen den tijt van vier
          weeken naa insinuatie deses ter secretarij
          sullen hebben te vertoonen soodanige quitantien
          tot verificatie van haare uijtgaaff als onder
          debet in uijtgaaf sijn geleeden, en ingeval
          deesweegen eenige costen de regenten moghte
          overcomen dat deselve costen op haar als
          gebreekige boorgem(eeste)rs sullen werden verhaalt
          alles op poene van naadere dispositie, actum
          ut supra
                           F.P.von Cotzhausen  secr(etaris)



          blz. 201

          Eerste acte doorgehaald, zelfde inhoud alleen
          de ondertekening is anders en luidt

                       F.P. von Cotzhausen  secr(etaris)

L:F:
          Mijn heer drost en schepenen daage-
          lijxe klaghten hoorende dat Gort Hoefnagels
          en Jan Bendert van Hooff borgemeesters der heer-
          lijckheijt Asten van St-Jan 1730 tot St-Jan 1731
          in gebreke blijven aan de secretaris heer F.P.
          von Cotzhausen sijn jaarlijx tractement te betalen
          ordonneeren daaromme de voors(chreven) borgem(eeste)rs dat
          sij binnen den tijt van veertien daagen naar insinu-
          atie deeses de voors(chreven) secretaris sullen hebben te
          voldoen, en ingeval deselve eenige costen quamen
          te doen, dat die costen op haar als gebrebreekige
          borgem(eeste)rs sullen worden verhaalt op poene van
          naeder dispositie, actum Asten deese 7 junij
          1700 twee en dertigh.

                                 ter ordonnantie

                     Michiel van de Cruijs president loco secr(etaris)

         



          blz. 202

                            Extract uijt 't rigister der
                            resolutien van de ho(oog) mo(gende) heeren
                            staten generael der Vereenigde
                            Nederlanden

                    Sabbathi den 15 december 1731

          Ontfangen een missive van den raad van state
          geschreven alhier in den Hage den 10 deser loop-
          ende maand, houdende ingevolge ende tot voldoen-
          inge van haar ho(og) mo(gende) resolutie van den 8 october
          laastleden desselver advies op de req(es)te van Mar-
          celis Daniëls gewesen schepen Jan Aarts, Mattijs
          Dircks en Mattijs Reijnders inwoonders der heer-
          lijckheijt Asten quartier van Peeland, Meijerije
          van 's-Bosch versoeckende ter oorsaake van de
          schaede door hun geleden op den 10 aug(ustus) 1728
          met het afbranden van haere huijsen, schuuren
          en stallingen, en welcke schaade voors(chreven) begroot
          op ontrent vijff duijsent guldens remissie van
          haare verpondingen en koningsbeeden voor den
          tijt van agtien jaeren en dat haar ho(og) mo(gende) de voors(chreven)
          remissie pro deo gelieven te verleenen en doen
          uitgeven.
          waarop gedelibereerd sijnde, is goet gevond-
          en en verstaen mits deesen te consenteeren in
          het voors(chreven) versoeck en dat dien volgende aande
          suppl(ian)ten) sal werden geaccordeerd voor den tijd
          van veertien jaren ingaende met het jaer 1725
          remissie van haare verpondingen en koningsbeeden
          en dat gelijcke remissie ingaende met het jaar
          1729 sal werden toegestaen aan Pieter van der



                                                                    Voort
      

          blz. 203

          Voort mits deselve om daar van te (kunnen)
          jouisseeren haere verbrabde huijsen weer (op)
          te timmeren en dat daar van sullen moeten
          doen blijken, met last aan de regenten van
          Asten om onder die mits de suppl(iante)n daarvan
          doen jouisseeren, naementlijck den eersten (post)
          ter somme van twee en twintigh gulden en ?
          stuijvers agt penningen, de tweede en derde
          ider van tien gulden veertien stuijvers twaalf
          penningen en de vierde van vijfftien gulden ?
          stuijvers en twee penningen en Pieter van der Voort
          van dertien gulden vier stuijvers twee penningen
          alle jaarlijx en dat de voors(chreven) sommen aan haar
          op den taux harer verpondingen sullen worden
          gevalideert op bewijs dat de voors(chreven) persoonen
          daar van gegandeert ende haere huijsen
          weder opgetimmert hebben en was geparapheert
          F. (Gerlaut vt) onderstont accordeert met het
          voors(chreven) register was geteekent F.Fagel
          Aldus geregistreert op heeden den agt en twintighste
          jannuarij 1700 twee en dertigh.

          Compareerde Dielis Hendrick van Helmont
          Als geciteert sijnden volgens authorisatie van
Jan van Helmont en
Peeter van de Vorst
     (Michiel van de Cruijs) president en schepenen op hodia gegeven
          over de minderjaarige kinderen van Hendrick
          verweckt bij Hendrien Bosmans, en
          heeft aan handen van Michiel van de Cruijs



        

          blz. 204

          president schepen mits absentie van de
          heer officier  den daartoe staenden Eed tot
          vercoopinge van de mobilaire goederen, en
          schiftinge scheidinge en delinge van de mo-
          bilaire goederen aghter gelaeten en met de
          dood ontruijmt bij Jan Bosmans mits deese
          conditie gedaen en afgelegt, dat naar gedaene
          vercoopinge der mobilaire schiftinge scheid-
          inge en deelinge der immobilaire goederen
          van de naeste vrinden andere momboiren
          aengestelt sullen worden, geloovende die
          vercoopinge, schiftinge scheidinge en delinge
          naar sijn vermogen te sullen administreeren
          bevestigende het selve met de woorden, soo
          waerlijck helpe hem God almaghtigh,
          Actum ter raetcaemer den vier en twintigsten
          meert 1700 twee en dertigh.

                        Michiel van de Cruijs pres(ident) absente den
                        heer officier

                        Jan van Hellemont  schepen

                        Peeter van de Vorst  schepen

                        F.P. von Cotzhausen  secrtaris



 

          blz. 205

                      Vergaderinge van drost en
                      schepenen doderdagh 13
                      april 1732

          Mijn heeren drost en schepenen (ordonneren)
          bij deesen Marten van Dijck en Philip Voorsen-
          bergh borgem(eeste)rs van St-Jan 1724 tot St-Jan 1725
                                                      ; na insinuatie
          binnen den tijt van aght daagen  ;  ter secretarije
          te exhibeeren quitantie dat sij het sloth hunner
          reekeninge van meerder ontfanck dan uijt-
          gaaff ter somme van hondert gulden sestien gulden
          vier penningen hebben voldaan en betaelt
          aan Hendrick Hendrix en Peeter Driessen (ende)
          respective (faciesseuren) op poene van naerdere
          dispositie.

          Heeren drost en schepene ordonneeren Hen-
          drick Hendrix en Peeter Driessen borgemeeesters van
          St-Jan 1725 tot St-Jan 1726 dat sij binnen den tijt van
          aght daagen nae insinuatie sullen hebben te
                            ; ter secretarie
          exhibeeren ; behoorlijcke quitantien van soodanige
          posten die in hunnen reekeningen (over die)
          quitantie of die in uijtgaaff sonder quitantie
          sijn gevalideert op poene van naerdere dispositie.

          Heeren drost en schepenen ordonneeren Jan
          Goort Loomans ende Dielis Hendrick van Helmont
          borgem(eeste)rs van St-Jan 1726 tot 1727 dat sij binnen



          den tijt van aght daagen nae insinuatie

    

          blz. 206

          ter secretarie sullen hebben te exhibeeren
          behoorlijcke quitantie van soodaenige posten
          de hun in reekeninge onder debet quitantie
          of die in uijtgaaff sonder quitantie sijn ge-
          valideert en ook te doen blijcken dat het
          slodt van hunne reekeninge ter somme van
          sestien gulden twaalff stuijvers twaalff penn(ingen)
          aan hunne respective (succeseuren) is voldaen
          alles op poene van naerdere dispositie

          Heeren drost en schepenen ordonneeren bij deesen
          Jacob Martens en Jan Peeter Smits borgem(eeste)rs van
          St-Jan 1727 tot 1728 om binnen den tijt van
          aght daagen nae insinuatie ter secretarie te
          exhibeeren quitantie dat sij het slot hunner
          reekeninge van meerder ontfanck dan uijt-
          gaaff ter somme van aghtien hondert drie en
          sestigh gulden agtien stuijvers hebben voldaen
          en betaelt aan Jan Coolen en Arian van Kreil
          hunne respectieve (succeseuren) op poene van
          naedere dispositie.

          Mijn heeren drost en schepenen ordonneeren
          bij deesen Jan Coolen en Arian van Kreil dat sij binn-
                                               ; nae de insinuatie
          en den tijt van drie weeken ; sullen hebben te ver-
          vaerdigen quitantien tot verificatie van haere
          uijtgaaff in reekening ter leen en tolcammer



          geexamineert sijn gebraght, als naementlijck
          

          blz. 207

                            interesten

          Aan d' heer Cox......................150 - 0 - 0
          Aan Simon Coninx................... 27 - 0 - 0
          Aan Willem Loomans................ 30 - 0 - 0
          Antoni Box............................ 30 - 0 - 0
          juffr(ouw) de Laure.................. 30 - 0 - 0

          deselve nogh.......................... 30 - 0 - 0
          Peeter Bruijnen.......................  7 -10 - 0
          Gerit van der Renn................... 60 - 0 - 0
          Hendrick Bruijnen.................... 15 - 0 - 0
          Jacob Munten......................... 30 - 0 - 0

          nogh.................................... 30 - 0 - 0
          Cornelis Verhaagen.................. 30 - 0 - 0
          juffr(ouw) Suijskens.................. 69 - 0 - 0
          nogh.................................... 69 - 0 - 0
          Bernardus van Dijck................. 30 - 0 - 0

          Fransois van Mierlo.................. 30 - 0 - 0
          aan de weduwe van Hooff.......... 60 - 0 - 0
          deselve nogh.......................... 60 - 0 - 0
          Willem Goort Loomans............. 19 -10 - 0
          Nicolaes Baertmans.................. 45 - 0 - 0

          Jan Bruijnen........................... 13 -10 - 0
          deselve................................. 13 -10 - 0
          Bernardus van Dijck................. 30 - 0 - 0



          Heijlcke Jan Daandels............... 12 - 0 - 0
          deselve................................. 12 - 0 - 0

          Hendrick Bruijnen.................... 60 - 0 - 0
          Goort Claessen Sporenbergh....... 30 - 0 - 0
          Dandel van Ennetten................. 30 - 0 - 0

          blz. 208

          Jenneke Vogels....................... 30 - 0 - 0
          deselve nogh.......................... 30 - 0 - 0
          juff(rouw) de Jong................... 15 - 0 - 0

          Raassens............................... 15 - 0 - 0
          deselve................................. 15 - 0 - 0
          Dirck Verbraake...................... 15 - 0 - 0

          Jan de Werth.......................... 42 - 0 - 0
          deselve................................. 42 - 0 - 0
          de wed(uw)e van Hoof.............. 30 - 0 - 0

          deselve................................. 30 - 0 - 0
          Bendert van Hiel..................... 30 - 0 - 0
          deselve................................. 30 - 0 - 0

          Jan Meulengraaff..................... 60 - 0 - 0
          deselve................................. 60 - 0 - 0
          de armmeesters van Asten.......... 76 -10 - 0

          de wed(uw)e van de Loverbosch.. 15 - 0 - 0
          de erfgenaeme Peter Lucas Booms 93 - 0 - 0
          Antonij de Heij.......................108-0 - 0

          Jan Vermeulen....................... 60 - 0 - 0
          deselve.................................30 - 0 - 0
          Peeter Bitters......................... 31 -10 - 0



          Dina van Heck....................... 90 - 0 - 0
          Jan Vermeulen....................... 40 - 0 - 0
          deselve................................. 27 - 0 - 0

          nogh.................................... 27 - 0 - 0
          Jan Arian Maes....................... 13 -10 - 0
          Hendrick van de Werth............. 24 - 6 - 0
          de wed(uw)e Jacob Maes........... 10 -16 - 0     
 

          blz. 209

          Bartel Coolen......................... 16 - 4 -
          Gerart Bluijssen...................... 13 -10 -
          d'armmeesters tot Leende.......... 10 -16 -

          Anneke Matheijssen.................  5 - 8 -
          Jan Vermeulen....................... 30 - 0 -
          deselve................................. 27 - 0 -

          deselve................................. 60 - 0 -
          deselve................................. 30 - 0 -
          Peeter Bitters......................... 31 -10 - 0

          Dina van Heck....................... 90 - 0 -
          Jan Vermeulen....................... 40 -10 -
          deselve................................. 27 - 0 - 0

          deselve................................. 27 - 0 - 0
          Jan Arian Maes....................... 13 -10 - 0
          Hendrick de Werth.................. 24 - 6 -

          Jacob Maes............................ 10 -16 -
          Bartel Coolen......................... 16 - 4 -
          Gerardus Bluijssen................... 13 -10 -

          d'armmeesters van Leend........... 10 -16 -
          Anneke Matteijssen..................  5 - 8 -
          Jan Vermeulen........................ 30 - 0 -



          Jan Vermeulen........................ 27 - 0 -
          Arnoldus van der Mijde............ 45 -18 -  
          Willem Loomans..................... 22 -16 -

          Elisabeth van der Linden........... 12 - 0 -
          Jan van Ennetten..................... 18 - 0 -
          Amand de Laure..................... 48 - 0 -

          deselve................................. 75 - 0 -
          Andries de Laure..................... 30 - 0 -

          blz. 210

          deselve................................. 45 - 0 - 0
          de erfgenaemen Amand de Laure. 30 - 0 - 0
          Amand de Laure..................... 48 - 0 - 0

          deselve................................. 75 - 0 - 0
          Andries de Laure.................... 30 - 0 - 0
          deselve................................. 45 - 0 - 0

          Amand de Laure..................... 30 - 0 - 0
          d'heer Nagelmaekers................315 - - - 0
          de wed(uw)e Raassens.............. 15 - 0 - 0

          deselve................................. 15 - 0 - 0
          deselve................................. 15 - 0 - 0
          deselve................................. 15 - 0 - 0

          d'heer Cox............................ 45 - 0 - 0
          Anselmus Goorts..................... 30 - 0 - 0
          Goort Coolen......................... 45 - 0 - 0

          Reinier Heesterbeeck................ 10 -16 - 0
          het sinloos huijs van den Bosch... 48 - 0 - 0
          Jan Wolfswinckel.................... 30 - 0 - 0

          Jan Janssen Engelen................. 30 - 0 - 0
          Goort Coolen......................... 45 - 0 - 0



          Reinier Heesterbeeck................ 10 -16 - 0

          de regenten van het voors(chreven)
          sinnel(oos huijs)...................... 48 - 8 - 0
          Jan Wolfswinckel.................... 30 - 0 - 0
        
          Jan Janssen Engelen................. 30 - 0 - 0
          de wed(uw)e van den Eijndenpoel.54 - 0 - 0
          Francois de Hee...................... 83 -14 - 0

          deselve................................. 30 - 0 - 0
          Hendrick van Lutzenborg........... 24 - 0 - 0

          blz. 211

          Francois de Hee...................... 83 -17 -
          deselve................................. 30 - 0 -
          Hendrick van Lutzenborgh......... 24 - 0 -

          de wed. Jan van de Loverbosch... 40 -10 -
          Francois de Hee...................... 90 - 0 -
          Elisabeth Winteroij.................. 30 - 0 -

          deselve................................. 30 - 0 -
          chijns aan de heer van Asten.......  2 - 4 -
          Jan Doll...............................  4 -10 -

          deselve.................................  4 -10 -
          Marten Wilberts......................  3 - 0 -
          deselve.................................  3 - 0 -
          de erfgen(amen) Jan Toenis........  4 -10 -

                        reparatien

          Jan Toenis de Smit.................. 13 - 5 - 0
          deselve nogh.......................... 13 - 5 -
          Jan Bosmans.......................... 10 -10 -
          deselve................................. 15 - 8 -
          Jan Wolffs............................. 16 - 0 -
          deselve.................................  9 - 7 -



                         tractementen

          den drost..............................250 - 0 -
          van de Cruijs......................... 30 - 0 -
          de vijff volgende schepenen Bendert
          Vervoordeldonck, Jan van Helmont
          Marcelis Daandels, Peeter Dircx,
          Jan Verbernen ider 15 gulden...... 75 - 0 -
          deselve president en schepenen....120 - 0 -
          de secretaris...........................325 - 0 - 0
          nogh aan de secr(etar)is.............325 - 0 - 0

         

          blz. 212,

          Gabriël Swanenbrgh................. 14 - 0 - 0
          nogh.................................... 14 - 0 - 0
          deselve................................. 36 - 0 - 0

          Gerit van Riet........................ 16 - 0 - 0
          Jan de Schutter....................... 22 - 0 - 0
          aan van Riet en de Schutter te
          saemen.................................  6 - 0 - 0

          viermannen............................ 20 - 0 - 0
          deselve nogh.......................... 20 - 0 - 0
          Tonij van Riet als deeken........... 10 - 0 - 0

          nogh.................................... 10 - 0 - 0
          aan den vorster en ondervorster...  5 - 0 - 0    
          Jan Overhoff..........................  5 - 0 - 0

                          Quartiers tax

          aan d'heer Pieter de Cort...........122 -13 - 2
          aan d'heer Schoonhoven............128 - 0 - 0
          aan den voorschr. heer de Cort....118 -19 - 0

          aan den advocaat van Laanen......200 - 0 - 0



          aan Pieter Hoijer procureur........121 -12 - 0
          Cornelis Verhaagen.................. 12 - 0 - 0

          d'heer advocaat Sekerdijck......... 15 -15 - 0
          procureur Versteer................... 25 - 4 - 0
          deselve................................. 14 -14 - 0

          comparitie gelt........................  6 - 0 - 0
          ingebieder van den Bosch..........  9 - 9 - 0
          groene roede..........................  1 -16 - 0

          procureur Pelter...................... 10 -19 - 0
          deselve.................................  3 - 0 - 0
          den drost verschot en specificatie.108 - 8 - 0

          blz. 213

          Michiel van de Cruijs............... 22 - 0 -
          Jan van Helmont..................... 14 - 0 -
          Jan Bosmans.......................... 10 -10 -
          Jan Overhoff..........................  3 - 5 -
          Jacob Martens cum suo............. 36 - 4 -

          Marselis Dircx........................ 10 - 8 -
          aan Jacob Martens wegens ver-
          schot...................................  9 -14 -
          Joseph Vervoordeldonck............  4 - 6 -

          Peeter Dircx..........................  2 -10 -
          Gerit van Riet........................ 25 - 0 -
          Jacob Martens........................ 20 -10 -
          d'heer drost...........................122 - 6 -

          Peeter van de Vorst.................  7 - 0 -
          Marcelis Dircx.......................  7 -14 -
          Arian van Kreil...................... 10 - 6 -
          Jan Coolen............................ 15 -11 -

          Gerit van Riet........................ 11 - 0 -
          Jan de Schutter.......................  2 -10 -



          Catarien van der Linden............ 50 - 0 -
          aan Nell Verbernen.................. 10 -12 -

                    tantiëme

          den heer van Asten..................220 - 0 -
          nogh....................................220 - 0 -
          dr Swinckels.......................... 22 - 0 -

          van der Paar..........................  1 -17 -
          jager van den gouverneur...........  3 -10 -
          deselve.................................  3 -10 -

          aan die dienaars van den hoogh
          schout..................................  2 -10 -
          deselve.................................  2 -10 -

          blz. 214

          Swanenbergh..........................  2 - 0 - 0
          deselver nogh.........................  2 - 0 - 0
          Tonij Voermans...................... 12 -17 - 0

          de secretaris...........................  5 - 5 - 0
          constiture..............................  2 - 10 - 0
          d'heer Santvoort.....................  3 - 0 - 0

          deselve nogh..........................  1 -10 - 0
          aan de heeren van de leen-
          camer.................................. 24 - 0 - 0
         
          zeggels tot de reek(ening)e.........  1 -11 - 0  
 



          blz. 215

          Mijn heeren drossard en schepenen
          der heerlijckheijt van Asten, gesien haer
          eerw(aarde) ordonn(antie) vanden 17 octo(ber) 1731
          ten laste van Hendrick Hendrix ende
          Peeter Driessen borgem(eester)s van St-Jan
          1725 tot St-Jan 1726 geslagen ten
          eijnde dat zij als doen binnen den tijt van
          vier weecken na insinuatie ter secretarije
          soude hebben te v(er)toonen soodanige qui-
          tantien tot verificatie van haren uijt-
          gaef als onder debet quit(antie) sijn geleden
          en ingevalle deswegen eenige costen de re-
          genten mogten overcomen, dat deselve costen
          op haer borgem(eeste)rs als gebreeckige
          sullen worden v(er)haelt, alles op pene van
          nadere dispositie, welcke voors(chreve) ordonn(antie)
          opden 31 octo(ber) 1731 al is geinsinnueert sonder
          dat zij borgem(eeste)rs haer daer na hebben
          gelieven te ordonneeren, en aengesien de
          gemeente daer aen ten hoogsten gelegen is
          soo ordonneren heeren drossard en schepenen



          voors(chreven) de voors(chreven) Hendrick Hendricx               

          blz. 216

          en Peeter Driessen, dat zij binnen den tijt
          van agt dagen na insinnuatie deses
          aenden voors(chreven) ordonn(antie) vanden 17 october 1731
          sullen hebben te voldoen, op pene dat zij
          nae die tijt ider ten behoeve van den
          drossard sullen verbeuren alle vierentwintig
          uren eenen peene van eenen gulden tien stu(ijvers)
          en welcken peene continueren sal den
          tijt van veertien dagen
          aldus gedaen desen tienden april 1700 twee en
          dertigh.

                                  vergadering van heer drossard
                                  schepenen



                      Maandagh den 30 meij 1732

          ter vergaderingh gelesen het mandement van
          Hendrick Halbersmit mitsgaders sijne specificatie
          die hij voor geeft ten lasten van den armen verdient
          te hebben mitsgaders een missive van den procu-
          reur Hoijer, is goet gevonden: copije vande
          reg(ente) met haer ed(el) mo(gende) app(elan)te van dato 27
          october 1727 waerbij docter Huijg door haer
          ed(el) mo(gende) is geauthoriseert, om aan de siecke medica-
                                                                               menten

  

          blz. 217

          menten te leveren item te vervaardigen (ende)
          uijt de arme reeke(ning) waar bij aan (Halbersmit)
          vijftigh gulden bij moderatie is geaccordeert
          item een (declamtoir) van den heer drossard
          de heer Josselijn als doen predicant, Michiel
          van de Cruijs en Jan van Hellmont schepenen
          ende Cornelis Lamberts als armmeester
          item extract vande betalinge door de (armen)
          wegens de vijfftigh gulden gedaen,
          item een verclaringe van de selve (armen)
          van de betalinge die van tijt tot tijt ten
          respecte van de vijfftigh gulden sijn gesch(onken)
          ende laatselijck extract uijt de dinghrollen
          van de persoonen die hij Halbersmet heeft
          gedaghvaart.

          Welck alsoo vervaardight sijnde waart, den
          heer drossard versoght alle deselve stucken
          aanden procureur Hoijer over te senden



          dogh om reedenen alvoorens met den heere
          Santvoort tot s'-Bosch hier van kennisse
          te geven en verders dies aangaande doen
          soo als ten meesten nut der gemeente Asten
          van den armen sal werden geoordeelt te
          worden.

                           Vergaderinge van heeren
                           schepenen

          Alhier ter v

          jouis=(donderdag) den 12 junij 1732

          Alhier ter vergaderinge voorgelesen

          blz. 218

          zijnde dat Jacob Martens en Jan Peeter
          Smits borgem(eeste)rs vab 24 junij 1727 tot 24
          junij 1728 in gebreecke zijn gebleven
          't slodt hunder reecke(ning) van meerder ont-
          fanck dan uijtgaeff bedragende eene
          somme van f 1863 ; 18 ; 0 (salve)  cortinge
          weesende van dato den 27 junij 1700 een
          en dertigh niet tegen staende iterative
          aenmaeningen daaromme gedaen aen
          Adrian van Creijl en Jan Coolen hunne resp(ective)
          succeseuren borgem(eeste)rs over te tellen is
          goet gevonden vermogens de ordre van(den)
          lande bij deese te authoriseeren den vorster
          en gereghts boode van Asten , om de voors(chreven)
          Jacob Martens en Jan Peeter Smits tot vol-
          doeninge vant voors(creven) slod hunder reecke(ning)
          aen hunne successeuren naar voorgaende
          sommatie en renovatie te executeeren



          gelijck volgens ordre van den lande ge-
          daen magh werden observeert s'lants
          ordre, actumop den 12 junij 1732

                            Michiel van de Cruijs, president

                            Peeter van de Voorst, schepen

                            Jan Verberne, schepen

                            Tonij Muijen, schepen

                            Jan van Hellemont, schepen

                            Bendert Vervoordeldonck, schepen

                            Willem Roijmans, schepen

                                mij present
                          J.C.von Cotzhausen, secr(etaris)  
                         

          blz. 219
                                 Vergaderingh van schepenen
                                 den 21 junij 1732

          voorgebraght sijnde een concept van de remissie van
          gemeene middelen ten eijnde om aan de heer van Asten
          overgesonden te worden en luijt als volght
          Wij onderges(chreven) regenten des dorps van Asten, bekennen
          en verclaaren mits desen dat de ontfanger meester Johan
          vander Waijen aan ons heeft goedt gedaen en laaten
          valideren eene somme van een hondert ses en twintigh
          guldens twee stuijvers, drie en twee derde penn(ingen) sijn (...)
          gereghte sesde part vande impost op de (...)
          gelden en besaijde mergen bij haar ed(el) mo(gende) resolutie van
          28 aprill 1732 ter saake vanden hagelslagh (...)
          en sulcx op het jaar ingegaan primo october 1730
                            Michiel van de Cruijs, president
                            Jan van Hellemont, schepen
                            Bendert Vervoordeldonck, schepen
                            Willem Roijmans, schepen
                            Tonij Muijen, schepen
                            Jan Verberne, schepen



                            Peeter van de Voorst, schepen

          Eed van(de) borgem(eeste)rs aangecomen 1732
          wij beloven en sweeren dat wij als borgemeesters de
          gemeente in alle oude gereghtigheden sullen helpen en
          menteneeren en voorstaaen als oock die collectboecken
          die ons door de regenten volgens ordre van den landen
          en gebruijcken ter handt sullen gestelt worden getrouwelijck
          sullen innen en ontfangen en met gemeenten gelt ge-
          meenten schade sullen voor comen en alle behoorlijcken
          ordonnantien die ter onsen lasten geslagen sullen
          worden te voldoen ende naar comen ende verders
          doen wat eerlijcke borgem(eeste)ren behoort en toe staat
          en des versoght te doen reeckeningh bewijs et reliqua
          soo waarlijk helpe ons Godt almaghtigh
          op huijden den 21 junij 1732 hebben Peeter Jan Willems
          en Joost Joosten borgem(eeste)rs bij sijn hoogh ed(el) mo(gende)        
          heer van Asten of van sijn hoogh ed(el) mo(gende) wegengeeligeert den
          bovenstaande eedt aan handen van de heer drossard
          afgeleght en gedaan    toirconde
                   Jan van Hellemont, schepen   
                   Bendert Vervoordeldonck, schepen

          blz. 220

                        Eedt der setters

          Wij beloven en sweeren, als setters des versoght
          de gemeente te sullen voorstaan en ons gedragen
          naar behooren als van outs, soo waarlijck
          helpe ons Godt almaghtigh.
          op huijden den een en twintighste jan(nuar)ij 1700 twee
          dertigh hebben Arnoldus Meulendijk en
          Ant(oni) Sijmons als setters aan handen van
          den heer drossard alhier gedaan den gerequi-
          reerden Eedt       toirconde

                              Jan van Hellemont, schepen
                              Bendert Vervoordeldonck, schepen

                 Copie van haer ed(el) mo(gende) resolutie



                 tot invorderinge vande sloten van
                 borgem(eeste)rs reeckeninge.

               Eerwaarde Heeren

          ingevolge de authorisatie aen(den) ed(el) mog(ende)
          heeren raden van staten der Vereenigde
          Nederlanden communiceren Ueerw(aarden)
          dese onderstaende res(olutie) bij welgemelte
          haer ed(el) mo(gende) in dato den 9 november 1729
          genomen tot welkers inhoude mij
          referere verblijve voors(chreven eerw(aarde) heeren
          U eerw(aarde) dienaer was geteijkent
          H. Santvoort.

          blz. 221

                            extract uijt de resolutie
                         van de ed(el) mo(gende) heeren
                         raden van staten
                         der Vereenigde Nederlanden

                Woensdag den 9 november 1729

          is gehoort rapport van de heer (..)
          gen(eraal) vander Heijm, hebbende inge-
          volge van haer ed(el) mo(gende) resolutie vanden
          4 deser geexamineert, het berigt vanden
          raad en rentm(eester) generael der domeijnen
          van Brabant, van Borssele vander
          hogen, op de requeste van schepenen der
          vrijheijt St-Oedenroode quartiere van



          peelant Meijerije van 's-Bosch, versoec-
          kende haer ed(el) mo(gende) executoriael generael
          om uijt cragte van dien, door een slants
          deurwaerder, de voors(chreven) sloten van
          reeckeningen met parate executie
          in te vorderen en die gebreekige
          rendanten te doen betalen waer op
          gedelibreert sijnde is goet gevonden en
          verstaen, de suppl(ian)ten en alle de regenten
          der dorpen en plaetsen inde Meijerije
          van 's-Bosch te gelasten, de sloote
          der reeckeningen vande burgem(eeste)rs                          

          blz. 222

          en collecteurs van 's lants off gemeen-
          tens penn(ingen) tijdelijck en precise te doen
          invorderen volgens haer ed(el) mo(gende) resolutie
          vanden 8 december 1716 en de voorn(oemde)
          regenten inde Meijerije van 's-Bosch
          te authoriseren, die penn(ingen) bij parate
          executie te mogen invorderen door een
          van 's lants deurwaarders soo verre de
          gewese rendanten van reeckeninge
          tot welckers laste sloten van
          reeckening zijn geextendeert, sijn
          buijten geseten vande plaets, en
          door de vorsters vande plaets soo
          verre se inde selve woonagtig zijn



          en sal extract deser resolutie ge-
          sonden worden aende raad en rentm(eester)
          gen(eraal) der domeijnen van braband van
          Borssele vander Hoge, welcke worden
          gelast deselve aen(den) regenten vande
          resp(ective) dorpen plaetsen en heerlijckheden
          inde Meijerije van 's-Bosch bekent te
          maacken  was geparaph(eer)t H. van Burma-
          nio  onderstont accordeert met t re-
          gister, en geteijkent N. ten Hove.

          blz. 223,

                        extract uit de resolutie van
                        de ed(el) mo(gende) heeren raden van staten
                        der Vereenigde Nederlanden

                   Dinsdag den 8 julij 1732

          Ontfangen een missive van P.van Borssele
          vander Hoge, raad en rentm(eeste)r gen(eraal) der domeijnen
          van Braband in het quartier van 's-Bosch gegeven
          te 's-Bosch den 7 deeser tot berigt op de requeste
          van Joseph Vervoordeldonck en Cornelis Lam-
          berts armmeesters van den armen der heer-
          lijckheijt van Asten quartiere van Peeland Meij-



          erije van 's-Bosch, te kennen gevende dat sij
          door het aenreekenen van veel jaaren nog een-
          en renten bij het slot van haer armereekeninge
          in dato den 8 junij 1729 schuldigh sijn gebleven
          eene somme van 448 ; 6 ; 10 dat zij suppl(ian)ten (hoop)
          hadden gehad dat het voors(chreven) slot in volgende
          reekening voor ontfanck gebragt soude mogen
          worden dogh dat zij door Pieter de Cort als
          drossard der voors(chreven heerlijckheijd worden geexe-
          cuteert om de voldoening van de voors(chreven) somme
          met bedreiging van haar suppl(ianten) daar over te
          sullen laeten gijzelen en gijzeling doen houden
          tot dat het slot betaelt soude zijn, dat het
          voors(chreven) slot door meenigvuldige aenge(...)
          ende pagten en renten en selfs van gelders              

          blz. 224

          die armoedig en behoeftig zijn in de wereld
          is gekomen dat ook de penningen van 't selve
          slot in verre nae niet zijn geinnet nogh ont-
          fangen, en door armoede der gelders niet
          hebben konnen ontfangen worden, en de
          suppl(ian)ten met geene mogelijckheijt daar om connen
          voldoen maar door voortgangck van deselve
          executie haar totale ruïne tegemoet sien
          en versoeckende dat haar ed(el) mo(gende) gelieven te
          permitteeren, dat de provisoren van den armen
          tot Asten het voors(chreven) slot van rekening sullen
          mogen verminderen met dat geene welck



          van arme en onvermogende gelders niet heeft
          konnen bekoomen worden, soodanig als zij
          nae examinatie van dien in gemoede sullen
          vemeenen te behooren, en voorts aende suppl(ianten)
          te permitteeren om het selve alsoo verminderde
          slot binnen den tijt van een jaar op de gemelde
          heerlijckheijd Asten te mogen beleggen en dat
          hangende haar ed(el) mo(gende) deliberatie aen haar
          suppl(ian)ten magh worden verleent surceantie van
          executie waarop gedelibreert zijnde is goet
          gevonden en verstaan dat aen de suppl(ianten) sal
          worden geaccordeert, gelijck aen deselve ge-
          accordeert word mits deese, om binnen den tijt
          van anderhalft jaar in vier termijnen het voors(chreven)
          slot aende provisoren van Asten te voldoen.

     

          blz. 225

          en het verdere oft andere versoeck of (...)
          en sal extract deses gesonden worden aen den
          drossard der voors(chreven) heerlijckheijd om dese bij de
          ed(el) mo(gende) resolutie door de suppl(ianten) te doen (op)-
          volgen en deselve daar toe te houden was
          geparapheert Al.Reuver ut ordre
          accordeert met het register en geteeckent N.
          ten Hove.

                         extract uit de resolutie van
                         de ed(el) mo(gende) heeren raden van staten



                         der Vereenigde Nederlanden

                 Vrijdag den 16 febr(uari) 1731

          Is gehoort rapport van d'heer (Hivesanrier)
          general van(de) Heim hebbende in gevolge van haar
          ed(el) mo(gende) resolutie van den 26 der voorleden maant ge-
          examineert het berigt van J van (Haren) waer-
          nemende het comptoir van den ontf(ang) (Benting)(op 't)
          req(ues)te van Willem van Dijck commis controlleur
          van haar ho(oog) mo(gende) convoijen en licenten binnen de
          stadt Helmont om gealligeerde versoeckende
          de regenten der staat Helmont mogten worden
          gelast, den suppl(ianten) van de personeele stadts lasten
          vrij en exempt te laeten, waerop gedelibreert
          zijnde is goet gevonden en verstaen het eerste deel
          van het versoeck af te slaen als zijnde (deselve)
          gehouden nevens de andere ingesetenen de costen te
          betaelen etc. voorts de regenten van Helmont te ge-
          lasten bij het doen van persooneele omslaegen
          

          blz. 226

          voort aen alle haare ingestenen te taux-
          eeren nae behoorensonder eenige daar van te
          examineeren, was geparapheert Willem van Sonsbeeck
          ut lager stondt auditieert met het register geteekent
          H. ten Hove.

          Mijn heeren drossard en schepenen daagelijx
          clagten hoorende dat Jan Verrijt en Jan
          Wouter Antonis borgem(eeste)rs der heerlijckheijd
          Asten van St-Jan 1731 tot St-Jan 1732 in gebreeken



          blijven, aen den secretaris heer F.P.von Cotz-
                               ? ter somme van driehondert vijffen twintig gulden
          hausen sijn jaarlijx tractement >  te betaelen or-
          donneeren daeromme aan de voors(chreven borgem(eeste)rs dat
          sij binnen den tijt van veertien daagen naar in-
          sinnuatie deeses de voors(chreven) secretaris sullen hebben
          te voldoen en ingeval deselve eenige costen
          quamp te doen, dat die costen op haar als ge-
          breekige borgem(eeste)rs sullen worden verhaelt op
          peene van naeder dispositie, actum Asten den
          een en daartighsten julij 1700 twee en daartigh    
                                          ter ordonnantie

           P.d.Cort
                                 Michiel van de Cruijs presi(dent)
                                              loco secr(etaris)

          blz. 227

          Mijn heeren scepenen daagelijx clagten
          hoorende dat Jan Verriet en Wouter Antonis
          borgem(eeste)rs der heerlijckheijt Asten van St-Jan 1731
          tot St-Jan 1732 in gebreeken blijven aan den
          drost heer Pieter de Cort sijn jaerlijx trac-
          tement ter somme van twee hondert vijftig
          gulden te betaelen ordonneeren daaromme aan
          de voors(chreven) borgem(eeste)rs dat sij binnen den tijt van
          veertien daagen naar insinnuatie deeses de voors(chreven)
          drossard sullen hebben te voldoen en in gevalle



          deselve eenige costen quamp te doen, dat die
          costen op haer als gebreekige borgem(eeste)rs sullen
          worden verhaelt, op peene van naedere dispositie
          actum Asten den een en dartighsten julij 1700 twee
          dartigh

                                     ter ordonnantie
                             F.P.van Cotzhausen secre(taris)

          gesien bij mijn heeren drossard en schepenen der
          heerlijckheijt Asten haer eerw(aarde) ordonn(antie van dato
          31 julij 1732 waerbij Jan Verrijt en Wouter Antonis
          geweesene borgemeesters van St-Jan 1731 tot St-Jan 1732
          waeren geordonneert te betaelen aen de secretaris
          d'heer Floris Pieter von Cotzhausen zijn ed(el) tractement
          tot eene somme van driehondert vijf en twintigh
          guldens en dat binnen den tijt van veertien daagen
          nae insinuatie mede gesien de relase van den onder-
          vorster waerbij blijckende is dat deselve ord(onnatie) op
          den vierden augusti 1732 met overleeveringe
          van copij aen de gemelte borgem(eester)s is geinsinueert

          blz. 228

          en aengesien d'heer von Cotzhausen als secr(etari)s
          als nogh van die ordonnantie niet en is betaelt
          en de regenten des wegens staen gedwongen
          te worden, die geene oorsaake zijn dat niet
          betaelt is.
          Mijn heeren schepenen voors(chreven) ter manisse des
          regten wijsen en verclaeren de voors(chreven) ordon(antie)
          ten lasten van de gemelte borgem(eeste)rs executabel
          cum expensis aldus gedaen in judicio extra ordinario



          deese negentiende september 1700 twee en dartigh
                                  ter ordonnantie

                         Michiel van de Cruijs president loco             
                                                                  secr(etaris)

          Op huijden den 30 september 1700 twee en dar-
          tigh soo werdt naar voorgaende publicatie ten
          beurde gebragt de konings beede ingegaen den 17
          september de gemeene middelen ingegaen den 5 october
          1732 mitsgaeders de verponding die ingaen sal
          den 1 jan(uari) 1733 over deese heerlijckheijt van
          Asten en dat volgens conditie in het jaar 1730
          en op heeden alhier opgelesen.
          En daar van gebooden zijnde agt guldens voor
          collect gelt van het hondert, sonder dat imand
          deselve heeft believen aen te nemen, werdende
          over sulx door de regenten geprotesteert van
          aengewende devoiren.

          P.d.Cort
                          Jan van Hellemont, schepen

                          Peeter van de Voorst, schepen

                              mij presente
                          F.P.von Cotzhausen
                                     secr(etaris)

          blz. 229

          Compareerden Marcelis Andriesse en Jan
          Goort Gerits de welcke als aengestelde gead-
          ministreerde voogden volgens authorisatie van
          heeren drost en schepenen den 30 september 1732
          gegeven over de minderjarige kinderen van Hen-
          drick Hoefnagels en Hendrien Coolen
          en hebben aen handen van Michiel van de Cruijs
          (...) officij den daar toe staanden eed gedaen en af-       



          gelegt, en daarbij belooft die onmondige kinderen en
          goederen naar haar vermogen te sullen administreeren
          ende regeeren <
    < soo ende gelijck als goede vrome
      en getrouwe momboiren schuldigh en
      gehouden zijn te doen alles
      onder behoorlijcke reke(ning)
      bewijs en reliqua
                          bevestigende hetselve met de woord-                  
          en soo waarlijck helpe haar Godt al-
          maghtigh, actum ter raet cammer den
          eerste october 1700 twee en dartigh

                          Michiel van de Cruijs, president nae offici
                          Jan van Hellemont. schepen
                          Tonij Muijen, schepen
                 F.P.von Cotzhausen  secr(etaris)

              Alsoo haar ho(og) mogende de heeren
              en general der Vereenigde Nederlanden bij **

          den 11 junij
          1740 hier van copie op zegel van 3 st(uivers)
          uijtgemaakt voor het officie van Asten       

          blz. 230

          **Resolutie van den
          hebben gelieven te ordonneeren en te per-
          mitteeren dat de officieren en regenten van de
          heerlijckheden en dorpen in de Meijerije van
          's-Hertogenbosch, souden formeeren het regle-
          ment tegen den brandt ingevolge van welcke
          ordre, soo wordt bij drossrd en schepenen



          der heerlijckheijt Asten geformeert dit
          reglement in voegen en maniere naar volg-
          ende,

       1  Dat alle huijsgesinnen peerden of beesten hebbende
          haer sullen moeten voorsien van een lanteren
          ront om met glaasen of hoorn voorsien, en die
          alsoo onderhouden sal moeten worden, en die
          jaarlijx door heeren commissarissen sullen worden
          gevisiteert en geen lanteren hebbende, en
          niet in ordre soo voors(chreven) weesende sal ider telck-
          en reijse verbeuren eenen pene van twee
          gulden voor de eerste reijse en drie gulden voor de
          tweede reijse

       2  Indien bevonden wort, dat imant met
          een pijp in de mond zijnde aengestocken
          off niet of met een brandende lamp in de
          schuur, schop off stalle gaen deselve sullen ver-
          beuren telken reijse drie guldens En sullen
          de meesters en vrouwen voor haere kinderen
          en dienstboden sulx doende voor de gemelte

          blz. 231

          drie guldens telckens aensprekende
          zijn.

       3  dat niemant met vuer buijten een ge-
          digte stooff ........................



          mogen gaen in de straten daer huijsen stall-
          en oft schoppen sijn staende op peene van
          eene guldens telckens te verbeuren voor den
          eerste reijse en voor de tweede reijse twee gulden
          tien.

             4  dat niemant met een rookende pijp  (..)
                het buijten de straten sal mogen gaen off
geroijeert     neffens een car met hoij, stroij turff off
                clodt beladen, op peene als voor

       4  Dat een ider ingeseeten gehouden sal wees-
          en binnen den tijt van ses maenden (...)
          zijn vuersteede van steen om daar tegen te
          stocken sal moeten voorsien, oft laeten
          maken ten minsten den hooghte van vijff voet-
          en, indien den schorsteen niet int midden
          van 't huijs is , op peene van drie guldens.
  

          blz. 232

       5  dat de schorsteenen soo niet van steen
          gemaekt, dick met leem sullen moeten
          zijn besmeert, welcke schorsteenen alle jaar
          gevisiteert sullen worden, door heeren
          commissarissen en bevindende dat aen dit ar-



          ticul nae behooren niet is voldaen soo sull-
          en commissarissen de schorstenen mogen
          laeten afbreeken, en sullen de schorstenen
          door heeren commissarissen ten coste van
          den eijgenaer worden bestelt, en boven dien
          sal den eijgenaer van dat huijs verbeuren
          de somme van drie gulden boeten.

                                      ? in het dorp
       6  Dat alle back ovens >   buijtens huijs, van
          de huijsinge sullen moeten leggen de dis-
                                           ? daar de gelegenthijt 't heeft
          tantie van twintigh passen >  en die wel sullen
          moeten zijn voorsien: En voor soo veel die
          in de huijsen sijn leggende sullen deselve met
          pannen moeten wesen gedeckt, met een
          stene schorsteen met pannen belegt en vier
          voeten hoog boven 't dack op peene van drie
          guldens boete en eenige backovens niet wel
          voorsien sijnde sullen commissarissen deselve
          mogen laeten inslaen.

         

          blz. 233

       7  Sullende alle poene ende boete worden ver-
          deelt een derde voor den aenbrenger ende
          twee derde voor den officier sulcks ook
          den vorster en schutter op hunne relase



          imant contraire dit reglement hebbende
          agterhaelt volcomen gelooft gegeven

       8  Voor alle welcke penen soo voors(chreven)  de
          meester en vrouwen indien 't feijt bij haer
          kinderen off dienstboden werden gepleegt
          aenspreeckelijck sullen zijn.

       9  Dat een ider ingeseten van elck huijs sal
          moeten besorgen en becostigen eenen emmer
          om in cas van brand (:dat God verhoude:) den
          eenen den anderen bij te connen staen welcken
          emmer, in goede staet gehouden sal moeten
          worden, en die bij visitatie van de heeren commiss-
          arissen vertoont sal moeten worden, en in ge-
          val den emmer niet in wesen vertoont sal
          connen worden sal elck huijs gesin telckens
                                         ? 10 stuivers
          verbeuren eene gulden > ten behoeve als
                 voor.

          blz. 234

       10 Dat in cas van brandt (:'t geene Good ver-
          houde ) opt aenslaen van de groote clock
          uijt ider huijs een bequaem persoon, sal



          moeten comen helpen aen de huijsinge daar
          den brand soude comen te ontstaen op poene
          van eene gulden vijf st(uiver) telckens als voor te
          verbeuren, ten ware dat eenige ingeseeten
          de distantie van een halff uer gaens daar-
          van waren wonnagtigh.

       11 dat ook een ider wort gewarschout geen
          aschen binnen huijs sal mogen houden maer
          buijtens huijs van 't huijs af de distantie
          van twee roijen, daar die erve het aen sigh heeft
          te moeten brengen en met waeter uijtgieten
          op poene als voor.

       12 Dat ook van gemeijnts wegen sal worden
          besorgt, voor elck rot twee haecken en welcke
          haecken sullen worden bewaert bij de rotm(eeste)rs
          en die in cas van brandt deselve derwaaerts
          sullen hebben te leveren.

       13 dat ook geen vlas sal mogen worden gedroogt
               in huijs boven het vuur
          nogh in nogh op de ovens in huijs staende
                     en geen vlas bij het
          light sal mogen worden gesworgt op
          poene van drij guldens te verdeelen als voor.

         

          blz. 235

          En sal dit reglement alle jaer aen-
          gebode met clockslag worden gepubliseert



          op dat de ingesetenen geen ignorantie
          connen pretendeeren. Ende sal alle jaar de vi-
          sitatie werden gedaen in de maendt van septem-
          ber door den officier en twee schepenen
          (...) daar toe te committeeren. aldus gedaen
          en geresolveert ter vergaderinge binnen Asten
          den dartighsten october 1700 twee en dartigh

              P.d.Cort

                               Michiel van de Cruijs

                               Jan van Hellemont

                               Jan Verbernen

                               Bendert Vervoordeldonck

                               Willem Roijmans

                               Peeter van de Voorst

                               Tonij Muijen

    
          

      

          blz. 236

                             vergad(ering) gehouden present



                             drossard en alle schepenen
                             excepte Jan V(er)berne ende
                             Tonij Jan Muijen.

                     Woensdag den 26 9ber=november 1732

          Wert door den drossart voorgedragen
          dat  gij schepenen en borgem(eeste)rs hadden
          doen citeren ten eijnde dat de borgem(eeste)rs Jacob
          Martens en Jan Peter Smits borgem(eeste)rs van
          St-Jan 1727 tot St-Jan 1728 souden hebben
          te (beloven) dat zij 't slod hender reeck(eninge
          aen hare (predecesseuren) borgem(eeste)rs hadden
          voldaen, oock laeten citeren Jan Colen
          cum suo borgem(eeste)rs van St-Jan 1728 ten
          eijnde dat zijne reeck(ening) die opden 13 meij
          1732 onder handen genomen is, dogh bij
          defect van quitantien onafgedaen is gebleven
          gelijck oock na dato nog twee mael
          ten dien eijnde v(er)gadert geweest, dogh om
          redenen voors(chreven) vrugteloos gescheijden, Dat
          de borgem(eeste)rs van 1727 tot nog toe de
          quit(antien)  van het slod van reeck(eningen) niet hebben
          voldaen, en de borgem(eeste)rs van 1728  q               
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                        Vergaderinge van drossard
                        schepenen viermannen en secretaris
                        mitsgaders Jan Coolen en Adriaen
                        van Kreijl gewesene borgemeesters
                        van Asten van St-Jan 1728 tot St-
                        Jan 1729.

                 Woensdag den 3 december 1732

          Werdt voorgebragt dat op den 13 meij 1732
          naar voorgaende drie proclamatien (..)(..)
          genomen was de dorps reeck(ening) van Jan Coolen en
          Aerian van Creijl borgem(eeste)rs van St-Jan 1728 tot
          St-Jan 1729 die bij haar ed(el) agt(bare) heeren der
          leen en tolcamer te 's-Bosch op den 1 aug(usti) 17 ?
          al geexamineert was, ten eijnde om deselve ten
          dien daage te leesen, hooren en sluijten, dat die
          borgem(eeste)rs rendanten alsdoen manqueerde verscheijden
          quitantien der intresten soo van hun jaer  ***
      *** als van haer vorsaeten jaar ***  inde
          voorige reeke(ninge) geroijeert, dat op haer rendanten
          borgem(eeste)rs versoeck affdoen van die reekening als
          doen is verschoven geworden tot den 12 junij
          1732 als als wanneer de voors(chreven) borgem(eeste)rs Jan Coolen en
          Adrian van Creijl allegeerde dat het slodt van de
          voorgaende reek(ening) door Jacob Martens en Jan
          Peeter Smits borgem(eeste)rs van St-Jan 1727 tot St-
          Jan 1728 sijnde haere praedecesseuren van
          meerder ontfanck dan uijtgaaff ter somme
          van 1863 -18 - 0 niet en was over getelt dat
          heeren schepenen sullende betraghten (haare devoiren)
          op den voors(chreven junij 1732. vermogen de re-
          solutie van de ed(el) mo(gende) heeren raaden van state

 

          blz. 238



          der Vereenigde Nederlanden van dato 9 november
          1729 den vorster en geregts boode van Asten hebben
          geauthoriseert om de voors(chreven) Jacob Martens en
          Jan Peeter Smits borgem(eeste)rs van St-Jan 1727 tot St-
          Jan 1728 te sommeeren tot voldoeninge vant
          slodt hunder voorsc. reeke(ninge) ter somme van 1863 - 18 - 0 dat
          naar de gedaene sommatie dat die selve borgem(eeste)rs
          vertoonden verscheijde quitantien van intresten
          naer dato van 't sluijten hunder reek(eninge) voldaen
          en betaelt, met versoeck dat het montant van
          dien op 't slod van hun reeke(ning) mogten desolijveeren
          dat wel eenige van deselve quitantien aeneme-
          lijck waeren, maar veele niet nae behooren
          wesende, sij borgem(eeste)rs voorgaeven daer voor
          gelt uijtgegeven te hebben en dat ook veele
          capitalisten de quitantien door den secretaris
          geschreven niet hadde willen teijkenen, weder
          devoiren souden doen deselve te laeten ver-
          anderen, dat de regenten op de voors(chreven) verseecker-
          inge van de borgem(eeste)rs Jacob Martens en Jan Peter
          Smits dat die reeke(ninge van Jan Coolen en Arian
          van Creijl hunne presesseuren niet afgedaen
          nogh geslooten hebben, te meer aengesien
          deselven Jan Coolen cum suo 't slod van voor-
          gaende reeke(ninge) ter somme van 1863 -18 - 0 oft
          in gelt off in valable quitantien die in haeren
          uijtgaeff connen dienen, voort onderhouden konnen
          van hunne reeke(ninge) hebben gepretendeert, dat den
          voorn(oemde) Jacob Martens en Jan Peeter Smits hunne
          predecesseuren borgem(eeste)rs op den 26 november
          1732 weder hadden aengenomen hunne quitantien

          blz. 239



          informa te sullen laeten redresseeren
          op de gelofte en verseeckeringe om soo veel
          mogelijck alle inschickinge te gebruijcken
          en als doen was vast gestelt, dat in de volgende
          week de reeck(eninge) van Jan Coolen en Ariaen
          van Creijl borgem(eeste)rs van St-Jan 1728 tot St-Jan
          1729 afgedaen soude worden aengesien (...)-
          atteleratie vereijschte, met aensegging dat
          sij Jacob Martens en Jan Peeter Smits niet (mogten)
          manqueeren, 't slod van hunne reek(ening) aen Jan Coolen
          cum suo in gelt of in valable quit(antie) voldoen
          en dat vervolgens op sondagh den 30 november (1732)
          en aengesien de voorgaende proclamatien als-
          nog soude worden gepubliceert gelijck oock
          gedaen, dat de ongeslotene reekeninge van Jan
          Coolen en Aerian van Creijl ter raet camere
          soude worden gelesen, gehoort en geslooten en
          dat op den 3 november 1732 dien volgende op
          heden den 3 december 1732 den drossard schepe-
          nen secretaris en viermannen benevens Jan
          Coolen en Ariaen van Creijl rendanten borgem(eeste)rs
          van St-Jan 1728 tot St-Jan 1729 ten eijnde
          voors(chreven zijn gecompareert, dog de voors(chreven) Jan
          Coolen en Ariaen van Creijl rendanten borgem(eeste)rs
          protesteerden tegen den voortganck hunder
          reeke(ninge) door dien aen hun nog in gelt nog val-
          able quitantien niet was voldaen 't slod van
          hundervoorgaende borgem(eeste)rs reekeninge of wel dat
          ontfanck hunder reekeninge met dat slodt soude
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          worden vermindert gelijck ook den uijtgaaff
          der posten die buijten hun jaar in voorige reek(eninge)
          waeren geroijeert en in de haere gebragt
          de ed(ele) vergaderinge hebben ten overvloede Jacob
          Martens en Jan Peeter Smits borgem(eeste)rs van St-Jan
          1727 laeten citeeren, maar antwoort gebragt
          zijnde dat den eenen buijten dorps en den andere
          omgegaen was met sijn borgem(eeste)rs boeck, en ge-
          considereert, door diergelijcke gebrekige borgem(eeste)rs
          Jacob Martens en Jan Peeter Smits de regenten
          niet alleen merkelijcke schade comen te
          leijden, maar daer door ook gefrustereert
          om in gevolge de ordre van(den) landen de reeke(ninge)
          van Jan Coolen en Aerian van Creijl aff te doen
          en te sluijten soo heeft de ed(el) vergaderinge
          goet gevonden 't geene voors(chreven) aen Jacob Martens
          en Jan Peeter Smits te doen insinueeren en dien
          onvermindert tegens haar te protesteeren
          van alle costen schaden en intresten die de
          regenten soo wegens de voors(chreven) geijselinge
          als der auditeuren van reeke(ninge) iterative ver-
          gaderinge en specialijck mede van dese
          om deselve costen met den den aencleven van
                    ? op hun te verhaelen, en is verders
          dien >   goet gevonden, dat met de executie
          ten laste van Jacob Martens en Jan
          Peeter Smits als gebreekige borgem(eeste)rs
          tot voldoeninge vant slod hunder voors(chreven)
          reeke(ninge) sal worden voort gevaeren, en werdt
          den secretaris versogt deese resolutie
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          uijt te maken, om aen de voors(chreven) (gebrek-)
          ige borgem(eeste)rs te lasten insinueeren (...)
          leeveren om hier van te connen bedienen (...)
          te raade maar ook een acte op te stellen
          tot het doen der renovatie ten eijnde het
          voors(chreven) slod van 1863 - 18 - 0 wordende b(etaalt)

             P.d.Cort
                              Michiel van de Cruijs

                              Jan van Hellemont

                              Bendert Vervoordeldonck

                              Peeter van de Vorst

                              Willem Roijmans  schepen

                              Jan Verbernen  schepen

                    dit merck X stelt Dirck van (Helmont)
                    verclaarende niet anders te kunnen
                    schreiven.

                              Jan van Hoof

                              Antoni Voermans

                              Jan Verhoijsen

                             F.P.von Cotzhausen     
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                         Vergaderinge van drost
                         schepenen secretaris en vier-
                         mannen.

                  Vrijdaag den 5 december 1732

          sijn binnen gestaen Jacob Martens en Jan
          Peeter Smits geweese borgem(eeste)rs van Asten
          van St-Jan 1727 tot St-Jan 1728. de welcke
          overleggen verscheijde quitantien, die sij
          nae dato vant sluijten hunder reek(ening)e
          hebben becomen, en doen redresseeren van so-
          daenige posten als in hunne reeke(ninge) sijn ge-
          roijeert, versoeckende dat deselve in haere
          successeuren reeke(ninge) mogen worden geleeden
          en jegens het slodt van hunne reeke(ninge) gede-
          salijneert, waerop de vergaderinge heeft
          goet gevonden deselve te examineeren, off
          om te sien of die tegen de posten, appli-
          cabel sijn en voor uijtgaaff gevalideert
          connen worden.

       1  een quitantie van mevrouw
          (huijskens) van den 1 december
          1732 tot betaelinge van 't jaar
          1729 te applaneeren op no 82............. 30 - 0 - 0

       2  Aan Jacob Martens No 9 A............... 30 - 0 - 0

          Item een quitantie van mevr.
          (Huijskens) No 10........................... 69 - 0 - 0

                                                           129 - 0 - 0 
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          Item Wed(uwe) M(attijs) van Hooff Nr 15....60 - 0
          twee quitantien op  N. 8 en 17
          bedraegende te samen f 28 -10 - 0
          van Hendrick Bruijnen en Jan
          Goorts ...............................................28 -10 -
          item een quit(antie) van Johanna
          Verhoeven No 21 fol. 11.........................30 - 0 -
          item een quit(antie) van Roepers
          no. 44 b. fol. 12...................................15 - 0 -
          item Hendrick de Werth N.74 b.
          fol. 12...............................................42 - 0 -
          Item Mattijs van Hooffs wed(uwe)
          No. 71 fol. 12 verso...............................30 - 0 -
          item Jan Deckers No. 64 fol. 13................30 - 0 -
          Jan Santegoets No. 22 fol. 13 verso............60 - 0 -
          Jan Vermeulen No. 80 A. fol. 19...............60 - 0 - 0
          idem...............No. 80 b. fol.14...............30 - 0 - 0
          item Peeter Bitters No. 67 fol. 19...............31 -10 - 0
          item Dijna van Heck No. 23 fol. 19 verso.....90 - 0 - 0
          Jan Vermeulen     No. 24 fol. 19 verso........40 -10 - 0
          idem.............No. 24 fol. 19 verso............27 - 0 - 0
          idem.............No. 26 fol. 19 verso............27 - 0 - 0
          item Aerian Maes No. 29 fol. 20...............13 -10 - 0
          item Hendrick de Werth No. 30 fol. 20.......24 - 6 - 0
          item de weduwe Jacob Maes No.31 b fol.20..10 -16 - 0
          item Bartel Coolen No. 31 c fol. 20 verso....16 - 4 - 0
          item Gerard Bluijssen No. 31 a fol. 20 verso.13 -10 - 0
          item armmeesters v.Leend No.32 fol.20 ver..10 -16 - 0         

                                                                 819 -12 - 0



          blz. 244

          Item Hanneke Daems No. 33 fol. 20 verso.... 5 - 8 - 0
          Jan Vermeulen No. 34............................30 - 0 - 0
          idem............No. 35 fol. 21....................27 - 0 - 0
          Armand de Laure No. 41 fol. 23 verso........48 - 0 - 0
          idem............No. 42 fol. 23 verso............75 - 0 - 0
          Andries de Laure No. 43 fol. 23 verso........30 - 0 - 0
          juffrouw Molemaecker No. 44 a. fol. 24
          f 45 gulden deselve in No.45  200 gulden
          dus quitantie van...................................51 - 0 - 0
          Juffrouw de Laure competeert 800
          gulden waervan juffrouw Molemaecker
          200 gulden heeft No. 45 dus intrest
          van de 800 gulden.................................24 - 0 - 0
          Raassens No.46 bij voorige
          quit(antie)...........................................15 - 0 - 0
          deselve No 47 fol. 25.............................15 - 0 - 0
          item Goort Coolen No. 78 fol. 27 verso.......45 - 0 - 0      
          Heesterbeeck No. 52 fol. 27 verso..............10 -16 - 0
          sinneloos huijs No. 53 fol. 28...................48 - 0 - 0
          Wolffswinckel No. 54 fol. 28...................30 - 0 - 0 
          Jan Engelen No. 28 fol. 28......................30 - 0 - 0
          Francois de Hee No. 27 fol. 29 verso..........83 -14 - 0
          deselve No. 60 foli 29............................30 - 0 - 0
          Lutzenborg No. 58 fol. 30 verso................24 - 0 - 0
          Elisabeth Winteroij fol. 31 verso................30 - 0 - 0
          Jan Doll No. 73 fol. 32 verso................... 4 -10 - 0
          Marten Wilbers No. 59........................... 3 - 0 - 0

                                                                 659 - 8 - 0
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                               vijffde capittel

          quit(antie) van Jan Henric de Smit..............13 - 5 -
          fol. 35 verso
          Jan Bosmans........................................10 -10 -
          Jan Wolffs...........................................16 -10 -
                                  sesde cap(ittel)
          Michiel van de Cruijs fol 41.....................30 - 0 -
          Bendert Vervoordeldonck.........................15 - 0 -
          Jan van Helmont...................................15 - 0 - 0
          Marcelis Dandels...................................15 - 0 - 0
          Peeter Dircx........................................15 - 0 - 0
          Jan Verbernen......................................15 - 0 - 0
          twee quit(antien) van het tracte-
          ment van den secr(etaris)........................325 - 0 - 0
        (:Swanenbergh fol. 45...36 - 0 - 0:)

         is in de reek(ening) van Jacob
         Martens gepasseert.

          de viermannen......................................20 - 0 - 0
          jonge en oude schutt...............................10 - 0 - 0

                                                                 535 -15 - 0
                                 7 capitel
          de quartiers taux van 1727
          tot 1728 van Schoonhoven......................128 - 6 - 3

                                                                 664 - 1 - 3

                                  8 capittel
          van Saanen.........................................200 -10 - 0
          Hoijer...............................................121 -12 - 0

                                                                 985 -13 - 3
                                  9 capitel
          Michiel van de Cruijs.............................22 - 0 - 0
          Jan van Helmont...................................14 - 0 - 0
                                                                1021 -13 - 3
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          Jan Overhoff........................................ 3 - 5 - 0
          Jan Bosmans........................................10 -10 - 0
          Jacob Martens en Jan Peeter
          Smits te rest(itueeren).............................36 - 4 - 0
          Marselis Dircx.....................................10 - 8 - 0

          aen Jacob Martens cum suo
          te restitueeren het verschot
          van de quartiers boode zegels
          en placccaten........................................10 - 6 - 0
          Joseph Vervoordeldonck.......................... 4 - 6 - 0
          Peeter Dircx........................................ 2 -11 - 0
          Gerit van Riet......................................25 - 0 - 0

                                                                 102 -10 - 0
                            10 capitel

                            11 capittel

          Een quitant(ie) van d'heer van
          Asten...............................................220 - 0 - 0
          Doctor Swinckels..................................22 - 0 - 0
          in voorige reek(eninge) geroijeert
          en hier gepasseert aen van der
          Parren................................................ 1 -17 - 0
          aen den jaeger van den gouver-
          neur................................................... 3 -10 - 0
          de dienaers van den hoogh-
          schout................................................ 2 -10 - 0

                                                                 352 - 7 - 0

          deese voorstaende posten die bij qui-
          tantien beweesen betaelt te sijn.



    
          blz. 247

ondervonden                   door Jacob Martens en Jan Peeter Smits
dat de 36 gulden              borgem(eeste)rs van St-Jan 1727 tot St-Jan 1728
aen den coster                 commen ter goeder reekeningen te be(draegen)
bij de reecke(ninge)          en de somme van twee duijsend aght hon-
van jacob                       drie en vijfftigh gulden drie penn(ingen)
Martens ge-                    welcke quitantien in reek(ening) van Jan
passeert en bij                 Coolen en Adrian van Creijl borgemeesters
gevolge het                     van St-Jan 1728 tot St-Jan 1729 sullen
slot met 36 gulden                              ? en geleden worden voor uijtgaeff 
te verminderen                 werden gebragt >  als sijnde de posten
mitsgaders moet-              in reeke(ning) van de borgem(eeste)rs van St-Jan
en hierop (desolveren)        1727 tot St-Jan 1728 bij defect van
soodaenige f 1012.-           quitantie geroijeert.
43 st(uivers) als tot de
tweede lossinge
in haar jaar sijn
geschiedt en waer-            P.d.Cort       Michiel van de Cruijs
van de penningen
sijn gecomen uijt                               Bendert Vervoordeldonck      
slooten van voorgaande borgem(eeste)rs    Jan van Hellemont
reek(ening) die voor ontfanck                Peeter van de Voorst
in de reeke(ning) van Jan Coolen            Willem Roijmans
alrede sijn gebragt soo dat                    Jan Verbernen
door die voors(chreven) vermindering      dit merck X stelt Dirck van
de voornoemde Jacob Martens               Heughten
en Jan Peeter Smits competeert              Jan van Hooff
ter regarde vande voorschr. quitantie       Antoni Voermans
f 1804 -16 - 3 welcke afge-                  F.P.von Cotzhausen
trocken van haar slodt soo                              secr(etaris) 
is haar slot voldaen mits                                 
betaelende f 59 - 1 -13 Aldus bij resumptie ter vergaderinge
den 6 december 1700 twee en dartigh.

P.d.Cort      Michiel van de Cruijs         Jan van Hooff
                 Jan van Hellemont            Antoni Voermans
                 Bendert Vervoordeldonck    Jan Martens
                 Willem Roijmans              Jan Peter Smits
                 Jan Verbernen                  F.P.von Cotzhausen secr(etaris)    
    dit merck stelt Dirck van Heughten.



          blz. 248

          Mijn heeren officier en schepenen der
          heerlijckheijt Asten geresumeert heb-
          bende de dorps reeckening van Aert
          Willems de Smit ende Jan van den
          Broeck borgem(eeste)rs deser heerlijckheijt van St- 
          Jan 1719 tot St-Jan 1720 en bevonden
          hebbende dat deselve bij slodt van
          reeckening in dato 13 meert 1722 van
          meerder ontfanck dan uijtgaeff waren
          schuldig gebleven eene somme van
          523-11-8 sijnde bij deselve reeckening
          staende dat de rendanten des ge-
          requireert die somme soude hebben
          over te tellen in handen vande rege-
          rende borgem(eeste)rs van het alsdoen
          lopende jaer sijnde geweest Huijbert
          Franssen en Jan Stevens die in haer
          bogem(eeste)rs reeck(ening) van St-Jan 1721 tot
          St-Jan 1722 die vors(chreven) somme van
          523-11-8 om te ontfangen voor ont-
          fank is aengereeckent
          dat den voorn(oemde) Jan Stevens cum suo
          borgem(eeste)rs van St-Jan 1721 tot St-Jan
          1722 voorgeven dat de voors(chreven) vijf-

 



          blz. 249

          hondert drientwintig gulden elf stuivers agt
          penn(ingen) soo voor als nog niet en is
          voldaen sijnde bij resumptie als
          voor mede ondervonden dat die voors(chreven)
          borgem(eeste)rs Aert Willems de Smit en
          Jan van den Broeck hebben gemanqueert de
          quitantien te exhiberen tot (verifi)-
          catie van haren uijtgaef dat Mar-
          celis Andriessen en Goort Buckums als
          voogden vant minderjarig kint van
          Aert Willems de Smit en de weduwe
          Jan vanden Broeck als rendanten
          vande voors(chreven) borgem(eeste)rs en (kerkmeester)
          van St-Jan 1719 tot St-Jan 1720 in
          der minne sijn v(er)sogt quit(antie) te ex-
          hiberen dat het voors(chreven) slodt soo
          als voor was voldaen en oock dat de
          quit(antie) geexhibeert mogten worden ter
          vicificatie vant geen in uijtgaef
          gepass(eert) is, dog te v(er)geefs
          en waerom wij bij desen den voors(chreven Mar-
          celis Andriessen en Goort Buckums
          als voogden vant kint vanden selven
          Aert Willems en Marij wed(uwe) Jan



          blz. 250

          vanden Broek als borgem(eeste)rs van St-Jan
          1719 tot St-Jan 1720 ordonneren binnen
          den tijt van agt dagen na insinua-
          tie deses ter secretarije van Asten
          te exhiberen quit(antie) dat voors(chreven slot
          ter somme van 523-11-8 is voldaen
          en ook te exhiberen quit(antie) vande pos-
          ten in uijtgaeff gevalideert alles
          op peene van nadere dispositie
          aldus geordonneert ter raetcamer
          van Asten desen vijftiende jan(uari) 1700 drij en
          dartigh

          P.d.Cort  
                               Michiel van de Cruijs

                               Jan van Hellemont, schepen                
   
                               Willem Roijmans, schepen

                               Tonij Muijen, schepen

                               Bendert Vervoordeldonck, schepen

                               Peeter van de Vorst

                               Jan Verbernen, schepen



  

          blz. 251

                               Vergadering gehouden
                               present drost en schepenen
                               en Jan van Hooff vier-
                               man.

                      Woensdag den 28 jan(uari) 1733

          Alhier ter vergad(ering) wort geexhibeert
          twee quit(antien) vande heer advocaet
          Swinckels, deene van dato 17 aug(ustus)
          1725 waer bij blijckende is dat hij
          die penn(ingen) uijt handen van schepenen
          heeft onfangen tot voldoeninge van
          een taxatie van 231 gulden wesende van
          dato 12 junij 1725 zijnde.......................... f 231 - 0 - 0

          Denselven advocaet bekent bij
          quit(antie) in dato 30 december 1725
          opden 16 junij en 5 julij en op desen
          21 julij 1720 van Aert Willems
          borgem(eeste)r van Asten ontf(angen) te hebben
                                                                     f 65 - 0 - 0 
          En bekent den selven
          advocaet bij die quit(antie)
          dat de regenten van
          Asten hem alsdoen alnogh
          hebben bet(aelt)........................................171 -18 - 0   
                                                                      236 -18 - 0
          Ende sulx te samen eene somme
          van 236 -18 - 0 wegens inpost 5 october 1725...236 -18 - 0

          en aenden deurw(aarder) Hogerlinde door
          van de Cruijs president den 26 november
          1729...................................   5 - 0 - 0
          En volgens (pparif) en quit(antie) aen
          selven deurw(aarder)...............   8 -10 - 0..... 13 -12 - 0
                                                                      481 - 8 - 0
          nog bet(aelt)............................................   5 -10 - 0
                                                                      486 -10 - 0



          blz. 252,

          Zijnde ondervonden dat tot betaelinge vande
          v(oorschreven) somme is geemploij(eert) het slodt vande
          reeck(ening) van Arnoldus Molendijx collecteur van
          de gemeene middelen, en conincx beede wesende
          van dato den 11 aug(ustus) 1728 de somme van........f 100 - 0 - 0

          Sijnde ondervonden inde reeck(ening) van
          Aert Willems de Smit dat aldaer
          in uijtgaef is gebragt, om te betalen
          aen     advocaet Swinckel
          150 gulden wesende van dato den 13 maert
          1722 en bij quit(antie) van d'heer
          Swinckels hier voor geallegieert
          is maer betaelt 65 - 0 - 0
          soo comt de gemeente van
          Aert de Smit dien aengaende
          85 gulden dus 't betaelde hier gevoegt
          als streckende in minderinge vande
          v(oorschreven) tauxateur....................................f  65 - 0 - 0

          Zijnde ondervonden bij reeck(ening) van
          Willem van den Eijnde cum suo bor-
          gem(eesters) van St-Jan 1723 dat in uijtg(aef)
          f(oli)o 14 v(er)sois gevald(eert) 51-8-0 die
          aen schepenen tot betaling vant
          v(oorschreven tauxaet vande ad(vocaet) Swinckels
          Zijn getelt en dat op ord(onnantie) vande
          14 aug(ustus) 1725 dus......................................f  51 - 8 - 0

          LET OP BLZ. 253 IS BLANCO.



          BLZ. 253 IS BLANCO

          blz. 254

                             Vergad(ering) van drossard
                             en schepenen van
                             Asten

                      Woensdag den 28 jan(uari) 1733

          Op 't geproponeerde ter vergaderinge
          gedaen is goet gevonden, dewijl on-
          dervonden waren dat in verscheijden
          borgem(eeste)rs reeck(eninge) poste zijn gevalid(eert) 
          (sonder) debet quit(antien) en deselve rendanten
          borgem(eesters) vergeten hebbende deselve
                              ? of onbetaelt gelaten
          over te leveren > bij dese de naevolge(nde)
          borgem(eeste)rs te ordonneeren binnen den
          tijt van veertien dagen na insinuatie dat zij soodanige
          quitantien niet magtig mogten wesen, van
          posten in hunner reeck(ening) onder debet
          quit(antie) gepasseert deselve alsnog te
          ligten,      en ter secretarije van
          Asten over te brengen, op pene dat
          bij gebreecke van dien, alle soodanige
          posten, in uijtgaef onder debet Quitantie
          gevalideert, tot lasten van soodanige
          borgem(eeste)rs  als onbelaelt sullen
          worden uijtgetrocken en tot
          voldoeninge van dien ten behoeve vande gemeente



          blz. 255

                          ? met regt daer toe
          van Asten > sullen worden aenge-
          sproocken
          Eerstelijck Marten Janssen en Goort
          van Bussel boregem(eeste)rs van St-Jan
          1716

          Item Marten van den Loverbosch ende
          Jan Aert Smits borgem(eeste)rs van
          St-Jan 1717.

          Item Peter vande Vorst en Hendrick
          Peter Bollen borgem(eeste)rs van St-Jan
          1718.

          Aert Willems en Jan vanden Broeck
          en v(er)mits 't overlijden vande selve borgem(eeste)rs
          van St-Jan 1719 soo waren geordonneert  
          Marcelis Andriessen en Goort Buckums
          als momboiren vande kinderen Aert Willems en
          in plaets van Jan vanden Broeck, deselfs
          weduwe.

          Item Jan Jan Smits en Marcelis Andriessen
          borgem(eeste)rs van St-Jan 1720.

          Huijbert Frans Huijberts nu de wed(uwe)
          Frans Huijberts en Jan Stevens borgem(eeste)rs
          van St-Jan 1721.

          Paulus Geven en Peter Aelberts borgem(eeste)rs
          van St-Jan 1722.



          blz. 256

          Willem van den Eijnde en IJsbout Hendrix
          borgem(eeste)rs van St-Jan 1723

          Marten van Dijck en Philips Warenberg
          borgem(eeste)rs van St-Jan 1724

          Hendrick Hendrix en de wed(uwe) Peter Driessen
          borgem(eeste)rs van St-Jan 1725

          Jan Goort Loomans en Dielis Hendrix
          van Helmont borgem(eeste)rs van St-Jan
          1726

          Aldus geordonneert desen XXVIII jan(uari)
          1733.

               P.d.Cort
                                 Michiel van de Cruijs
               
                                 Jan van Hellemont

                                 Bendert Vervoordeldonck

                                 Peeter van de Voorst

                                 Willem Roijmans

                                 Tonij Muijen  schepen

     



          blz. 257

          Heeren drossard en schepenen der heerlijckheijt
          Asten bij quitantie van Hendrick Hendrix cum
          suo borgem(eeste)rs van Asten van St-Jan 1725 tot
          St-Jan 1726 gebleken sijnde, dat het slodt
hunne rekening van meerder uijtgaaff dan ontfanck ter
          somme van twee hondert negentien gulden
          sestien stuijvers aght penn(ingen) wesende van
          dato den 15 december 1700 negen en twintig
          door haare successeuren, borgem(eesters) Jan
          Goort Loomans cum suo is voldaan ende de-
                                                     ? des niet tegenstaande
          selve Hendrick Hendrix cum suo > in gebreken  
          blijvende, te exhibeeren, quitantien, van
          verscheijde posten in hunne reeckeninge van
          uijtgaaff gevalideert, soo is goetgevonden
          gelijk gedaan wort bij desen den voors(chreven) Hendrick
          Hendrix cum suo te ordonneren, binnen den
          tijt van veertien daghen naar insinnuatie deses
          ter secretarije van Asten te exhiberen en over te
          leveren behoorlijcke quitantien van soodanige
          posten als inuijtgaaff gevalideert zijn en waar
          de quitantien mancqueren, alles op peene van
          naarder dispositie,

          Alsoo bij resumptie der reeckeninge van (Aert)
          Willems den Smit ende Jan van den Broeck ge-
          wesene borgem(eeste)rs van Asten van St-Jan 1700 negentien
          tot St-Jan 1720, geslooten den dartiende (maart)
          1700 twee en twintigh aan drost en schepenen
          van Asten is gebleken dat sij bij slodt van reecke-
          ning van meerder ontfanck als uijtgaaff aan
          de gemeente schuldigh sijn gebleven de somme
          van vijff hondert drij en twintigh gulden elf stuivers
          en aght penn(ingen), dat oock die somme voor ont-      



          blz. 258

          fanck is gebraght, in de reekeninge van Huijbert
          Frans Huijberts ende Jan Stevens, borgemeesters
          van St-Jan 1721 tot St-Jan 1722, en aangesien
          Marcelis Andriessen en Goort Buckinghs als
          momboiren van 't onmondigh kint van voors(chreven Aert
          Willems de Smit, gelijck ook de wed(uwe) van Jan vanden
          Broeck, in der minne sijn versoght bij quitantien
          te beweijsen, dat sij het voors(chreven) slodt aan den
          voors(chreven) Huijbert Franssen, of den selver
          actie aan Jan Stevens hebben voldaan
          ende betaalt en daar van in gebreken sijnde
          gebleven, soo ordonneren, heer drost en schepenen
          van Asten, gelijck sijn doen bij desen, de voors(chreven) mom-
          boiren van 't kint van Art Willems en de wed(uw)e
          Jan vanden Broeck, als gewesene borgemeesters
          soo voors(chreven) binnen den tijt van veertien dagen
          naar insinnuatie, sullen hebben te beloven dat het
          selve slodt aan de gemelte borgemeesters van
          St-Jan 1700 eenen twintigh tot St-Jan seven-
          tien hondert twee en twintigh, hebben voldaan
          en betaalt, en mede te exhiberen, quitantien
          van soodanige posten als in uijtgaaff gevalideert
          sijn en waar toe quitantien behooren, alles op
          peene van naarder dispositie.

          Alsoo bij resumptie van reekening van Paulus Geven
          en Peter Aelberts, borgem(eeste)rs van Asten van St-Jan 1722 tot
          St-Jan 1723 geslooten, den negentiende october
          1724, aan drost en schepenen van Asten, is gebleken
          dat fol.21 in uijtgaaff is gevalideert eene
          somme van drij hondert seven en veertigh gulden negen stuij-
          vers thien penn(ingen) en die te moeten betaalen aan
          Huijbert Franssen en Jan Stevens, borgemeesters van



                                               ? tot voldoeninge van
          St-Jan 1721 tot St-Jan 1722 > het slot der selven reekeninge
          monteerende de voors(chreven) somme ende deweijll den

          blz. 259

          voors(chreven Paulus Geven cum suo tot nogh toe in
          gebreeken sijn gebleven, die betaalinge te hebben
          gedaan, niet tegenstaande diverse (munde-)
          lijcke aan maaninge gedaan, soo ordonneeren
          drossard en schepenen van Asten den voors(chreven Paulus Geven
          cun suo, binnen den tijt van veertien daagen
          naar insinnuatie deses te vertoonen dat (ter)
          secretarije van Asten dat sij die voors(chreven) drij
          hondert seven en veertigh gulden negen stuivers thien penn(ingen)
          hebben voldaan, en mede te exhibeeren (hunder)
          quitantien der posten, en in uijtgaaf gevalideert
          waar van de quitantien manqueren, op peene
          naarder dispositie.
          Aldus gedaan en geordonneert op heden binnen Asten den (dar-
          thiste aprill 1700 drij en dartigh.

          P.d.Cort         Michiel van de Cruijs, president
          drossard         Jan van Hellemont, schepen
                              Willem Roijmans, schepen
                              Tonij Muijen, schepen
                              Peter van de Voorst, schepen
                              Bendert Vervoordeldonck, schepen
                              Jan Verberne, schepen

          heeren drost en schepenen der heerlijckheijdt Asten bij
          relaase van den vorster gebleken sijnde dat haare
          eerw(aarde) ordonnantie in dato den dartighste aprill 1700
          drij en dartigh, ten lasten van Hendrick Hendrix cum
          suo geslagen behoorlijk is geinsinueert en (copij)
          gelevert sonder dat noghtans deselve borgem(eeste)rs
          daaraan hebben gelieven te voldoen, ende des tot
          overstreken sijnde en dese saake geen uijtstel



          cunnende leijde ordonneren deselve borgem(eeste)rs
          aan de voorgemelte ordonnantie als nogh te

          blz. 260

  
          voldoen binnen de tijt van drij dagen naar insi-
          nuatie als nogh te voldoen binnen den tijt van
          drij dagen, naar insinuatie deses op peene
          dat ider vande selve borgem(eeste)rs alle
          vier en twintigh uuren naar overstrijck vande
          voors(chreven) drij daghen ten behoeven van de officier
          en(de) armen sullen verbeuren eene peene van
          eenen gulden vijff stuijvers en welcke peene duuren
          sal den tijt van veertien dagen, aldus geordonneert

          Heeren drost schepenen, der heerlijckheijdt Asten bij relaas
          van den vorster, gebleken sijnde dat haar eerw(aarde) ordon-
          nantie, in dato den dartighste aprill 1700 drij en
          dartigh ten lasten van Marcelis Andriessen, Goort
          Buckinghs ,,(borgemeesters) Maria wed(uwe) Jan vanden Broeck,,
          geslagen, behoorlijck is geinsinueert ende copij
          gelevert sonder dat noghtans deselve ,, (borgemeesters)
          daar inne hebbe gelieve te voldoen  en deden tijt over
          streken sijnde, en dese saake geene uijtstel
          connende leijden, ordonneeren deselve ,,(borgemeesters) aan
          voorgemelte ordonnantie als nogh te voldoen
          binnen den tijt van drij dagen naar insinnuatie
          deses, op peene dat
          alle vier en twintigh uuren naar overstreijck
          der voors(chreven drij dagen sullen verbeuren ten behoeven
          van de heer officier en de armen, eene peene
          van eenen gulden vijff stuijvers, welcke peene duuren
          sal den tijt van veertien dagen, aldus geordonneert.



          blz. 261

          Heeren drost en schepenen der heerlijckheijdt Asten bij
          relaase des vorster gebleken sijnde dat heere (edele)
          ordonnantie in dato den dartighste aprill 1700
          drij en dartigh, ten lasten van Paulus Geven cum
          suo, geslagen, behoorlijck is geinsinnuurt
          en copij gelevert sonder dat noghtans
          deselve borgem(eeste)rs daaraan hebben gelieve te vol-
          doen, ende den tijt overstrecken sijnde en dese
          saake geene uijtstel connende leijden
          ordonneren deselve borgem(eeste)rs aanden voor-
          gemelte ordonnantie als nogh te voldoen
          binnen den tijt van drij dagen naar insinuatie
          deses, op peene dat ider van deselve borgem(eeste)rs
          alle vieren tweintigh uuren naar overstreijken van de
          voors(chreven drij dagen ten behoeven vanden officier en
          de armen sullen verbeuren eene peene van
          eenen gulden vijff stuijvers, en welcke peene duuren
          sal den tijt van veertien dagen aldus geordon-
          neert op heden binnen Asten, den ses en twintighsten
          meij 1700 drij en dartigh.
                                 Michiel van de Cruijs, president
                                 Peter van de Voorst, schepen
                                 Bendert Vervoordeldonck, schepen
                                 Jan Verbernen, schepen
                                 Jan van Hellemont, schepen
                                 Tonij Muijen, schepen
                                 Willem Roijmans, schepen

          Op huijden den twintighsten junij 1700 en
          drijen dartigh, soo weert uijt de nominatie van



          schepenen van wegens den hoogh ed(ele) heere van Asten
          tot borgem(eeste)rs van St-Jan 1733 tot St-Jan 1734 aan-
          gestelt Willem Jan Loomans en Jan Diericx van
          Heughten, en tot setters vande selve jaare Tonij Goort
          Loomans en Mattijs Dirck Willems, die oock ten
          dien eijnde sijn geciteert, en gecompareert exept
          Willem Jan Loomans die soo voor gegeven????????
          ????????????????????????????????????????????????                        

          blz. 262

                            Eed van(de) borgemeesters aengecomen
                            St-Jan 1733.

          Wij belooven en sweeren dat wij als borge-
          meesters de gemeente in alle oude gereghtigheden
          sullen helpen mentoneeren en voorstaen als
          ook die collect boecken die ons door de regenten
          volgens ordre van den landen en gebruijck ter
          handt sullen gestelt worden, getrouwelijck
          sullen innemen en ontfangen en met gemeents
          gelt gemeents schade sullen voorcomen en
          alle behoorlijcke ordonnantien die ten onsen
          lasten geslagen sullen worden te voldoen en-
          de naercomen , ende verders doen wat eer-
          lijcke borgemeesters behoort en toestaet
          en des versoght te doen reekeningh, bewijs
          en reliqua, soo waaerlijck helpe ons
          Good almaghtigh. op huijden den 20 junij
          1700 drij en dartigh heeft Jan
          Dierk van Heughten en Willem Loomans absent als
                                                 borgemeesters bij
          sijn hoogh ed(ele) den heer van Asten of
          van sijn hoogh ed(ele) wegen geeligeert den
          bovenstaenden Eed aen handen van d'heer
          drossard afgeleght en gedaen toirconde

op huijden den twee en twintighsten    Jan van Hellemont,schepen
junij 1700 drij en dartigh soo            Peeter van Voorst,schepen
heeft Willem Jan Loomans               Michiel van de Cruijs,president bij impotentie



mits op den twitighste sijnde                                               vanden secretaris
geweest den gestipuleerden dagh absent sijnde den bovenstaende
eedt als borgemeester aan handen van Michiel van de Cruijs president
in absentie van den officier, afgeleijt, actum ut supra toirconde
                   Jan Verbernen, schepen
                   Willem Roijmans, schepen
                   Jan van Hellemont, schepen

          blz. 263

                        Eed der setters

          Wij beloven en sweren als setters des ver-
          soght, de gemeente te sullen voorstaen
          en ons gedraegen naar behooren als van
          outs soo waerlijck helpe ons God
          almaghtigh.
          Op huijden den twintighsten junij 1700
          drij en dartigh hebben Tijs Dierk Willems
          en Tonij Loomans als setters aen handen van den
          heer drossard alhier gedaen den geeqiu-
          reerden eed    t'oirconde

                         Jan van Hellemont, schepen

                         Peeter van de Voorst, schepen

                Michiel van de Cruijs president bij impotentie
                                                   vanden secretaris

                          Copie van haar ed(el) mogende reso-
                          lutie waerbij aen de borgem(eeste)rs
                          en collecteurs gelast wordt dat sij
                          2 maanden voor den tijdt dat het
                          moet voorgebraght worden de docu-



                          menten tot het formeeren van de reec(keninge)
                          aen de regenten moeten overleveren.

          Mijn heer den secretaris van Asten
          wegens en uijt naeme van Philip Jacob van Borsele
          van der Hooghe raad en rentm(eester)general der domeijnen
          van Brabant over de stad, Meijerije,en quartiere

          blz. 264

          van 's-Bosch wordt Ue(dele) toegesonden copie
          van haar ed(el) mo(gende) resolutie van den 5 januarij 1733
          ten eijnde om Ue(dele) te dienen tot narigh. waer mede
          verblijve, laeger stondt, Mijn heer den secretaris van
          (Uedele....) dienaer, en was geteekent
          H. Santvoort, (...) stondt 's-Bosch den 24 jan(uari) 1733
          nog laeger stondt, extract uijt de resolutien van
          de ed(el) mog(ende) heeren raaden van state der Vereenigde
          Nederlanden maendag den 4 jan(uari) 1733
          Is gehoort rapport van de heer thesaurier gene-
          rael van der Heijm hebbende in gevolge van haar ed(el) mogende
          resolutie van den 15 der voorleede maend geexamineert
          het berigt van den raed en rentmeester generael der
          domeijnen van Brabant, van Borsele van der Hooghe
          op de requeste van Gerardus de Jongh secretaris des
          dorps van Erp quartier van Peeland Meijerije van
          's-Bosch, om geallegueerde redenen versoeckende, dat
          haar ed(el) mog(ende) suppl(iant) die voor alsnogh onvoorsien
          is van eenige documenten tot de dorps reekeninge
          de a(nno) 1729 van Erp en dus buiten staet van die te konnen
          formeren, te houden voor diliqent en bij interprelatie
          te verstaen, dat de regenten van Erp telkensin van
          jaar tot jaar twee maenden voor het expireeren der
          termijnen dat de reek(eninge) ter leen en tolkamer moeten
          overgebragt worden, sullen hebben te besorgen
          dat alle de documenten ter secretarie sullen wor-
          den overgeleevert, en belangende het maken van



          den nieuwen legger der verpondingen, en waarvan
          ook den tijt bij resolutie van 22 jan(uari) 1732 geformeert
          is geexpireert, dogh sonder versuijm van den supp(liant)
          dat haar ed(el) mog(ende) hem gelieven te accordeeren
          om in gevolge het reglement van den 20 sep(tember) 1724
          voor de secretarissen in opsighte van particuliere
          salarissen gedaan emaneeren voor de af en op-

              

          blz. 265

          teekening van ieder parceel te mogen (...)
          deren drie stuijvers, waerop gedelibereert sijnde is
          goet gevonden en verstaen dat de reekeninge
          van de respe(ctive) corpora inde Meijerije van 's-Bosch
          ter behoorlijcker tijt ter leen en tolkamer te doen over-
          brengen en alle excusens van de gebreeckige daerom-
          trent af te (.reijden, vast gestelt sal worden soo
          als vast gestelt wordt bij deesen, dat ieder borge-
          meester en collecteur gehouden is twee maenden voor
          den tijd, dat de reekening ter leen en tolkamer moet
          worden overgebraght, de documenten tot het formeeren
          derselve nodig aan de regenten over te leeveren alsoo
          de regenten bevoegt sullen sijn der gebreekigen bij (gijse)-
          lingen tot kosten van de gebreekige daar toe te (...)
          en te constringeeren, even gelijk de regenten door de raad
          en rentm(eester) generaal der domeijnen volgens haar hoog mogende re-
          solutie van den 14 junij 1729 in gebreeke blijvende
          de reekeninge ter leen en tolkamer over te brengen
          bij geijseling daar toe gehouden en geconstringeert moeten
          worden tot haar kosten, die sij egter tot lasten van
          den secretaris sullen mogen repeteeren indien het
          door sijn naalatigheijt of versuijm moghte sijn ver-
          vertraaght of opgehouden. En sal extract deser resolutie
          gesonden worden aan de raad en genrael voorn(oemd)
          tot deselfs narigt, en om daar van kennis te doen geven
          aen de regenten en secretarissen vande resp(ective) dorpen



          en plaatsen vande Meijerije van 's-Bosch om hun daer naar
          te reguleeren, dat wat aan(belangk) het tweede
          het req(ues)te de deleberatie daar op sal worden uitgestelt
          tot gehoort sal sijn het rapport van de heere (...)
          ver, (...) tresaurier generael van der Heijm en
          secretaris ten Hove, bij haar ed(el) mog(ende) resolutie van
          den 18 julij 1732 gecommitteert tot het examineeren
          van het berigt van den voors(chreven) raad en rentm(eester) generaal
          gedateert den 15 julij laastleeden op de requeste van
          de secretaris in het quartier van Peeland en van Maas-
          land en van de regenten van(..) het selve (saljant)

           

          blz. 266

          Maekende welcke worden versoght deselvene
          daarop ten spoedighsten bij de hand te nemen ten
          einde te brengen en daar van rapport te doen was
          geparrapheert  A.v.Welderen onderstondt naarderd
          met het register en getekent N.ten Hove.

                              Copie op de resolutie van haar
                              edel m0gende waerbij aen de secretarissen
                              gelast wordt de reekeninge ter
                              leen en tolkamer over te brengen.

                   Extract uijt de resolutien van de edel mogende
                   heeren raaden van staate der Vereenigde Neder-
                   landen.

                Dinsdaag den 14 meij 1733.

          Op het gerapporteerde van de heeren van Welderen
          en Sonsbeek thes(aurier) gene(raal) van der Heijm en secretaris ten
          Hove, is nae deliberatie goed gevonden en verstaen
          te gelasten aen de regenten van de respective dorpen
          en plaetsen in de Meijerije van 's-Bosch dat sij des ge-
          requireert wordende haare dorps reekeninge sullen
          hebben over te senden ter comptoire der domeijnen van
          Brabant om daar van gebruijck gemaakt te worden



          als sulcx noodogh gevonden sal worden. En sal extract
          deses gesonden worden aen den raad en rentm(eester) generael
          der domeijnen van Braband van Borsele van der Hooghe
          om te strecken tot narigt was geparapheert A.A.D. (...)
          ver onderstont accordeerd met het register en ge-
          teekent N.ten Hove, lager stondt eerwaerde heeren
          regenten van Asten Uw eerwardens worden versogt
          om meten comptoir der domeijnen van Brabant binnen
          's-Bosch de dorps rekeningen van Asten mitsgaders
          die van de verpondinger beeden, en gemeene middelen
          de ris 1727, 1728, 1729, 1730, en 1731 omme daarvan
          ten voors(chreven) comptoire gebruijck gemaekt te worden
          dewijl sulks bij den heere raad en rentmeester gene-
                                                                          rael                   

          blz. 267

          general der domeijnen van Brabant in het
          quartier van 's-Bosch noodigh gevonden word
          in welcke verwagtinge verblijve, laeger stondt
          erwaerde heeren regenten van Asten Uwe eer-
          waerders dienaar en was geteekent H.Santvoort
          ter teijde 's-Bosch den 13 junij 1733.

                            Vergadering gehouden van
                            schepenen present Michiel Van
                            de Cruijs,Jan van Helmont,Peter van de
                            Vorst, Jan Verbernen.  

                   Maendaagh den 13 junij 1733

          Wert ter vergaderingh voorgebraght dat de
          heer van Bree wegens de intresten der capitaelen
          bekent tenamen van Amand en Andrie de
          Laure, staande op dese gemeente ingebodt
          heeft gedaan gelijck oock de wed(uwe) van de
          heer Nagelmakers dat daar van kennis is
          gegeven aan Goort Hoefnagels en Jan Ben-
          dert van Hooff als borgem(eeste)rs met ernstelijke
          recmmandatie, dat sij de intresten voor
          soo veel hun jaar aangaat soude hebben



          te betalen, en waar van sij soo voor als
          nogh in gebreken sijn gebleven, en dat door
          hun dilaij veel costen staan ter eijsen is goet
          gevonden, den voors(chreven) Goort Hoefnagels en Jan
          Bendert als borgem(eeste)rs bij desen te ordonneren
          dat sij niet alleen besorgen de intresten waar-
          over ingebott is gedaan maar alle andere
          verschene intresten der capitaals staande
          ten lasten van het corpus van Asten wegens hun
          jaar op sijn tijt worden betaalt of dat ander-
          sins alle kosten die daar over staan te reijsen
          op haar persoon en goederen sullen worden ver-
          haelt en dien onvermindert worden deselve
          geordonneert binnen den tijt van 8 dagen
          naar insinuatie deses aan schepen te toonen    

          blz. 268

          dat de verscheenen intresten sijn betaalt en daar
          van in gebreken blijvende naar verloop van
          de voors(chreven) aght dagen ider van deselve alle 24
          uuren sullen vervallen in eene peene ten behoeve
          van(den) officier van eenen gulden welcke peene duren
          sal 14 dagen           ter ordonnantie van
          deselven
          op den 8 julij 1733 is bij de regenten van Asten
          goet gevonden, dat het boeck gen(aam)t het roockgat
          naer ouder gewoonte voor de ingesetenen soude worden
          omgeslagen en het persooneelboeck bedraegende
          tot twee mael bij provisie soude worden opgehaelt
          drossard en schepenen der heerlijckheijdt Asten met
          veel leetwesen in ervaringe gecomen sijnde
          het groot verlies van den brant in den Peel door
          de onaghtsaamheijt
                        deser voors. heerlijckheijt
                        sijn beschadight        
          hebben  soo veel mogelijck, voor verdere schade
          te voorsien, goet gevonden, geordonneert
          gelijck geordonneert wert mits(gaders) en bij desen,dat
          niemant,wie hij sij int cooren maijen sigh
          sal verstouten vuur of brandende turff bij haar



          op het velt te nemen op peene die bevonden
          wort vuur bij sigh op het velt te hebben, telke
          reijsen sullen verbeuren, ten behoeve van den
          heer officier en den armen half en half eenen
          peene van drij gulden en daar en boven voor
          den aanbrenger het sij vorster of schutter
          off andere alnogh eene peene van eenen
          gulden vijff en sullen de ouders voor haare
          kinderen de meesters of vrouwen voor de
          kneghten of arbeijders voor die peene aanspreekelijk
          sijn en sal dese onse ordonnantie op sondagh
          den 12 julij 1733 den welcke meest ver-
          gadert worden gepubiceert aldus gedaan en
          geordonneert den 9 julij 1700 drij en dartigh   

          blz. 269

                               Vergadering van drossard en
                               schepen van Asten

                    Maendaeg den 30 julij 1733

          Alhier ter vergaderinge werd door den
          secretaris overgegeven, 't boeck van de
          reele verpondinge wijsen omslagh en om-
          slagen, over de gronden van erven (huijsen)
          en moolen, in de verponding geldende
          vermogens haar ho.mo. concessie van den
          10 julij 1728 en julij voor den jaare
          ingegaen primo januarij en eijndigende
          lesten december 1733 mitsgaders het persooneel
          boeck ingegaen St-Jan 1733 tot St-Jan 1734
          sijnde het boeck genaemt het roockgat
          aen Willem Jan Loomans en Jan Dircx van
          Heughten als borgem(eeste)rs van St-Jan 1733 tot St-
          Jan 1734 al overgegeven, exhibeerende den
          selven secretaris verders de gedruckte qui-
          tantien die ingevult sijn wegens de in-
          tressen der renten staende tot laste vant cor-



          pus van Asten, is goet gevonden dat
          de voorsc(hreven) boecken met de quitantien door
          den voorster aen de voors(chreven) borgem(eeste)rs sullen
          worden overgelevert, en wijders
          goet gevonden, deselve borgem(eeste)rs ingevolge
          hunne eedt, onder andere meede brengende
          dat zij borgem(eeste)rs de gemeente in alle

          blz. 270

          oude gereghtigheijden sullen helpen
          mainteneeren en voorstaen, en de collect
          boecken getrouwelijck sullen innen en
          ontfangen en met gemeents gelt gemeents
          schade soude voorcomen en alle behoorlijcke
          ordonn(antien) te sullen voldoen bij deesen
          te ordonneeren dat zij de intressen
          en renten op haer tijt prompt sullen hebben
          te voldoen, en verders te besorgen dat
          alles hun pligt aengaende, soodanigh
          prompt wordt betaelt, dat de gemeente
          nogh regenten door hun delaijeringe geen
          schade comt te leijden, die anders op hun
          borgem(eeste)rs sullen worden verhaelt, en sal
          hier van insinuatie met overleveringe
          van copij aende voors(chreven) borgem(eeste)rs worden ge-
          daen om te strecken tot hunne naerigt.

          P.d.Cort         Michiel van de Cruijs

                              Jan van Hellemont



                              Bendert Vervoordeldonck

                              Willem Roijmans

                              Jan Verbernen

                              Tonij Muijen

                              Peter van de Voorst

                                me present

                        F.P.von Cotzhausen
                                                secr(etaris)

   

          blz. 271

          Mijn heeren schepenen der heerlijckheijdt
          Asten ordonneeren Willem Jan Lomans
          cum suo borgem(eeste)rs van St-Jan 1733 tot St-
          Jan 1734 te restitueeren aan den heer
          F.P.von Cotzhausen de somme van drij gulden
          twee stuijvers agt penn(ingen) wegens verschot
          van ingenomen advies in saake d'heer Pieter
          de Cort drossard nom(ine) officij reqiurant vande
          Maria huijsvrouw van Jan Vogels
          alnogh voor vacatie van deselver secretaris
          nae 's-Hertogenbosch om de saake over te
          brengen, en advies in te nemen, voor drij
          daagen daags f 3-10 en dus te samen eene
          somme van dartien gulden twaalf stuijvers
          en agt penn(ingen) met solvende met overbrengende
          quitantie in hunne reek(ening) voor uijtgaaf
          werden gebraght. Actum deese twintighsten
          julij 1700 drij en dartigh.

                             Michiel van de Cruijs



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

          Op huijden den aght en twintighsten julij 1733 soo heeft
          de heer Francis van de Cruijs rooms priester alhier aen Marten
                                      ? als naast bloet verwant
          Mattijssen van Dijck > met belofte van te doene behoorlijcke
          bewijs, en reekeninghe en alles te doen conform de
          ordre van de landen, als momboiren van de vier onmundige
          kinderen van Francis van de Loverbosch en Ida Sporenbergh.

          blz. 272

          in haaren leven eghteluijden den behoorlijcke Eedt,
          aan handen van Michiel van de Cruijs president
          in absentie van den heer officier, afgeleght
          ut supra.
                             Jan Verbernen, schepen
                             Tonij Muijen, schepen
                Michiel van de Cruijs president absente secrtaris

          Op huijden den 24 7bris=septembris 1700 drij en dartigh soo
          weert naar voorgaande publicatie ten beurde gebraght
          en dat volgens conditie van den 11 october 1700 en dartigh
          waar toe wert gesereert en alhier voor gelesen
          de coninx beede, ingegaan den 17 september 1700 drijen
          dartigh, de gemeene middelen, ingegaan den eersten
          october 1700 drij en dartigh, mitsgaders de verpondingh
          die ingaan sal den eersten jan(uari) 1700 vier en dartigh
          en daar van gebooden sijnde aght guldens voor collect
          gelt van het hondert, sonder dat imant deselve
          heeft gelieven aan te nemen, werdende oversulckx



          door de regenten geprotesteert van aangewende devoiren
          actum ut supra, Michiel van de Cruijs
                          Jan van Hellemont, schepen
                          Bendert Vervoordeldonck, schepen
                          Peeter van de Voorst, schepen
                          Willem Roijmans, schepen
                          Jan Verbernen, schepen
                          Tonij Muijen, schepen.

          Heeren schepenen der heerlijckheijdt Asten gesien hebben-
          de dat sekeren Willem de With woonende tot Eijdhoven sigh
          qualificeerende als collecterende voor Willem Jan
          Loomans en Jan Dierx van Heughten borgem(eeste)rs deser
          heerlijckheijdt Asten voors(chreven) van den jaare ingegaan St-Jan
          1700 drij en dartigh, bij publicatie van den seven en
          twintighsten september 1700 drij en dartigh heeft doen
          bekent maken aan een ijgelijck die in derselve borgemees-
          ters boecken soude mogen schuldigh sijn ende nogh
          niet hebben voldaan haare schult te betalen binnen

          blz. 273

          binnen den tijt van veertien daghen dat hij teneijnde
          op den eersten october en op den sevende dito ten
          huijse van Pieter van Riet hospes inden Rooden Leeuw
          binnen Asten voor de laatse maal sitdagh soude hebben
          van smorgens te negen uuren tot des naarmiddags
          tot drie uuren toe, ofte dat de gebreekighe (inners)
          daar naar ingevolge seker executoriaal bij (hem)
          soo hij voor geeft geobtineert paratelijck souden (werden)
          geexecuteert, welcke manniere vandoen niet
          alleen eene precipitante en ongehoorde schuldigh
          van in vorderinge is, selfs in materie van
          slants verpondinghen, beeden en gemeene middelen
          niet gebruijckelijck voor soo veel als daer
          sekere termijnen, naar den verscheijndagh sijn
          geordonneert, maar oock tegens het oude gebruijck
          in dese heerlijckheijdt ende de ganse Meijerije in
          (alserrantie) mede brengende, dat de borgemeesters
          in reele en persooneele schattinge tot vindinge  der



          dorpen kommer bij en aan de huijsen van de inge-
          setenen moeten gaan ophalen sonder deselve
          ingesetenen aan eenige sittdagen te binden
          sso sult uwe vorster deser heerlijckheijdt uijt den naam
          van de schepenen van Asten vervoegen bij de (posten)
          van voorsc(hreven) Willem Jan Loomans en Jan Dierx van Heughten
          ende haar aan seggen dat sij ingevolge hunnen
          Eedt de borgem(eeste)rs reele en persooneele boecken
          bij de ingesetenen ingevolge het oude gebruijck
          sullen hebben op te haalen off door haaren gecom-
          mitteerde of gesubstitueerden alsoo doen ophalen
          en de goede ingesetenen tegens het voors(chreven) oude gebruijck
          geensins sullen heben te bedwingen tot betalinge
          van die ongehoorde pratense sit dagen mitsgaders

          blz. 274

          dat soo deselve borgemeesters 't haaren gecommit-
          teerden des niet tegenstaande soude willen
          voort gaan met dese bij haar gepractiseerde
          nieuwigheden, dat de schepenen als dan soodanige
          middelen van redres sullen moeten bij der handt
          nemen als sullen vermenen te behooren

              en sal u verders om de ingesetenen
          van dese ordre kennis te geven dese publiceeren
affigeeren ter plaatse daar men gewoon is publicatie en afixie
          te doen, levert copije en relaas van uwe
          gedaane verrightinge, actum Asten den seventhienden
          october 1700 drij en dartigh.

                      Michiel van de Cruijs, president
                      Jan van Hellemont, schepen
                      Bendert Vervoordeldonck, schepen



                      Willem Roijmans, schepen
                      Tonij Muijen, schepen
                      Jan Verbernen, schepen
                      Peeter van de Voorst, schepen

              Vergaderinge van heer drossardt
              schepenen vier geswooren mannen
              kerck en armmeesters mitsgaders
              gemeijnten meesters van Asten.

          Wert door den heer drossardt voorgebraght
          dat de drost en schepenen claghten sijn gedaan
          dat lonte bevonden sijn, aan de huijsinge van
          den regerende borgemeester Willem Jan Loomans
          en Pieter van Riet, requireerende door den
          borgemeester dat hem als regerende borgemeester
          assistentie soude werden gedaan, wert de verga-
                                                             dering

          blz. 275

          deringe in bedencken gegeven hoe in dese gehan-
          delt soude worden.

          Waar op gedelibereert sijnde is goet gevonden
          en verstaan de schepenen te versoecken om
          ten huijsen van Willem Jan Loomans regerende
          borgemeester te formeeren eenen staat van het-
          geene hij blijckende sal opgeven soo daanige
          goederen en effecten als in den huijse bevonden                                          
          moghten werden om in cas (dat Godt ver-
          hoede) te connen weeten wat schade daar
          door brant beschadight soude connen worden
          om in gevall dat sulckx volgens ordre van de
          hooghe overigheijt sulckx moghte comen ten
          lasten van de gemeente, te connen versekeren
          waar inne den schaden soude connen bestaan



          sonder egter hier door soo voor als nogh schulde
          niet te nemen ten lasten van de gemeente maar
          sulckx in cas van bewijs van die geene (dewelcke)
          haar in cas van brant schudigh souden maaken
          en wijders goet gevonden om den clagende borgemeester
          tegemoet te comen dat alle naghten aan en in sijn
          huijs door de nabuuren waght gehouden sal
          worden van savonts negen uuren tot smorgens
          de clocke vijff uuren, en dat sulckx sal door-
          gaan door het heele dorp, werdende de borge-
          meesters geordonneert, een ijder op sijn(toer)
          daar toe te commanderen, en die gecomman-
          deert sijnde op de waght soo voors(chreven)
          compareerende soude de waght naar behoren
          niet houdende telckens sullen verbueren ijder
          eenen peene van eenen gulden vijff stuijvers deene helft
          ten behoeven van den heer officier, dander helft
          ten behoeven van den vorster of schutter die gehouden
          sullen wesen de waght te observeeren en te (pas-)
          eren, ende sal dese onse ordonnantie aanden  

          blz. 276

          voornoemde borgemeester werden geinsinueert
          en op sondagh aanstaande gepubliceert om
          te strecken tot ijders naarightinge aldus gedaan
          en geresolveert in vergaderinge binnen
          Asten ter raatcamer, op heden den aght en twin-
          tighsten october 1700 drij en dartigh

          P.d.Cort    Michiel van de Cruijs, president
          drossard    Willem Roijmans, schepen
                        Bendert Vervoordeldonck, schepen
                        Jan Verbernen, schepen
                        Tonij Muijen, schepen
                        Jan van Hooff, vierman
                        dit ist merk X van Dierck van
                        Heughten, vierman



                        Antonij Voermans, viermen
                        Jan Verhoijsen, vijerman
                        P.van Riet, kerkmeester
                        Joseph Vervoordeldonck, kerkmeester
                        Cornelis Lamberts, armmeester
                        Jannes vander Linden,
                            gemijntsmeester
                        Jan Verberne, gemeijntsmeester

          den heer drost draaght voor aan schepenen dat hij
          in sijne qualiteijt van den stadthouder qualteri heeft
          ontfangen eene gedruckte exemplaar van de resolutie
          van haar edelmogende de heeren gedeputeerden op de verpaghtinge
          der tiende jonxt tot 's-Bosch hebben geweest in dato
          18 julij 1733 met overleveringe van een gedruckt
          exemplaar om alhier ter secretarije te werden
          geregistrreert, met versoeck dat bij de vergaderinge
          magh werden geresolveert, op het hoe veelste jaar de
          kerk en arme reekeninge alhier sal geschieden
          en oock daar toe den dagh te werden gestipuleert

          waarop gedelibreert sijnde is goet gevonden
                      
          

          

          blz. 277

          en verstaan ingevolge haar edelmogende resolutie
          dat de kerk en arme reekeninge alle drij jaaren
          sullen geschieden, de arme reekeninge op den
          laatsen maandagh in meert ende de kerk
          reekeninge op de laatsen woendagh in meert

          Compareerde Joost Marten Doensen
          en Hendrick Ahorns inwoonderen alhier
          de welcke als momboiren over de minder-
          jaarige kinderen van Jan Marten Doensen
          verweckt bij Hendrien Jansen van Riet
          in haar leven eghteluijden, aan handen
          van den drost gedaen den eed daer toe
          staende, geloovende de kinderen en hunnen



          goederen naer behooren te sullen adminis-
          treeren, gelijck getrouwe momboiren
          behoort en toestaet te doenen des ge-
          requireert te doen reeckeninge bewijs en
          reliqua, soo waerlijck haer Godt
          almachtigh helpe. Actum ter raet-
          camer deese vierde november 1700 drij
          en dartigh. Coram d'heer drossard,
          Michiel van de Cruijs en Peeter van de
          Vorst schepenen.

                         Me present

                       F.P.von Cotzhausen

                              secretaris   

          blz. 278

          Wij michiel van de Cruijs president, Bendert Ver-
          vordeldonck, Jan van Hellemont, Peter van de Vorst,
          Jan Verberne, Willem Roijmans en Antonij Muijen
          schepenen der grondtheerlijckheijdt Asten doen conde
          dat wij den collect van de gemeene middelen
          ingegaan october 1733, conincx beede ingegaan
          september 1733 mitsgaders de slants verpondinge
          ingaande den eertsen jannuarij 1700 vier en dartigh
          en eijndigende met den letste december 1734, inge-
          volge de ordre van den landen voor alle man
          ten buerden hebben gebraght, en aght per cento
          geboden, sonder dat die bij imant aangenomen
          sijn gewoorden, dat vervolgens bij ons ingesetenen



          daartoe vercooren soude moeten worden, geene
          of weijnige suffisanten persoonen daar toe onder
          de ingesetenen sijnde te vinden ende waar door
          te dughten is dat bij wanbetalinge van dierge-
          lijcke insuffisante collectuers in onse persoonen
          voor de voors(chreven) collecte geexecuteert en gesleeten
          soude connen worden, en om daar inne te voorsien
          en opdat slants comptoiren der voors(chreven) collecte
          prompt betaalt moghten worden soo hebben
          wij schepenen van Asten voors(chreven) ter eene ende
          de heeren Jacobus Wouters woonende tot 's-Bosch
          en Pieter de Cort drost van Asten woonende tot
          Helmont ter andere seijde met den anderen
          geconvenieert, namentlijck dat deselve heeren
          Wouters en de Cort alle voors(chreven) collecte ingegaan
          soo voors(chreven) sullen collecteren volgens ordre van
          den lande ende besorgen dat slants comptoiren
          der gemeene middelen, beede en verpondinghe
          over het voors(chreven) jaar soodanigh worden betaalt
          dat de regenten ofte gemeenten van Asten des wegen

          blz. 279

          geen schade en come te leijden en op sijn
          reeckening beweijs en reliqua te doen, en
          voor collect gelt in reekeninge geleden
          worden aght per cento op welcke conditien
          de voorn(oemde) heeren Wolters en de Cort de gemeene
          collecte hebben geaccepteert en aangenomen
          onder belofte als voor en onder verbant van
          hare persoonen en goederen ijder een voor al hier
          renuntiatie van alle exepties ter contrarie,
          t'oirconde wederseijts onderteijkent op heden binnen
          Asten desen seventiende november 1700 drij en dartigh



                            J.Wolters

                            P.d.Cort

                           Michiel van de Cruijs

              Bendert Vervoordeldonck, schepen
             
              Jan van Hellemont, schepen

              Peeter van de Vorst, schepen

              Jan Verbernen, schepen

              Willem Roijmans, schepen

              Tonij Muijen, schepen.    

          blz. 280

                              Vergaderinge van drost en sche-
                              penen (excepto) Michiel van de Cruijs
                              maandag den 21 Xber(=december)

          Den drossard in ervaringe gecomen sijnde, dat
          in gevolge haar edlemogende resolutie in dato den
          het slot der kerckereeke(ning) door Pieter van Riet
          als kerkm(eester) aen de regenten ter somme van
          ..................is voldaen, om tot afflossing
          van capitalen staende op het corpus te werden
          emploijeert en waer van ter comptoire der



          beeden blijck moet werden overgelevert,
          soo versoeckt der gemelten drossard om van alle
          calangie ter voldoeninge van haar ed(elmogende) res(olutie)
          mag werden vertoont, aen wijede afflossinge
          is geschiedt, en dat sulcx ten comptoire
          der beeden is vertoont om alsoo voordeligen
          te werden gehouden, bij naelaetigheijt soo
          protesteert derselve van sijn devoir en van
          alle costen en schade die deswegen staen te
          reijsen.

                            Extract uijt de res(olutie) van de
                            edel mo(gende) heeren raaden van staate
                            der Vereenighde Nederlanden

                    Maandag den 9 9 9ber(=november) 1733

          Ontfangen een missive van den leen en tolkamer te 's-Bosch
          (gem) aldaar den 7 deses,houdende dat de raad en rent(meester)gene-
          raal der domeijnen van Brabant en leenmannen van de leen
          en tolkamer te 's-Bosch bij examinatie der reek(ening)en van de
          dorpen in de Meijerije bevonden hebben dat op sommige
          posten waarop sij hadden geremanqueert te moeten worden
          geroij(eer)t en die in gevolge van die remanque ook bij de op-
          neming der selver reek(eninge) door de regenten geroij(eer)t sijn.                     

          blz. 281

          eenige persoonen die soodaenige geroijeerde
          posten hedden ontfangen, dissimulteerde deselve
          aen de rendanten te restitueeren, waar door(...)
          eeringen niet alleen worden gealudeert maar ook
          de borgem(eeste)rs of rendanten merckelijck worden be-
          naedeelt waerop gedelibereert sijnde is goet ge-
          vonden en verstaen, dat wanneereenige posten
          in reeke(ning) gebraght, betaalt, en als hier(...)
          sijn geworden, den geenen die deselve ontfangen
          heeft, gehouden sal sijn naar blijck der gedaene
          eeringe deselve aen den borgem(eeste)rs of rendanten te res-



          titueeren, en bij onwilligheijt van dien dat haer soo-
          daenigen post het volgende jaar op sijn tractement
          of salaris sal worden gekort en geen tractement
          ofte iets anders hebbende, waar aen dat geroijeerd-
          en volgende reeke(ning) soude konnen worden gevonden
          dat de regenten de ordonnantie geslagen of betaeling
          gordonneert hebbende voor de restitutie van de ge-
          roijeerde posten sorge sullen moeten draegen of
          dat den gebreekigen door voor door den borgem(eester)s
          paratelijck sal konnen geexecuteert worden binnen
          den tijt van ses weeken na geregtelijke aen nemingen
          van den borgem(eeste)rs en sal extract deses gesonden wor-
          den aen den raad en rent(meester) general der domeijnen
          van Braband van Borsele van der Hoghe om daer
          van kennisse te geven daar het behoort, was ge-
          parapheert D.van Slingeland  onderstont accordeert
          met het register en geteekent.
                      
                    Registratum den 9 jan(uari) 1734.

          blz. 282

                                      Vergaderinge van schepe-
                                      nen van Asten        

                        Vrijdaag den 15 jan(uari) 1734

          Ter vergaderinge van heeren schepenen        
          der heerlijckheijt Asten, naegesien
          sijnde, de reekeninge van Goort Hoefnagels
          en Jan Bendert van Hooff borge-
          meesters deeser voorsc(hreven) heerlijckheijt van St-



          Jan 1730 tot St-Jan 1731, de welcke op
          den 1 aug(gus)ti 1733 ter leen en tol kaemer
          in 's-Hertogenbosch geexamineert, hebben
          ondervonden, dat de voorn(oemde) borgem(eeste)rs in ge-
          breeken sijn gebleeven, veele quitantien
          soo ten regarde van de rentiers, als
          meede van de tractementen, vacatien,
          boode loonen, verleeninge als ander-
          sints ter secretarije over te leve-
          ren, en dus de secretaris buijten staat
          het sloot
          der reeke(inge) te connen maken.
          ordonneeren vermogens haar ed(el) mo(gende)
          resolutie wesende in dato den 3 januarij
          1733. dat de voorn(oemde) borgem(eeste)rs de
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          de nodige documenten tot het slot
                                               ?binnen den tijt van veertien dagen  
          der reeke(ninge)ter secretarie > sullen hebben
          over te leeveren, en bij gebreck van -
          dien bij gijsselinge ten haare laste (daar)
          toe gehouden sullen worden om (daer)
          door voor te commen alle costen lasten
          .......................................
          en intreste soo de regenten uijt dien (post)



          ...........................................
          ............alreede geleeden en nogh
          ............................................
          te leijden
          .............................................
          .............................................
          ..............      Ter ordonnantie van
                              F.P.von Cotzhausen secr(etaris)

                        Eed van de kerckmeesters

          Wij belooven en sweeren dat wij de kerck-
          reek(eninge) en ppagten naar ons vermogen ge-
          trouwelijck sullen innen ende de penningen
          emploijeeren tot betaelingen der kerckelijcke
          schulden, en onderhouding van de kerck
          ende dat alles ingevolge haar ho(og) mo(gende)
          reglement in dato 16 meert 17c hondert
          ... des gerequereert te doen reekening
          bewijs en reliqua soo waerlijck helpe
          ons Godt de almagtige op heeden den
          ses en twintighsten januarij 1700 vier en
          dartigh.

          blz. 284

          op huijden den ses en twintigsten januarij
          1700 vier en daartigh hebben Arnoldus
          Molendijck en Antonij Wilbert Coolen
          de vooren staenden Eed aan handen van
          den drossard afgelegt.

                    Michiel van de Cruijs, president
                    Jan van Hellemont, schepen



                    F.P.von Cotzhausen,
                                              secre(taris)
  

                    Specifiqe staat van hetgeen den moolen
                    en tienden in de jaarlijxe slants ver-
                    pondinge contribueren als oock wat
                    de coninx beede binnen de heerlijckijt
                    van Asten rendeert.

          den moolen............................ 99 -10 - 0
            thienden
          den hoogen dijck..................... 26 - 6 - 0
          d'leegendijck.......................... 13 - 3 - 0
          d'Beeck................................  6 - 1 - 8
          d'Voorsten Diesdonck................ 18 - 4 - 0
          d'Agtersten Diesdonck............... 13 - 3 - 0
          d'Astappen...................... 19 - 4 - 0
          d'Ommelsenbosch.................... 28 - 7 - 0
          d'hoogh Ommel...................... 27 - 7 - 8
          d'leegh Ommel....................... 18 - 5 - 0
          de Horst................................  8 - 4 - 0
          d'Stegen................................ 10 - 0 - 0
          d' Boetschott.......................... 21 -18 - 0
          d'Agterbosch.......................... 16 - 8 - 0

                                                    325 - 1 - 0
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          d'Donk........................................ 12 -15 - 0
          d'Lensdonck..................................  9 - 2 - 0
          d'Laarbroeckse tiende...................... 38 - 5 - 0
          d'Loverbosch................................. 51 - 0 - 0
          d'Heusden.................................... 59 -15 - 0
          d'Novalie..................................... 10 - 0 - 0
          de groote Clamp............................. 61 - 5 - 0



                           ? groot
          Braessel en't > gasthuijs van de Bos..... 61 - 5 - 0
          de middel tiende............................. 31 - 0 - 0
                                                           334 - 8 - 0                                                   alle welcke molen
en thiende             660 - 9 - 0
          bedragen een somme van ses
          hondert sestig gulden en negen stuivers
          ende de coninx beede rendeert jaerlijx
          negen hondert sestien gulden aght pen-
                                                 ningen
                                                   dus    916 - 0 - 8

          Wij schepenen en regenten der heerlijckijdt Asten
          verclaaren op de eede amptshalve gepresteert
          dat den molen ende thiendens soo als voors(chreven)
          jaarlijx in de ordinair slant verpondinge con-
          tribueren, en oock dat de coninx beede soo als
          voor rendeert, dat oock de huijsen niet op (...)
          in de verponding nogh coninx beede sijn ge-
          tauxeert , maar wort de verponding betaelt
          van de landerijen het sij tuel of groeslanden
          daar de huijsen op staande, dat de coninx
          beede van de teullanden worden betaalt het
          sij daar huijsingen op sijn staande ofte niet, dat
          oock nogh tienden nogh molen nogh (eijsers)   
          in de coninx beede niets contribueren (kennen)
          de waarhijdt hebben wij schepenen ondertijkent
          opheden binnen Asten desen ses en twintigsten febru-
          arij 1700 vier en dartigh.  Michiel van de Cruijs,president
          Willem Roijmans, schepen. Jan van Hellemont, schepen.
          Bendert Vervoordeldonck, schepen.
          Peter van de Vorst, schepen. Jan Verberne, schepen 
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          Alsoo volgens ordre van haar ho(og) mo(gende) de heeren
          staaten generaal voor den laetsen meerdt wegens
          het corpus van Asten afgelost moet worden eene
          somme van een duijsent drijhondert drij en
          twintigh gulden aghtien stuijvers en waar inne
          wegens het profijt van den intrest betaelt moet



          worden twee hondert vier en seventigh guldens
          en vier stuijvers tot furnissement van welcke
          274 - 4 - 0 aan de regerende borgemeesters
          al over lange kennisse daar van kennisse
          is gegeven omme deselve penn(ingen) in gereet-
          heijt te hebben, en op heden den dagh sijnde
          gestelt om den dagh te beramen
          om die penningen te furneren, waar toe soo
          het schijnt dat de borgemeesters soo voor als
          nogh in gebreeken sijn gebleven, op voorgeven
          dat sij niet soo veel hadden gebuert, ende dese
          saake geen uijtstell konnende leijden ende de regen-
          ten in allen deelen aan de ordres van den landen
          geerne soude voldoen als ten dien eijnde de penn(ingen)
          uijt de beede bereijts sijnde vervaardight, soo ordon-
          neeren schepenen als regenten bij desen Willem Jan
          Loomans ende Jan Dierx van Heughten, borgem(eester)s               
    van Asten van St-Jan 1700 drie en dartigh tot St-Jan 1734       
          dat sij souden uijtstell en sulckx binnen den tijt
          van drij maal vier en twintigh uuren naar
          insinuatie sullen hebben te furneren de voors(chreven)
          somme van twee hondert vier en seventigh
          gulden vier stuijvers op dat de lossinge soo als voor
          tijdelijck wert gedaan op peene dat alle de schade
          en intreste die dese gemeente en regenten door
          hunne (tergiversatie) comen te leijden op hun borge-
          m(eeste)rs met de costen van dien sal werden verhaalt
          dit gedaan levert copij en geeft ons u relaas omme
          des noot te konnen betaalen dat de regenten aan
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          haaren plight tot naar cominghe van haare
          ho(og) mo(gende) bevelen hebben voldaan en om sulckx
          ten comptoire der beede te doe sien en betalen
          t'oirconde  ondergeteijkent op heden den vijff tienden
          meert 1700 vier en dartigh



                          Michiel van de Cruijs, president
                          Jan van Hellemont, schepen
                          Bendert Vervoordeldonck, schepen
                          Peeter van de Voorst, schepen
                          Jan Verbernen, schepen
                          Willem Roijmans, schepen

                    Eedt der viermannen

          ick belooft en sweer den heer drossardt en de
          gemeente houw en trouw te sullen sijn
          en des gerequireerten van s'heeren en gemeijnten
          wegen ten allen tijden te sullen compareteeren
          en verders doen wat een getrouw vierman
          gehouden en verplight is te doen soo waarlijck
          moghte hem Godt almaghteigh helpen.

          Op huijden den sestienden meert 1700 vier en
          dartigh, heeft den heer drossard van den
          hoogh ed(ele) heer van Asten als vierman
          bedanckt Dierck van Heughten ende wederom
          aangestelt Matthijs Dierx die den voorstaanden
          Eedt aan handen vanden heer drossard heeft
          gedaan en afgeleght ten overstaan van ons
          schepenen.

                         Jan van Hellemont, schepen
                         Peeter van de Voorst, schepen
                         Michiel van de Cruijs, praeses als....
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          Op huijden den sestienden meert 1700 vier
          en dartigh soo heeft den heer drossard
          in den naam van de hoogh ed(ele) heer van Asten
          als armmeesters bedanckt Joseph Vervoordeldonck



          en Cornelis Lammers en wederom in haare
          plaatse aangestelt Mattijs van Bussel en
          Wilbert Peters.

                       Eedt der armmeester

          Wij belooven en sweeren dat wij den armen
          register die ons ter handt gestelt sal worden
          getrouwelijck sullen innen, en ontfangen ende
          weder om daar meede de arme menschen
          daar uijt te alimentairen, en in dien opsighte
          te sullen naar komen de ordres van haar ho(og)
          mo(gende). van den jaare 17c hondert op het stuck
          der arme goederen geemaneert, ende verders
          in alle deelen te sullen doen wat eerlijcke armen-
          meesters ten voordeele van den selve be-
          hooren te doen ende des gerequireert te doen
          reekeninge bewijs en reliqua soo waar-
          lijck, moghte hun Godt almaghtigh
          helpen, op huijden dato voors(chreven) hebben de
          voors(chreven) Mattijs van Bussel ende Wilbert
          Peters naar dat aan haar door den heer
          drost hunnen plight naukeurigh ende duijde-
          lijck was voorgehouden aan handen van den
          heer drossard den vooren staanden Eedt gedaan
          en afgeleght.

                         Peeter van de Voorst, schepen

                         Jan van Hellemont, schepen

                 Michiel van de Cruijs, praeses absente secre(taris)
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                      Extract uijt de resolutie vande hoog
                      ed(el) mog(ende) heeren raden van staten der     
                      Vereenigde Nederlanden



                  Maendag den 14 december 1733

          Ontfangen een missive vanden raed en rentm(eeste)r generael der
          domeijnen van Brabant van Borsele van der Hoge, geschreven also
          inden Hage den 10 deser houdende in substantie, dat hij ingevolge van
          haer ed(el) mog(ende) appointement vanden 16 der voorleden maent opde requeste
          van Willem Lomans en dirk van Hugten borgemeesters vanden dorpe van
          Asten, raeckende een questie met de regenten van Astenwegens de collecte
          vanden personeelen omslagh en ordinairis verpondingen mitsgaders het
          schoorsteengeld, welke sij borgemeesters hebben aenbesteet aen Willem
          With de voorn(oemde) parthijen heeft gehoord en dat deselve sijn geconve-
          nieert dat den drossard de Cort op versoeck van borgemeesteren (sullen)
          invorderen alle reele en personeele omslagen welke gemelde borgemeesters
          soude moeten invorderen, mits dat den voorn(oemde) drossard daer (...)
          boven 't ordinaris collect loon vande borgemeesteren sal genieten
          hondert 'tseventigh guldens en dat tienmael van veertien tot (...)
          dagen, sullen omgaen, bij alle ingesetenen van Asten, en van
          haer voderen, soodanige somme als inden voors(chreven) ophef sijn ver-
          schuldt, en telkens de ontfange penningen, aen gem(elte) drost ter
          handt te stellen.En wijders dat den president sigh verbind om den
          voorn(oemde) drossard alle mogelijcke gemack en assistentie te doen mee
          geven, in het innen, ontfangen vanden voors(chreven) penningen ten eijnde
          alle dispuijten en incovenienten mogen worden uijt de weg geruijmd sijn
          Waer op gedelibreert sijnde is goetgevonden en verstaen approberen
          het voors(chreven) geconvenieerde waervan bij extract deses kennisse gegeven
          sal worden aen gem(elte) rentm(eester) om te strecken tot narigt. was
          geparapheert S.A.v.Welderen, onderstond accordeert met het register
          was onderteeckent N.ten Hove.
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          Op huijden vier en twintighsten aprill 1700 vier en
          dartigh soo heeft Jan Goort Loomans in woonder



          alhier ingevolge den appoindemente van
          heeren drossardt en schepenen van Asten de dato
          den twaelfden aprill 1700 vier en dartigh gegeven
          met belofte van te doene behoorlijcke reekeninge
          bewijs en reliqua conform de ordre van den landen
          als momboir van de vier minderjarighe kinde-
          ren van Francis van de Loverbosch en Ida
          Sporenbergh in haar leven eghteluijden den
          behoorlijcken Eedt aan handen van Michiel
          van de Cruijs praeses in absentie van den heer
          officier afgeleght, actum ter raatcamer van
          Asten dato ut supra.
                             Jan Verbernen, schepen
                             Tonij Muijen, schepen
                   Michiel van de Cruijs, praeses absente secr(etaris)

          Eed vande borgemeesters aengecomen St-Jan 1734
          Wij belooven en sweeren dat wij als borgemeesters
          de gemeente in alle oude gereghtigheeden sullen hel-
          penmaentineeren en voorstaen, als ook de collect-
          boecken die ons door de regenten volgens ordre van
          den landen en gebruijck ter hand te sullen gestelt
          worden, getrouwelijck sullen inneemen en ontfangen
          en met gemeents gelt gemeents schade sullen voor-
          comen en alle behoorlijcke ordonnantien die ten
          onsen lasten geslagen sullen worden, te voldoen
          en naarcomen, en verders doen wat eerlijcke borge-
          meesters behoort en toestaet en des versogt te doen
          reekening, bewijs en reliqua soo waerlijck helpe
          ons Godt almaghtigh. Op huijden den 19 junij 1700
          vier en dartigh soo heeft.
          Andries Peeters een der verkozen borgemeesters als bij sijn
          hoog edele den heer van Asten of van sijn hoog edele
          wegen geeligeert, den bovenstaenden Eed aan handen
          van den heer drost afgelegt, t'oirconde
          Michiel van de Cruijs, praeses. Jan van Hellemont, schepen
                 F.P.von Cotzhausen, secretaris.
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                         Eed der setters



          Wij belooven en sweeren als setter des ver-
          sogt, de gemeente te sullen voorstaen en ons
          gedraegen naar behooren als van outs soo
          waerlijck helpe ons Good almaghtigh.
          op huijden den 19 junij 1700 vier en dartigh
          soo hebben Goort Antonis ende Joost Gerard Vaessen
                       ? den voorstaenden 
          als setters > aen handen van d'heer drost
          afgelegt.
                           t'oirconde

                      Michiel van de Cruijs pr(aeses)
                      Jan van Hellemont, schepen
                      F.P.von Cotzhausen, secretaris

          den drossard hebbende doen daegvaerden Hen-
          drick Martens ende Andries Peeters mitsgaders
          Goort Antonis ende Joost Gerard Vaessen als gecom-
          miteerde borgem(eeste)rs en setters over deese heer-
          lijck heijt van Asten van St-Jan 1700 vier en dartigh
          tot St-Jan 1735 en naar dat den drossard had
          voorgestelt, dat bij den hoogedele heere van
          Asten tot borgem(eeste)rs waeren vercooren Hendrick
          Martens en Andries Peeters mitsgaders tot
          setters Goort Antonis en Joost Gerard Vaessen.
          Soo heeft den gemelten Hendrick Martens
          in het collegie van heeren schepenen konnen
          goet vinden te seggen, dat hij den eed niet
          soude doen, en dat hij ook buijten dorps
          soude vertrecken met bijvoeging dat hij   

   

          blz. 292
     



          als het niet aennemende vertreckende
          men soude konnen doen dat in ons was, dat
          verders Andries Peeters als borgemeester, Goort
          Antonis ende Joost Gerard Vaessen als setters
          den Eed als van oudts hebben afgelegt, soo pro-
          testeert den drossard over de weijgering van
          den voors(chreven) Hendrick Martens van aengevende
          devoiren en diligentie versoeckende dat heeren
          schepenen soodanige contrincte gelieven te
          gebruijcken, tegen den voors(chreven) Hendrick Martens
          als haer erw(aar)de sullen vinden te behooren

          Waerop gedelibereert sijnde en in aghtinge ge-
          nomen dat het beeedigen der borgemeesters geen
          uijtstel connende leijden, soo protesteeren de
          schepenen tegen den voors(chreven Hendrick Martens
          over de weijgeringe soo als boven gedaen en
          dat van alle costen, schade en intresse die door
          sijn tergeversatie sullen werden veroorsaakt
          ende dien onvermindert, ordonneeren denselven
          Hendrick Martens den Eed als borgemeester
          al nogh te
          comen doen, binnen den tijt van drij mael vier
          en twintigh uijren nae insinuatie deeses op
          poene van naedere dispositie. Aldus gedaen
          op heeden ter raadcamer deese negentiende junij
          1700 vier en daartigh.

heden den aght en twintighsten           Michiel vande Cruijs Pr(aese)s 
junij 1700 vier en daartigh soo heeft    Jan van Hellemont
Hendrick Martens den Eed als borge-   Bendert Vervoordeldonck
meester aen mij secretaris vermits       Jan Verbernen
absentie van den heer officier             Willem Roijmans
behoorlijk (afgeleght)                       Tonij Muijen
Actum ut supra. Michiel van de          Peeter van de Voorst     
Cruijs pra(eses) Jan van Hellemont             
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                             Vergaderinge gehouden van
                             schepenen.

                    Saeterdaeg den 19 junij 1734

          Alsoo haar ho(og) mo(gende) de heeren staten generaal
          der Vereenigden Nederlanden, naar ingenoomen
          advies van haar ed(el) mo(gende) de heeren raaden
          van staate bij resolutie van den 19 aprill
          1734 ter zaake van de schade inden jaare
          1733 veroorsaackt, door excessive drooghte,
          laete vorst ende hagelslagh die goedtheijt
          hebben gehadt, aen deese gemeente ten dien
          respecte op de verpondingh van het jaar 1733
          te remitteeren de somme van 1300 gulden met lasten
          om hetselve te doen profiteeren door die geene
          welcke door de rampe van het voorleede jaar
          sijn beschadight geweest daar van een verdeeling
          te maacken naar proportie van ider schaden ende
          het geene dien volgens daar uijt aen ider ten
          goede soude komen, te valideeren, soo heeft
          de vergaedering naar examinatie van het boeck
          der verponding bevonden dat deselve buijten de
          thienden en moolens kompt op te brengen jaarlijx
          eene somme van..............................3762 - 7 - 0

          en naar aftreck der geabbandoneer-
          den landerijen.
          als Meuwes Peeters.............................11 - 0 -12
          Aart Block....................................... 5 -19 - 6
          Hendrick Canters...............................13 - 3 - 8
          de kinderen Dirck Gerits...................... 5 - 5 - 4
          Jacob Boessen................................... 2 - 9 - 0
          Willem Geenhoven............................. 1 -16 - 0
          Hendrick van den Bleeck...................... 3 - 5 - 6

                                                               46 -19 - 4
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                                  Transpoort verso
                                                        f 3762 - 7 - 0
                             Transp(ort) der
                             geabband(eerden)         f 46 -19 - 4            

          De afgebrande die volg-
          ens resolutie van haar
          hoog mogende in dato 15 december
          1731 vrijdom van verpon-
          dinge sijn hebbende en ver-
          volgens in deese remissie
          niet en konnen profiteer-
          en zijn.

          Peeter van de Vorst
          .........................f 10 - 1 - 4
          Mattijs Reijnders..... 11 -11 -12
          Mattijs Dirck
          Willems................. 8 - 8 -12
          Jan Aart Wolffs....... 8  -14 -12
          Jan Dircx...............17 -12 - 4
          .........................f 56 - 8 -12
          ...............................................f 103 - 8 - 0                                        
               soo dat naar aftreck
          vant geene voors(taat) alnogh wegens
          de verponding overig blijft.............f 3648 -19 - 0

          Naar welcke somme de verdeelinge is gemackt
          en naar exacte reportitie goet gevonden dat
          op de verponding van den gulden gecort sal wor-
          den, seven stuijvers en een deut sullende daar
          van een specifique staet werden gemaackt en aen
          de collecteur van de verponding over den jaar
          1700 drij en daartigh werden overgeleevert om
          het effect van dien op de verponding te laet-
          en desolijneeren.
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                           Vergaderinge der provisoren
                           van Asten

                    Woensdaagh den 7 julij 1734

          Werdt voorgebragt missive van d'heer
          Jan Louis Verster in dato den 4 julij 1734
          waerbij is gemelt dat Joseph Vervoordel-
          donck en Cornelis Lamberts geweesen
          armmeesters van Asten, aen haer edelmogen-
          de heeren raaden van staete der Vereenigde
          Nederlanden requeste hadden gepresenteert
          ten regarde van het slott der arme reecke-
          ningh welcke requeste welgemelte haer
          edelmogende hadden gelieven te stellen in handen
          van haar edelmogende de heeren gedeputeerden
          op de verpaghtingh der tienden te 's-Her-
          togenbosch en dat dat request aen wel-
          gemelte haar edelmogende gedeputeerde was
          overgeleevert, die geordonneert hadden
          dat een ad twee provisooren van den
          armen op saeterdaag aenstaende voor haer
          edelmogende moesten compareeren om op het
          voors(chreven) requeste gehoort te worden,
          waerop gedelibreert sijnde, heeft de ver-
          gaederingh aen de voors(chreven) ordre met alle
          eerbiedigheijt obedieerende, goet gevonden
          te versoecken en te committeeren gelijck te
          doen bij deese d'heer Pieter de Cort   
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          drossard alhier om op den voors(chreven) daagh
          voor welgemelte haar ed(el) mo(gende) te compa-
          reeren, en aldaar te doen en te handelen
          als ten meesten nuth van den armen
          met goet vinden van haar ed(el) mo(gende) geoor-
          deelt sal worden te behooren met ge-
          lofte van approbatie en indemniteijt

                        Michiel van de Cruijs, praeses                       
                        Jan van Hellemont, schepen
                        Peeter van de Voorst, schepen
                        Jan Verbernen, schepen
                        F.P.van Cotzhausen secr(etaris)

               Woensdaagh den 7 julij 1734

          De vergaderinge heeft getraght voor het
          slott der kercke reekeningh capitaele staende
          tot laste van deese gemeente met verminderinge
          van het capital te coopen en daarover in onder-
          handelinge sijnde geweest, geen verminderinge
          hebben connen becomen, is goet gevonden
          de penningen vant gemelte slott in plaets van
          renten daermede te coopen ten eersten te em-
          ploieeren, tot afflossinge van gelijcke somme
          ende sal aenden drost tot voorcominge van
          den verdere costen des aengaende hier van
          kennisse werden gegeven gelijck aen
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          hem (mindtlijck) is geschiedt waervan mede hij
          geen genoegen heeft willen nemen.

                        Michiel van de Cruijs, praeses   
                        Jan van Hellemont, schepen
                        Bendert Vervoordeldonck, schepen
                        Peeter van de Voorst, schepen
                        Willem Roijmans, schepen
                        Jan Verberne, schepen
                        Tonij Muijen, schepen
                    F.P.von Cotzhausen, secretaris

          Wij ondergeschreve regenten van den dorpen
          ende heerlijckheijt Asten bekennen dat d'heer
          en m(eeste)r Paulus Jan de Reuver als ontfanger
          der s'landts verpondinge over den quartiere
          van Peeland Meijerije van 's-Bosch op de or-
          dinaire verpondingh van den jaere 1700 drij
          en daartigh heeft goet gedaen en laeten corten
          soodanighe eene somme van een duijsent
          drij hondert guldens als volgens resolutie
          van haar hoogh mo(gende) in dato den 19 aprill
          1734 ten regarde van den late vorst en exe-
          cessive droghte in den jaere van 1733 geval(ideert)
          op de verpondingh hebben gelieven te remitteeren,
          actum Asten den twee en twintighsten julij
          1700 vier en daartigh.

                       Michiel van de Cruijs
                       Willem Roijmans
                       Jan Verberne
                       Bendert Vervoordeldonck
                       Tonij Muijen
                       Jan van Hellemont
                       Peeter van de Voorst
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                           Vergaderinge van heeren
                           schepenen der heerlijckheit Asten

                  Luna den 31 jan(uari) 1735

          Alsoo heeren schepenen der heerlijckheit Asten
          op den 23 december laast leden ter raedcamere hadden
          doen compareren, Francis Willem Loomans en Marten
          Janssen, collecteurs der ordinaire s'landts verpondinge
          over de heerlijckheit Asten van den jaare 1732, en
          aende voorn(oemde) collecteurs ter raedcamere present, sijnde
          gelast haer collect off jaerboeck ter fine van visie
          en alles te produceeren, en doen seijden dat haer
                                           ? en geen gelt wilde (ontfangen
          boeck afgegeven hadden > en vermits deselve tot nog-
          toe aen het gelaste te voldoen in gebreke sijn gebleven
          soo ordonneeren heeren schepenen aen die voornoemde collecteurs
          dat ingevolge den 3 art(ikel) van haer ed(el) mog(ende) heeren
          raede van staaten der Vereenigde Nederlanden regle-
          ment op de parate executie in dato den 10 julij 1727
          geemaneert, haar collect off jaarboeck ten fine van
          visie en alles binnen den tijt van agt daagen naar
          insinuatie deeses ter raad camere sullen hebben te pro-
                                                                             ? en reglement
          duceeren op poene als in den voors(chreven) artikel > gestatueert
                                                  ? ter raetcamere
          Aldus gedaen en geordonneert >  ut supra

                          Michiel van de Cruijs, pr(aeses)
                          Jan van Hellemont, schepen
                          Bendert Vervoordeldonck, schepen
                          Willem Roijmans, schepen
                          Jan Verberne, schepen
                          Tonij Muijen, schepen
                          Peeter van de Voorst, schepen

                   P.F.von Cotzhausen, secretaris
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                              Vergaderinge van
                              drost en schepenen

                        Luna den 7 feb(ruari) 1735

          Heeren drost en schepenen ordonneeren bij
          deesen dat alle naghten soo als voorheen van (savonts
          tot 's morgens vier uijren, uijt elk rot twee (man)
          dat diegeene welcke het sijn haar (ofte beijden)
          selfs sal moeten de wagt doen ofte imand aenstellen
          moghte sonder die te mogen bestellen, als die-
          geene die den ouderdom bereijckt hebben aan twee-
          en twintigh jaaren  &

          ende sullen de afgegaene de
          (aensleging) van de volgende wakers moeten doen, op dat
          een ijder sijn taak sal konnen waernemen, dat soo eenige
          schelmen, dieven ofte quaet doenders wierden aghterhaelt,
          sullen aen den vorster moeten worden overgelevert  &

          dat ook de wagt sal moeten
          gehouden worden sonder (eenigh) (waerschouwing)
          (roer) te maken, veel min te mogen schieten
          ten waere dat de wakers wierden geataqueert
          En soo imand deese ordonnantie niet en quaemen
          te observeeren soo sullen de meesters of de (kinderen)
          van den huijse daer geen man is telken
          reijse en wegens elck point verbeuren de
          poen van drij gulden, twee gulden ten behoeve
          van den vorster ofte schutter die de gebreekige
          sal comen te aghterhaelen en te callangeeren,
          werdende den vorster en schutter geordonneert
          de wagt te (potivuleeren), ende gebreekige
          op hunne Eed over te brengen en in ge-
          valle vorster en schutter daar van in ge-
          breeke mogten blijven soo sullen de
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          deselve van haere bediening worden ge-
          suspendeert en op dat niemand hier van ig-
          norantie sal mogen pretendeeren, sal dit
          worden gepuliceert op sondaagh den 15 feb(ruari)
          1700 vijff en daartigh    Ter ordonnantie.

                        Vergaderinge van drost en schepenen

                Mercurij den 8 febr(uari) 1735

          Op het geproponeerde ter vergaderinge doen
          goet gevonden dat de reec(kening) van Wouter Antonis
          en Jan Verriet (borgemeesters) gedaen sal worden opden 21 meert
          deeses jaars ende sal hiervan vrij behoorlijcke
          publicatien moeten werden gedaen en advertentie
          aende borgem(eeste)rs rendanten is mede goet ge-
          vonden authorisatie te slaen vande reeck(ening) van
          Goortie Hoefnagels en Jan Benders borgem(eeste)rs van
          St-Jan 1730 tot St-Jan 1731 tot voldoeninge van het
          slot sijner reeck(ening) die ingevolge haar ed(el) mo(gende)
          resolutie vanden 29 november 1729 (paratiegelt)
          in te vorderen. Den drost draagt voor dat inge-
          volge haer ed(el) mo(gende) resolutie van den 23 december
          1734 de respective slooten daarvan aen de borgem(eeste)rs
          of collecteurs rendanten overgelevert.
          Wij ondergeschreve schepenen en regenten der heer-
          lijckheijt Asten tot naercominge van de respective
          resolutie vande ed(el) mo(gende) heeren raade van staate
          der Vereenigde Nederlanden in dato 8 december
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          1716 en 23 december 1734 vermogens (haare)
          gemelte haar ed(el) mo(gende) res(olutie) dato den 9 (meert)
          1729 authoriseeren bij deesen Gerit van Riet
          vorster alhier om Goort Jan Hoefnagels en
          Jan Bendert van Hooff gewesen borgem(eeste)rs van St-Jan 1730
          tot St-Jan 1731 naar voege ende sommatie en
          renovatie te executeeren tot voldoeninge over
          het slot hunder borgem(eeste)rs reeck(eninge) wesende van
          den 30 junij 1734 ter somme van 3048 - 4 - 9
          te stellen in handen van Wouter Antonis en Jan
          Verriet haere successeuren borgem(eeste)rs (...)
          goet exploit en observeert de ordre vanden
          landen actum ut supra.
         
          Is goet gevonden van de slooten van reeck(eninge)
          te nemen te (commiteeren)). Michiel van de Cruijs
          en Peeter Dircx mitsgaders den secretaris.

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

                   F.P.von Cotzhausen
                                             secr(etaris).
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                  PERSOONSNAMEN
     
          Aarts..................Jan.................202,
          Aelberts...............Peter..............255,258,
          Ahorn.................Hendrick..........277,
          Andriessen...........Marcelis...........229,249,255,
          Antonis...............Goort..............291,
          Antonis...............Jan Wouter.......226,227,
          Antonis...............Wouter............197,300,301,
          Baertmans............Nicolaes...........207,
          Benders...............Jan.................300,
          Bitters.................Peeter.............208,209,243,
          Bleeck.................Hendrick vande..293,
          Block..................Aart...............293,
          Bluijssen..............Gerart.............209,243,
          Boessen...............Jacob..............293,
          Bollen.................Hendrick..........255,
          Booms.................Peeter Lucas.....208,
          Borssele v.d.Hoge..Philip Jacob van.221,222,223,263,264,266,281,289,
          Bosmans..............Hendrien..........203,
          Bosmans..............Jan.................204,213,245,246,
          Box....................Antoni.............207,
          Bree...................heer van...........267,
          Broeck................Jan van den.......248,249,255,257,258,260,
          Broeck................Marij van den....250,          
          Bruijnen..............Hendrick..........207,243,
          Bruijnen..............Jan.................207,
          Bruijnen..............Peeter..............207,
          Buckums..............Goort..............249,255,258,
          Burmanio.............H. van............222, 
          Bussel.................Goort van.........255,
          Bussel.................Mattijs van.......288,
          Canters................Hendrick.........293,
          Coninx................Simon.............207,
          Coolen................Antoni Wilbert...284,
          Coolen................Bartel..............209,243,
          Coolen................Goort..............210,244,
          Coolen................Hendrien..........229,
          Coolen................Jan.................206,213,218,236,237,238,240,247,
          Cort...................Pieter de..........212 t/m 280
          Cotzhausen...........Floris Peter von.197 t\m 290
          Cox....................heer...............207,210,
          Creijl..................Adrian van.......218,237,238,240,
          Cruijs.................Francis van de...271
          Cruijs.................Michiel van de...197 t\m 280
          Daandels..............Heijlke Jan.......207,
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          Daandels..............Marcelis..........211,
          Daems.................Anneke...........244,
          Daniëls................Marcelis..........202 t/m 280
          Deckers...............Jan.................243,
          Dircks.................Mattijs............202,287,
          Dircx..................Jan.................294,
          Dircx..................Marcelis..........213,246,
          Dircx..................Peeter.............211,213,245,246,301,
          Doensen..............Jan Marten........277,
          Doensen..............Joost Marten......277,
          Doll...................Jan.................211,244,
          Driessen..............Peeter..............199,205,215,216,256,
          Dijck..................Bernardus van....207,
          Dijck..................Marten van.......205,256,271,
          Dijck..................Willem van.......225,
          Engelen...............Jan Janssen.......210,244,
          Ennetten..............Daniël van........207,
          Ennetten..............Jan van............209,
          Eijnden...............Willem van den..252,256,
          Eijndenpoel...........wed. van den....210,
          Fagel..................F...................203,
          Franssen..............Huijbert...........258,
          Geenhoven...........Willem............293,
          Gerits.................Dirck..............293,
          Gerits.................Jan Goort.........229,
          Geven.................Paulus.............255,258,259,261,
          Goorts.................Anselmus.........210,
          Goorts.................Jan.................243,
          Halbersmit...........Hendrick..........216,217,
          Haren.................J.van...............225,
          Heck..................Dina van..........208,209,243,
          Hee....................Francois de.......210,211,244,
          Heesterbeeck.........Reinier............210,244,
          Hellemont............Jan van............197 t\m 280
          Helmont..............Dielis Hendrik v.256,
          Helmont..............Dierick van.......200,203,205,241
          Helmont..............Jan van............197 t\m 280
          Hendrix...............Hendrick..........199,205,215,256,257,
          Hendrix...............IJsbout............256,
          Heughten.............Dirck van.........247,261,262,276,287,289,
          Heugten...............Jan Dirck van....198,269,272,286,
          Heij....................Antonij de........208,
          Heijm.................heer vander.......221,264,265,266,
          Hiel....................Bendert van......208,
          Hoefnagels...........Goort..............201,267,282,300,301,
          Hoefnagels...........Hendrick..........229,         
          Hooff..................Jan Bendert van.201,241,247,251,267,276,282,301,
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          Hooff..................weduwe van.....207,208,243,
          Hove..................N. ten.............222,225,226,265,266,289,
          Hoijer.................Pieter..............212,216,217,245,
          Huijberts..............wed. Frans.......255,
          Huijberts..............Huijbert Frans...255,258,
          Huijg..................docter.............216,
          Huijskens.............mevrouw..........242,
          Janssen................Marten............255,298,   
          Jong...................juffrouw de.......208,
          Jongh..................Gerardus de......264,
          Joosten................Joost...............219,
          Josselijn...............predicant.........217,
          Kreil...................Arian van........206,213,237,238,240,
          Laanen................advocaat..........212,
          Lamberts.............Cornelis...........217,223,276,295,
          Lammers.............Cornelis...........288,
          Laure..................Amand de........209,210,244,267,         
          Laure..................Andries de.......209,210,244,267,
          Laure..................juffr. de..........207,244,
          Linden................Catarien van der.213,
          Linden................Elisabeth v. der..209,
          Linden................Jannes van der...276, 
          Loomans..............Francis Willem..298,
          Loomans..............Jan Goort.........200,205,207,256,290,
          Loomans..............Goort..............257,
          Loomans..............Tonij Goort......261,263,
          Loomans..............Willem............207,209,261,262,269,271,274,275,286,189,           
Loverbosch...........weduwe van de..208,211,
          Loverbosch...........Francis van de...271,290,
          Loverbosch...........Marten van de...255,
          Lutzenborg...........Hendrick van.....210,211,244,
          Maes..................Arian..............243,
          Maes..................Jacob..............209,
          Maes..................wed. Jacob........208,243,
          Maes..................Jan.................208,209,
          Martens...............Hendrick..........291,
          Martens...............Jacob..............213,218,236,237,238,240,245,246,247,
          Martens...............Jan.................206,
          Matteijssen...........Anneke............209,
          Meulendijk...........Arnoldus..........220,252,284,
          Meulengraaff.........Jan................208,
          Mierlo.................Fransois van.....207,
          Molenmaecker.......juffrouw..........244,
          Munten...............Jacob...............207,
          Muijen................Antonij............198 t\m 280
          Mijden................Arnoldus v. der..209,
          Nagelmaekers........d'heer.............210,267,
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          Overhoff..............Jan.................212,213,246,
          Paar...................van der............213, 
          Parren.................vander.............246,
          Peeters................Andries............290,291,
          Peeters................Meuws............293,
          Peeters................Wilbert............288,
          Pelter..................procureur.........212,
          Raassens..............?....................208,210,
          Regt...................Jan Janssen van..197,
          Renn...................Gerit van der....207,
          Reuver................Paulus Jan........297,
          Reijnders.............Mattijs.............202,294,
          Riet....................Gerit van.........212,213,246,301,
          Riet....................Hendrien J.van..277,
          Riet....................Pieter van........274,275,276,280,
          Riet....................Tonij van.........212,
          Roijmans.............Willem............198 t\m 280
          Saanen................?....................245,
          Santegoets............Jan.................243, 
          Santvoort.............d'heer.............214,217,220,264,267,
          Schoonhoven.........d'heer.............212,245,
          Schutter...............Jan de.............212,213,
          Sekerdijck............advocaat..........212,
          Slingeland............D.van..............281,
          Smit...................Aert Willem de..248,249,252,255,258,
          Smit...................Jan Toenis de....211,
          Smit...................Jan Hend. de.....245,
          Smit...................Willem de........257,
          Smits..................Jan Aart...........198,
          Smits..................Jan Jan............255,
          Smits..................Jan Peter..........206,218,236,237,238,240,246,247,
          Sonsbeeck............Willem van.......226,266,        
          Sporenbergh..........Goort Claessen..207,
          Sporenbergh..........Ida.................271,290,
          Stevens................Jan.................248,258,
          Suijskens.............juffr................207,
          Swanenbergh.........Gabriël............212,214,245,
          Sweeris...............Jan.................255,
          Swinckels.............heer...............213,246,
          Sijmons...............Antoni.............220,
          Toenis.................Jan.................211,
          Vaessen...............Joost Gerard......291,
          Verberne..............Jan.................211 t/m 280
          Verberne..............Nell...............213,
          Verbraake............Dirck..............208,
          Verhaagen............Cornelis...........207,212,



          Verhoeven............Johanna...........243,
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          Verhoijsen............Jan.................241,276,
          Vermeulen............Jan................208,208,243,244,
          Verriet................Jan.................300,301,
          Verrijt.................Jan.................226,227,
          Verster................Jan Louis.........295,
          Versteer...............procureur.........212,
          Vervoordeldonck....Bendert............199 t\m 280
          Vervoordeldonck....Joseph.............213,223,246,276,288,295,
          Voermans.............Tonij..............214,241,247,276,
          Vogels................Jan.................271,
          Vogels................Jenneke............208,
          Voorsenbergh........Philippus..........205,
          Vo(o)rst...............Peeter van de....198 t\m 280
          Voort..................Pieter van der....202,203,
          Warenberg...........Philips.............256,
          Waijen................Johan vander.....219,
          Welderen.............S.A. van..........266,289,
          Werth.................Jan de.............208,
          Werth.................Hendrick de......208,209,243,
          Wilberts..............Marten.............211,244,
          Willems...............Aert...............251,255,258,
          Willems...............Mattijs Dirck....261,263,294,
          Willems...............Peeter Jan........219,
          Winteroij.............Elisabeth..........211,244,
          With...................Willem de........272,289,
          Wolffs................Jan.................211,245,294,
          Wolfswinckel........Jan.................210,244,
          Wolters...............Jacobus............279,
          Wouters...............Jacobus...........278,
          Wijntholt.............meester............198,
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          Beroepen c.q. functies     blz.

          advocaat.....................251,252,276,
          armmeesters.................208,209,217,243,274,288,295,
          bode (gerechts).............218,238,
          borgemeesters...............197 t\m 300
          commissarissen.............230,232,
          controleur...................225,
          deeken.......................212,   
          deurwaarder.................221,222,251,
          dienstboden.................230,233,
          dokter........................216,246,    
          drossard.....................198 t\m 300
          gemeijntsmeester...........276,
          gouverneur..................213,
          jager..........................213,246,
          kerkmeester.................249,274,276,280,283,
          leenmannen.................280,
          momboiren..................204,258,271,277,
          officier.......................233,235,260,261,268,275,
          ondervorster.................212,
          predicant.....................217,
          president-schepen..........204,218,
          priester.......................271,
          procureur....................212,216,217,
          provisoren...................224,295,
          rentmeester..................222,223,263,264,265,266,280,289,
          rotmeester...................234,
          schepen......................197 t\m 300
          schout........................213,
          schutter......................212,246,275,299, 
          secretaris....................197 t\m 300
          setters........................198,220,261,263,291,
          stadhouder...................276,
          thesaurier....................264,265,
          vierman......................212,239,242,245,276,287,
          voogden.....................229,
          vorster.......................212,218,238,259,273,275,299,
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          Toponymen - plaats en stadsnamen blz.

          Agterbosch............................284,
          Astappen...............................284,
          Asten...................................198 t\m 280
          Beeck den..............................284,
          Boetschot..............................284,
          Brabant.................................221,223,263,266,281,289,
          Braessel................................285,
          Clamp de grote.......................285,
          Diesdonck achterste..................284,
          Diesdonck voorste....................284,
          Donk de................................285,
          Eindhoven.............................272,
          Erp......................................264,
          Haag den..............................202,289,
          Helmont................................225,278,
        's-Hertogenbosch.......................202,221,230,237,264,271,276,278,282,295,
          Heusden................................285,
          Hoogendijck............................284,
          Horst den..............................284,
          Laarbroeck............................285,
          Leegendijck............................284,
          Leende.................................209,243,
          Lensdonck de.........................285,
          Loverbosch............................285
          Maaslant...............................265, 
          Meijerije...............................202,221,222,223,230,263,264,273,281,297,
          Nederlanden verenigde..............202,220,221,223,225,229,264,280,293,
          Novalie de.............................285
        's-Oedenrode............................221,
          Ommel hoogh.........................284,
          Ommel leegh..........................284,
          Ommelsenbosch.......................284,
          Peel de.................................268,
          Peelant.................................198,202,221,223,264,265,297,                   
          Stegen de..............................284,



   


