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Vergaderinge gehouden
den 28 september 1739
Den drost segt ter vergadering dat hij
op den 18e deser de aanschrijvinge der
gemeene middelen heeft waargenoomen die
wederom aan de gemeente is aangeschreeve
als in voorige jaar,
segt mede dat tot ’s-Bosch een request
heeft laten opstelle, om remissie te
bekoome op de verpondinge en gemeene
middele, wegens den slegte oogst, het
welk ter vergadering wert voorgeleesen
en of derhalve niet dienstig is dat het
selve request werd afgesonden aan den
agent in ’s-Hage om te presenteeren
aan haar ho(og) mo(gende).
Waarop gedelibereert sijnde is goet gevonden en verstaan het opgestelde request
af te senden aan den heere agent om remissie te versoeken voor vier jaaren de
helft op de verpondinge en gemeene middelen, wegens den slegte oogst etc.
Op dato als voor is door schepenen tot
collecteurs der gemeene middelen ingaande
met den eerste october 1739 aangestelt
Jan Aart Wolfs , en Frans Claasse
Verhees, twelk haar door den vorster alhier
opden 30e deser is aangezeijt, en dat
aan deselve binne behoorlijken tijt de
collectboeken ter hand zal worden
gestelt etc.
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Op heeden desen agt en twintigste
september 1700 negen en dertig, soo
heeft den drossard alhier uijt naam en
van wegens de hoog edele geboore
vrouwe deser heerlijkheijt Asten en
Ommel, behoorlijk geinstalleert Antoni
Haasen tot schepen deser heerlijkheijt
Asten en Ommel en sulx in plaatse van
den overledene schepen Bendert Vervoordeldonck, soo heeft den voorn(oemde)
Antoni Haasen aan handen van den
drossard alhier gedaan en afgeleijt
in die qualiteijt den behoorlijken
eed ingevolge haar hoog mogende politiecque reformatie van dato den 1e
april 1660 articul 15 welk formelier aan denselve is voorgeleesen
die het selve heeft bevestigt met
de woorden soo waarlijk helpe
mij god almagtig, actum op
dato ut supra.
Antoni Hasen
Michiel van de Cruijs, pre(sident)
Jan van Hellemont, schepen
Mij present
J.Lozecaat, secretaris
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Copie
Aande edele mogende
Heeren raden van staaten der
Verenigde Nederlanden
Geven met alle behoorlijke reverentie te kennen
schepenen en regenten der heerlijkheijt Asten
quartier van Peeland Meijerije van ’s-Bosch,
dat de collecteurs der ordinaare ’s-Lants verpondinge jaarlijx bij het doen der reekeningen,
merkelijke sommen te kort koomen, en dat over den
jaare 1731 bij slot van reekeninge te kort
is gekoomen eene somme van 207 – 5 – 6 , welk
slot van reekeninge als doen gebragt is inde
reekening van de ordinaare coninx beeden
van den jaare ingegaan den 17e september 1733
en door deselve collecteurs met de voorige sloote
van de coninx beede is betaalt, en dat bij slot van
reekeninge der verpondinge van 1732, de collecteurs
meer hebben uijtgegeven als ontfangen eene
somme van 160 –19 – 9 welk slot voor eerst uijt
de reekeninge der beeden niet gevonden kan
worden, alsoo op de beeden maar seer weijnige
penningen jaarlijx komt over te schieten, waar
om de supplianten genootsaakt sijn geworden
dat slot van reekeninge der gemeene middelen
van den jaare ingegaan primo october 1732
dewijle vermeenden dat geen ’s-lants penningen
met dorps penningen vermengt mogt worden
ingevolge u edel mogende resolutie vanden 30e october
1709 en andere daarop gevolgt, waarop de
suppl(ianten) dat slot in de dorps reekeninge voor uijtgaaf niet gebragt hebben, en daar uijt ook niet
wel te vinden is, en geen middel anders weetende
om voors(chreve) slot te voldoen als uijt de gemeene
middelen, soo hebben haar edel agtbare die vande
leen en tolkamer der stad en Meijerije van ’s-Bosch
het selve gelieve te roijeeren, en alsoo het selve
bij geen mogelijkheijt uijt de reek(eninge) der verpondinge
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gevonden kan worden vermits daar aan jaarlijx merkelijke somme te kort komt
en dewijl haar ho(og) mo(gende) bij derselve resolutie
van den 5e october 1736 gratieuselijk voor
een tijt van tien jaaren beginnende met den
jaare 1737 aan deese gemeente op de verpondinge
hebben gelieve te remitteeren jaarlijx eene
somme van 450 – 0 – 0 die de supplianten wel aan
een ider op sijne quote in de verpondinge souden
laten proffiteeren maar sulx bij geen mogelijkheijd kan geschieden, om redene voor eerst
dat op de voorige jaaren op de verpondinge
soo veel te kort komt, ’t welk van tijt tot tijt
nog toeneemt door de slegte tijde en niet geldinge der landerijen, waarom soo veele geabandonneerde landerijen zijn , die ledig en
ongecultiveert leggen, en waar van de verponding niet te bekoome is, beloopende ontrent
jaarlijx eene somme van 84 – 5 – 0 als mede dat
jaarlijx ontrent moet werden goet gedaan wegens goederen die bij executie werden verkogt
waarvan de cooppen(ningen) soo veel niet bedragen
dat de geprefereerde lasten daar uijt betaalt
konnen worden, die als dan voor fout aan de
collecteurs moet werden goet gedaan , bedragende jaarlijx ontrent de somme van
170 – 0 – 0 en door dien de suppl(ianten) uijt de reekeninge der gemeene middelen van consumente
en uijt voors(chreve) remissie van 450 – 0 – 0 gaarne
soude vinden de voldoening van voors(chreve) slot
van reekening en het verdere te cort
comende der verpondinge over de jaaren
1733, 1734, 1735, en 1736 tot tijt en
wijle die sullen wesen bij betaalt en
voldaan, ’t welk niet valide kan geschiede
sonder permissie van u edel mogende
mits welke keeren de supplianten haar
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tot u edel mogende seer onderdanig versoekende, dat
derselver goede gelieft zij, haar te permitteeren
dat het geene bij slot van reek(eninge) der verpondinge
te kort komt te mogen werden gebragt voor uijt
gaaff in de reekeninge der gemeene middelen
voors(chreve) en het verder te cort komende te mogen vinden uijt voors(chreve) remissie , tot tijt en wijle toe die
slooten van reek(eninge) sullen sijn voldaan en
betaalt , als wanneer de voors(chreve) remissie na
aftrek van de voors(chreve) geabandonneerde goederen
met fouten en ontvallen, op ider sijne
quote der verpondinge zullen laten valideeren
onderstont, ’t welk doende etc. en was geteekent G.H.Juijn , in margine stont
geappointeert, aldus zij deese gestelt in handen vanden raad en rentm(eester) generaal der domeijnen van Braband, Wevering van Holij
om haar ed(el) mo(gende) op den inhoud te diene van
berigt, actum den 7e jannuarij 1739 was geparapheert, D. H. Verelst, onderstont ter
ordonn(antie) van de raad van staate, en geteekent
A.van der Hoop lager stont, zij deese
met het voors(chreve) berigt gestelt in handen van de
heer thes. gen. de La Basseceur, om te examineeren
en rapport te doen actum den 29e jan(uarij) 1739
was geparapheert, Daniël Baart
onderstont ter ordonn(antie) van de raad van staate
en was geteekent A.van der Hoop nog
lagerstont , de raad gehoord rapport
heeft na deliberatie goet gevonden en verstaan aan de supplianten haar gedaan versoek
soo als het segt, als contrarie aan haar ed(el) mo(gende)
publicatie van den 27e junij 1708 en 16 september 1733 te declineeren dog aan haar daar
tegens te permitteeren, omme het slot der
verponding reekening vanden jaare 1732
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te mogen brengen in de reekeninge der
beeden vanden jaare 1735 en de wijders het
geene over de jaare 1733, 1734, 1735, en 1736
aan de verpondinge mogte te kort koomen te
vinden uijt de remissie aan de suppl(ianten) bij
haar ho(og) mo(gende) resolutie vanden 5e october
1736 verleend, met last aan de suppl(ianten)
omme alvorens van dese permissie gebruijk
te maken deselve ten comptoire van de domeijnen te laten registreeren, als mede deselver
te exhibeeren aan de ontfanger der verpondingen over het quartie van Peeland
ten eijnde deselve aan de supplianten het
voors(chreve) verleende remis zal mogen laten
valideeren en proffiteeren op dien voet
dat de supplianten uijt ’t selve zullen
koome te vinden het geen aan de verpondingen over de jaaren 1733, 1734, 1735
en 1736 te kort koomen , actum den
20e maart 1739, was geparapheert
P.van den Broek ut onderstont ter
ordinnantie van de raad van staate
en geteekent A.van der Hoop.
lagerstont, aldus
deese ten comptoire gen(eraal) der
domainen van Braband int
quartier van ’s-Bosch geregistreert desen 2e junij 1700 negen
en dertig, en was onderteekent, Antonij Weveringh v.Holij
solvit salaris f 1 – 10 – 0
copie
specifiecque memorie van posten
der verpondinge, die niet te bekoomen
sijn, zoo door abandonneeringe als

aan het voors(chreve) request
is geannexeert geweest het
navolgende,

Blz. 406 niet aanwezig
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transport
de goederen van Willem van Ginhove
verkogt in 1734, voor ses gulden,
de goederen van Jan Joosten in 1734
verkogt en niet mogen gelden
van Dirk Flip Timmermans als voor
in 1734 verkogt
van Francis Tijs Canters verkogt
en niet overgeschooten
van de kinderen Jacob Aarts ad idem
de goederen vant groot gasthuijs
van ’s-Bosch, Jan Janse Walraven
bij executie verkogt en niet overgeschooten
denselven van de goederen Tiele
Verhindert ad idem
ad idem van Aart Verhindert
de goederen van Jan Janse
Walraven bij executie verkogt
in 1734 voor
de goederen van Goort Paulus
in 1734 en 1738 bij executie
verkogt en niet gegolden
de goederen van Marcelis Loomans
in 1738 verkogt en niet moge gelden
van Peter Goort Loomans ad idem
de goederen van Jan Hendriks
in 1734 verkogt en niet mogen
gelden
de goederen van Marcelis Dirx
van Hugten in 1733 verkogt
en niet mogen gelden

12 – 7 – 8
1 – 16 – 0
7 – 10 – 6
8 – 14 – 8
9 – 15 –15
5– 6–0

8– 9–8
1 –12 –12
1 –12 –12
5 – 2 –14
10 – 0 –12
4 –17 –11
4 –15 –11
9 –17 – 8
7 – 1 –14
99 – 0 – 7
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transport
die van Marcelis Dirx ad idem
de goederen van Mattijs Somers ad idem
De goederen van Goort Jan Hoefnagels
verkogt in 1735 voor slot van reeke(ning)
en niets overgeschooten maar veel te
cort gekoomen
De goederen van Jan Benders van Hooff
ad idem
De pastorije wooninge
De goederen van Joost Jan Antoni
Muijen in 1737 verkogt, en weijnig
overgeschooten
De goederen van Jan Peter Smits
in 1738 verkogt bij executie weijnig
overgeschooten
De goederen van Hendrik Gerrits
van de Moosdijk in 1738 verkogt
en niet overgeschooten

Staat te weeten dat aan de armste
ingezetenen ook wel uijt consideratie
eenige lasten werden geremitteert
om alsoo die arme menschen nog
in staat te houden, dat konne blijve
woonen die anders tot lasten
van den armen soude koomen
Staat te noteeren dat de ordinaare ’s-lants verpondinge over
de heerlijkheijt Asten, jaarlijx
komt te bedragen ( gereserveert

99 – 0 – 7
4 – 15 – 0
2 – 15 – 14

3– 2– 0
9 – 11 – 2
3– 0 – 0
5– 8 – 6
18 – 1 – 12
21 – 19 – 0
167 - 13 – 9

memorie
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de tiende en moolens) ontrent
de somme van

3750 – 0 – 0

Daar en tegen moet ten comptoire
betaalt werden (naar aftrek van 100 gulden
remis over de jaaren 1733,1734, 1735 en
1736 ) jaarlijx de somme van

3533 – 9 – 0

Voor collectloon ad 8 per cent
naar aftrek van fouten circa
de somme van

290 – 0 – 0

Wegens de geabandonneerde
landerije circa de somme van

84 – 5 – 3

Wegens fouten van goederen die in
de jaaren verkogt sijn en waarvan
niets geproffiteert is circa

167 –13 – 9

Item werd ook wel goet gedaan voor
de arme ingezetenen die haar goederen
geen executie costen konne dragen
en om dat andersints die menschen
tot lasten van den arme koomen
uijt die consideratie circa goet
gedaan
Dus is den uijtgaaff in sulken geval
meer als den ontfang ontrent de somme van
En is deese voorenstaande specifiecque
memorie met het request en appointemente na gedaane collatie bevonden
met het origineel te accordeeren
het welk is berustende onder de heer
Willem Bopp te ’s-Bosch, als waar
neemende het comptoir der verpondinge
actum Asten desen dertigste september 1739: J.Lozecaat, secr(etaris)

30 – 0 – 0
4105 – 7 – 9
355 – 7 – 9
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copie
Wij ondergeschreeve regenten der heerlijkheijt Asten geleegen in den quartiere van Peeland Meijerije van ’s-Bosch, bekennen en verklaaren dat den wel edele heeren mr. Paulus Jan
de Reuver aan ons heeft goet gedaan en laten
valideeren op de verponding van 1700 agt en dertig
de somme van vier hondert en vijftig gulden
die haar hoog mogende bij derselver resolutie
vanden 5e october 1736 goet gunstelijk aan
deese gemeente hebbe gelieve te remitteeren
voor den tijt van tien jaaren, ingaande
met den jaare 1737, sijnde dit het eerste
tiende jaar, actum Asten desen 28e september
1739. t’oirkonde en is de menute deses
onderteekent door alle de schepenen en secretaris
450 – 0 - -0
copie
Wij onderget(ekende) regenten der heerlijkheijt
Asten, geleegen in den quartiere van Peeland
Meijerije van ’s-Bosch, bekennen en verklaaren dat den wel edele heer en mr. Paulus Jan
de Reuver aan ons heeft goet gedaan en laten
valideeren op de verponding van 1738 de
somme van vier hondert en vijfftig gulden
die haar hoog mogende bij derselver resolutie
van den 5e october 1736 goet gunstelijk
aan dese gemeente hebbe gelieve te
remitteeren, sijnde dit het tweede
tiende jaar , actum Asten desen 28e
september 1739, ’t oirkonde, en is de
menute deses onderteekent, Michiel van de
Cruijs, Tonij Muijen, Willem Roijmans,
Jan Verberne, Peter van de Vorst, Jan van
Helmont, mij present J.Lozecaat, secr(etaris)
450 – 0 – 0
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Vergaderinge gehouden den
28e october 1739 present alle
de schepenen
Den drost segt ter vergaderinge dat ingevolge de ordonnantie van den landen en de publicatie die op sondag laastleeden is gedaan
tegens heden heeft doen citeeren Joost Verberne,
Jan Doense, Wilbert Huijbers, Peter
Jacob Coolen, Hendrik Goris, Joost Antonis, en Joost Hoebergen in de Steegen
alle inwoonderen alhier, omme te doen
den eed dat selve persoonen indien sij haar
met slagten alhier wille geneeren dat sij
geen varkens kalveren etc. sullen slaan of steeken, ten sij
dat haar eerst gebleeken zal sijn bij eenig
bilject off teeken dat het selve beest door
imand van de schepenen alhier getaxeert
is, het sij dat sij het slagte voor haar eijgen
of voor een ander, alles op peene van vijff
en twintig gulden, ingevolge de ordonnantie op het beestiaal gemaneert van dato
den 23e julij 1716, articul 11.
Op dato als boven hebben de voornoemde persoonen
den eed in voegen als boven aan handen
vanden drossard gedaan en afgelegt, met
de woorden soo waarlijk helpe haar God almagtig, gereserveert Joost Verberne die sulx
gelooft heeft op den eed als gemeijntmeester
gedaan.
Michiel van de Cruijs
Jan van Helmont
Peter van de Vorst
Tonij Muijen
J.Lozecaat, secr(etaris)
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Vergaderinge gehouden den
28e december 1739.
Is ter vergaderinge door schepenen tot
collecteurs der ordinaare ’s lants verpondinge over deese heerlijkheijt Asten van den
jaare ingaande met den eerste januarij
1700 veertig, en sullende expireeren met
den laasten december daar aan volgende, aan gestelt de persoonen van
Peter Voermans, en Peter Langendoncq
Den drost heeft aan de vergadering voor gebragt dat de armmeesters met meer in
staat sijn om de arme menschen alhier
onderhoud te konne besorgen, als seggende
dat meerder hebben uijtgegeven als
de inkomsten van den arme bedraagt
en of het niet dienstig in deese slegte
tijt en toeneemende armoede onder de
ingezetenen soude weesen, om de armmeesters alhier een aalmoes te laten
vragen van de ingesetenen voor de arme
menschen in het kerke huijs, geduurende den Godsdienst, waar door de
arme menschen nog eenig onderstand
gedaan soude konne worden,
Waarop geresolveert is, de voorschreve propositie goed te keuren, en het selve te
volbrengen, met versoek dat alvoorens
door den drost aan den roomsche pastoor
alhier zal werden versogt, om het geene
voorschreve in het kerke huijs bekent te maken
en de ingesetenen recommandeeren en
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versoeken om mildelijk en liberalijk aan de
armmeesters alhier een aalmoes te geven
en dat daar van mede een publicatie
zal worden gedaan om het geene voorschreve
aan de ingesetenen te recommandeeren
en bekent te maken.
Vergaderinge gehouden den
tweede januarij 1700 veertig
Den drossard segt ter vergaderinge dat
hij den 29e december 1739 den roomsche
pastoir alhier heeft versogt om int kerk
huijs alhier de ingesetenen alhier te
recommandeeren en te versoeken om liberalijk in deesen noot aan de armmeesters alhier een aalmoes te geven
het welke door den voornoemde pastoir is geweijgert
te doen, seggende dat sulx maar nieuwigheeden is, en geen ordre van den staat
is en dat hij het daarom niet soude
doen.
Soo is ter vergadering geresolveert en
gearresteert om de armmeesters alhier
of wel een van deselve met een schepen
alle sondaagen en heijlige daagen geduurende het aangaan van den Godsdienst
zullen staan ider met een schaal aan de
deur vant kerke huijs om van een ider
een aalmoes voor den arme te vragen
ten welke eijnde den secretaris alhier een
publicatie zal vervaardigen, om op sondag den
derde deser gepubliceert te worden
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Den 6e januarij 1740 is door drossard en
schepenen gepermitteert aan Catarina
Marcelis huijsvrouw van Leendert Willems
woonende alhier, vermits de ziekte van
haar man alhier een aalmoes te mogen
vraagen voor den tijt van ses maanden.

Den sevende april 1740 is door den drossard
en president van Asten aan bestelt het jaarlijx
onderhoud van het koor etc. en pilaaren aan de
kerk alhier in goede digte reparatiën aan
Jan Prinsen mr. leijdecker woonende tot
Weert, en dat om en voor eene somme jaarlijx van negen gulden en waar van het
eerste jaar verscheijnen zal halff april
van desen jaare 1740 waar onder de reparatie is begreepen die in den voorleede jaare
door den voornoemde Jan Prinsen is gedaan,
en dat voor den tijt van tien jaaren
met vijff jaaren te mogen scheijden
wie van beijde gelieven zal, en zal
den voornoemde aanneemer wegens het onderhouden van het voorschreve choor moeten
opserveeren en nakoomen, even gelijk
met het onderhoud van de kerk is
geconditioneert volgens conditie
daar van sijnde verleeden en gepasseert
alhier op den 22e junij 1739.

Blz. 415

Op heeden den dertiende april 1700
veertig heeft den drossard alhier uijt naam
van de hoog edele geboore vrouw deser heerlijkheijt Asten en Ommel, de kerk en
armmeesters van haaren eed ontslagen
en uijt naame als boven tot armmeester
aangestelt Cornelis Lamberts en Hendrik
Peter Driessen, en tot kerkmeesters
aangestelt Willem van Riet en Hendrik Willem
Berkers, zullende de kerkmeesters voor haare
administratie van den ontfange genieten
vijff per cento.
Eed van Armmeesters
Wij belooven en zweeren dat wij
het renteboek off arme register , die
aan ons ter hande gestelt sullen werden
getrouwelijk sullen innen en ontfangen
ende daar mede sullen alimenteeren en
onderhouden de arme menschen, daar toe
geregtigt, en sulx volgens de lijsten daar
van door officier en regenten geformeert
werdende en indien opsigte te sullen naarkoomen de ordres van haar hoog mogende van den
16e meert 1700 ende verdere resolutiën
op dat stuk geemaneert, en verders in
allen deelen te sullen doen, wat eerlijke armmeesters ten voordeele van den selve arme
behooren te doen, ende des gerequireert
sijnde te doen behoorlijke reekeninge
bewijs en reliqua soo waarlijk
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mogte hun God almagtig helpen, op
huijden dato voorschreve heeft Hendrik Peter
Driessen en Cornelis Lamberts als armmeesters
aan handen van den drossard den voorenstaanden eed gedaan en afgelegt.
Hendrick Peter Dries
Cornelis Lamberts
Michiel van de Cruijs pre(sident)
Jan Verberne
Tonij Muijen
J.Lozecaat , secr(etaris)
Wij Willem van Riet en Hendrik Willem
Berkers , belooven en zweeren dat wij
het register der kerke rente off pagten
naar ons vermoogen getrouwelijk sullen
innen en ontfangen voor vijf percento en de penningen sullen
emploijeeren tot betaalingen van de kerke
schulden en tot onderhoudinge van de
kerke reparatiën, en dat alles ingevolge haar hoog mogende reglement
van den 16e meert 1700 . En des gerequireert sijnde te sullen doen voor
heeren drossard en schepenen behoorlijke
reekeningen bewijs en reliqua , en
hebben het selve met de woorden
soo waarlijk helpe haar God almagtig, bevestigt op dato als
boven
Willem van Riet
Hendrik Willem Berkers
Michiel van de Cruijs, pre(sident)
Jan Verberne
Toni Muijen
J. Lozecaat, secr(etaris)
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Vergaderinge gehouden den
23e meij 1740 present
drossard en alle schepenen.
Den drossard draagt de vergaderinge voor
dat door de slegte tijt veele ingesetenen niet
in staat sijn om voor haar huijsgesinnen het
broot te konne besorgen de wijle dat er niets
is waar van deselve eenig gelt konnen
maaken en de wijle den tijt hier is dat de
leedig leggende ackers met boekweijt en andere somervrugten besaijt
worden, en het te bedugte is dat er veele
landerijen ledig en onbesaijt zullen
blijven leggen, door gebrek dat de ingesetenen geen zaatboeckweijt zulle konne
koopen, off derhalve tot voorkoominge
van meerdere armoede van die menschen die
als dan geen vrugte off een oogst van haare
ackers te verwagten hebben en ook nog
merkelijk meerder tot de arme kasse
haare toevlugt sullen neemen, niet
nodig en dienstig was om van wegens den
arme alhier een quantiteijt zaat boekweijt te koopen, en die na ider sijn
onmagt en ledig leggende ackers uijt te
deelen en daar toe de tegenwoordige armmeesters te authoriseeren, en vermits
eerst aangekoomen sijn deselve daartoe
mogen negotieëren soodanige somme
van penningen als nodig sullen hebben, waarvan den intrest in haare te
doene reekening in uijtgave zoude
konne werden gevalideert, en soodra
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mogelijk is wederom te restitueeren en
afleggen.
Waarop gedelibereert sijnde is goed gevonden
en verstaan bij deesen Cornelis Lambers
en Hendrik Peter Driessen armmeesters deser
heerlijkheijt, te authoriseeren om in deese
extra ordinaare duure en elendige tijt te
negotieëren tot lasten van den arme alhier
eene capitaale somme van een hondert
en vijftig gulden daarmede te koopen een quantiteijt zaat boekweijt -sooveel als geoordeelt zal
worden nodig te wesen- om die aan de ingesetenen tegens eene gulden en ses
stuijvers -het vat- uijt te meeten, te weeten aan die
geene die tegenwoordig in geen staat sijn
om zaat boekweijt te konne koopen
en sulx na proportie dat deselve ledig
leggende landerijen sijn hebbende, waar
van de voornoemde armmeesters een nette
aanteijkening moeten doen en
dan aan ons of wel aan den secretaris
ten eerste overleveren om hier na te werden
geregistreert, en bij het ontfange van den
voorschreve zaat boekweijt zal een ider moeten
belooven deselve te sullen betaalen
te oogst toekoomende tegens eene gulden
en ses stuijvers het vat, ofte wel boekweijt
in de plaats gereekent tegens de prijs als
die dan sal costen, zullende den intrest van voorschreve te negotieëren penningen
aan de armmeesters in haare reekeninge
voor uijtgave werden gevalideert, dog
soo dra mogelijk is wederom moeten afleggen
aldus gedaan en geresolveert op dato
als boven
Michiel van de Cruijs , pre(sident)
Jan Verberne
Jan van Hellemont
Tonij Muijen
Anthoni Haesen
Peeter van de Vorst
J. Lozecaat, secr(etaris)
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Volgt de lijste van den boekweijt
die op ordere als voor, door de armmeesters is uijtgemeeten, aan de volgende
persoonen.
Lant van ’t geene
te bezaijen was.
3

loop. Tomas Philipsen

vaaten
1_ vat

/ is in gelt
/ 1 – 19 – 0

2_ loop. Joost Jan Coopmans

1_ vat en een cop

/ 2– 9–0

2_ loop. Arnoldus Meulendijk

1

/1– 6–0

7

loop. Jan Vrijnsen

3_ vat 1 cop

/ 4 – 17 – 8

2

loop. Jan Jan Slaats

1

vat

/1– 6–0

5

loop. Jan Peter Polders

2

vat een cop

/ 2 – 18 – 8

1_ loop. Jan van de Cruijs

2

vat

/ 2 – 12 – 0

4

loop. Hendrik Jan Peter Canters

2

vaten

/ 2 – 12 – 0

2

loop. Hendrik Jansen

1

vat

/1– 6–0

2

loop. Jan Antonis Dielis

1

vat

/1– 6–0

3

loop. Martinus Frans Lambers

1

vat

/1– 6–0

3

loop. Jan Peters van de Rest

3

vat

/ 3 – 18 – 0

2

loop. Michiel Tomas

1

vat een cop

/ 1 – 12 – 8

6

loop. Antoni Fransen

1_ vat

/ 1 – 19 – 0

1_ loop. Matijs Rijnders

_ vat

/ 0 – 13 – 0

1_ loop. Joost Smulders

_ vat

/ 0 – 13 – 0
/32 – 10 – 0

vat
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1_ loop. Joost Cuijpers
2_ loop. Jan Slegers

vaten
_ vat
1 vat

is in gelt
/ 0 – 13 – 0
/1– 6–0

4 loop. Jan Walravens
2_ loop. Francis Hoebergen

1
1

vat
vat

/1– 6–0
/1– 6–0

3
5

loop. Peter Keijzers
loop. Marten van Bussel

1 vat
1_ vat

/1– 6–0
/ 1 – 19 – 0

3

op de leeg leggende landerijen
loop. Peter Aart Keijzers

8 vaten
1_ vat

/10 – 8 – 0
/ 1 – 19 – 0

3
6

loop. Peter Frans Cornelis
loop. de kinderen Jan Joosten

1
1

vat
vat

/1– 6–0
/1– 6–0

2_ loop. Francis Tijs Canters
3 loop. Jan Jelis Laser

1_ vat
2 vat

/ 1 – 19 – 0
/ 2 – 12 – 0

5
4

loop. Frans Lambers
loop. Gijsbert Coninks

1_ vat
2_ vat

/ 1 – 19 – 0
/3– 5–0

5
1

loop. Joost Kuijpers
loop. Jacobus Souvé

1_ vat
_ vat

/ 1 – 19 – 0
/ 0 – 13 – 0

4 loop. Marten Martens
2_ loop. Marcelis Loomans

1_ vat
_ vat

/ 1 – 19 – 0
/ 0 – 19 – 8

1_ loop. Francis Peters
5 loop. Jan Jan Hendrix

1 vat
1_ vat

/1– 6–0
/ 1 – 19 – 8

1_ loop. Gerrit Tijssen
1_ loop. Hendrik Meussen

_ vat
1 vat

/ 0 – 19 – 8
/1– 6–0

1
4

loop. Antoni Jaspers
loop. Andries Verreijt

1
2

vat
vat

/1– 6–0
/2– 8–0

2
2

loop. Hendrik Walraven
loop. Hendrik van Ruth

_ vat
_ vat

/ 0 – 19 – 8
/ 0 – 19 – 8
/ 49 – 4 – 0
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3

loop. Hendrik Aarts

/1– 6–0

loop. Aart Jansen

1 vat
segge 1 vat
1_ vat

4
3

loop. de wed.Philip Lintermans

1_ vat

/2– 5–8

1

loop. Dirk Aarts

_ vat

/ 0 – 13 – 0

1 copse Peter Neese

_ vat

/0– 6–8

1_ loop. Jacob Bos

_ vat

/ 0 – 19 – 8

/ 1 – 19 – 0

2

loop. Antoni Coolen

1

vat

/1– 6–0

2

loop. Adriaan Lintermans

1_ vat

/2– 5–8

2

loop. wed.Francis van Ruth

1

vat

/1– 6–0

2

loop. Joost Joosten

1

vat

/1– 6–0

2

loop. wed.Mattijs v.d.Cruijs

_ vat

/ 0 – 19 – 8

3

loop. wed. Elisabet Claassen

2

vat

/ 2 – 12 – 0

2 loop. Rijnier Cornelisse
_ loop. Anneke Huijbers

1

vat
_ vat

/1– 6–0
/0– 6–8

2

_ vat

/ 0 – 19 – 8

_ vat

/ 0 – 13 – 0

1

/1– 6–0
/ 21 – 15 – 8

loop. Goort Verleijnsdonk
Hendrik Canters

2

loop. Nol Aart Tielen

Somma totalis

103 – 9 – 8

vat
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Eed van de borgemeesters van
st-Jan 1740 tot st-Jan 1741

Wij belooven en zweeren dat wij als borgemeesters deser heerlijkheijt , over den jaare
ingaande met st-Jan 1740 tot st-Jan 1741
alle geregtigheden sullen helpen maintineeren en voorstaan, en ook de collect boeken
en omslagen die ons door off van wegens
de regenten volgens ordere vanden lande
ende gebruijkelijk sijnde ter hand sullen
werden gestelt, getrouwelijk sullen innen
en ontfangen, en met die gemeentes
penningen, gemeentes schulden en crediteuren op haar tijt sullen voldoen en
betaalen, soodanig dat deese gemeente
off de regenten in geen schaaden sullen
koomen te geraaken off door ons nalatigheijt
sullen koomen te leijden, mitsgaders
dat wij alle ordonnantiën van betaalingen die door officier en regenten op ons
sullen koomen te slaan mede op sijn
tijt sullen voldoen en betaalen, en verders
te doen wat borgemeesters behooren en toestaat te doen, en des versogt sijnde te sullen
doen behoorlijke reekeninge bewijs en
reliqua, volgens de resolutiën van den
landen, en hebben het selve met de woorden
soo waarlijkheijt mogte haar God almagtig
helpen bevestigt.
Op huijden
den agtiende juni 1700 veertig
soo heeft Joost Jan Wilberts als
geleerde, en Goort Canters als
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als ongeleerde als aangestelde
borgemeestersuijt nominatie van schepenen geeligeert
sijnde, in voegen als boven, aan handen
van den drossard alhier den bovenstaande eed gedaan en afgelegt
Michiel van de Cruijs pre(sident)
Jan Verberne
Anthoni Haesen
Toni Muijen
Willem Roijmans
J. Lozecaat, secr(etaris)
Wij belooven als zetters van st-Jan
1740 tot 1741 des versogt werdende
de gemeente alhier te sullen voorstaan
en ons te sullen gedragen als na behooren, soo waarlijk helpe haar
God almagtig, op huijden den agtiende juni 1700 veertig hebbe Marten
Janse van Dijk en Antoni Jacob
Cuijpers den voorenstaande eed
gedaan en afgeleijt.
Michiel van de Cruijs pre(sident)
Jan Verberne
Anthoni Haesen
Toni Muijen
Willem Roijmans
J. Lozecaat , secr(etaris)
1740
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Vergaderinge gehouden den
sevende julij 1740 present
drossard en schepenen
Den drost draagt ter vergaderinge voor dat
op den elffde deser tot Helmond de quartiers
vergadering gehouden staat te worden, dat
derhalve uijt de vergadering een of twee
persoonen zal dienen gecommitteert te worden, om het intrest van deese gemeente
en van het quartier benevens de andere
leeden waar te neemen
Waarop geresolveert sijnde is goed gevonden
de volgende commissie daar toe te decerneeren
extensis
op zegel
ad 6 stuivers
Wij schepenen en regenten der heerlijkheijt
Asten en Ommel, verklaaren bij deesen te committeeren en te authoriseeren de heer Jacobus
Lozecaat drossard en Michiel van de Cruijs president
omme haar te begeeven naar Helmond en aldaar
bij te woonen en waar te neemen de ordinaare
quartiers vergadering, die aldaar gehouden
staat te worden op den elffde deser maand
julij 1700 veertig, om aldaar het intrest van
het quartier en speciaal van deese gemeente
waar te neemen en met de andere
regenten te delibereeren en resolveeren
wat nodig en dienstig sal weesen met
gelofte van indemniteijt,
onder
verband als na regten. Actum Asten
desen sevende julij 1700 veertig
Jan van Hellemont
Peter van de Vorst
Willem Roijmans
Tonij Muijen
Anthoni Haesen
Jan Verberne
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Op den sevende september 1740
is door de heer Tomas Kocke aan den
drossard deser heerlijkheijt Asten
vertoont haar edel mogende resolutie
waarbij denselve tot cappelaan
alhier is geadmitteert luijdende deselve resolutie als volgt.
Extract uijt de resolutiën
van de edele mogende heeren
raaden van staaten der vereenigde Nederlanden.
vrijdag den 19e augusti 1740
Op de req(ues)te van Tomas Kocke Roomsch wereld
priester geboortig van Made, geleegen in de prov(incie)
van Holland zijn missie bekoomen hebbende
als cappellaan tot Asten Meijerije van ’s-Bosch
in plaats van Hendrik van der Cruijs, geadmitteert tot pastoor te Lommel, versoekende
acte van admissie is na deliberatie en
gelet sijnde, dat den suppl(iant) heeft voldaan
aan de requisiten, vervat in haar hoog mogende
res(olutie) vanden 19e juli 1730 goed gevonden en
verstaan te consenteeren in het voornoemde versoek
sullende dese reso(lutie) bezegelt met het cachet
van den raad aan den supll(iant) worden gegeven, om te diene in plaats van acte, dog sal
deselve geen stant grijpen, nog uijtgegeven
worden voor en aleer de suppl(iant) sal hebben
gedaan de verklaaringen en onderteekening
bij de voorschreve haar hoog mogende res(olutie) insgelijx
gerequireert, en sulx in een register daar
toe ter secretarije gehouden wordende
was geparapheert O.L. van Haren
onderstont, accordeert met het register
en was geteekent A. van der Hoop
onder op de voorschreve req(ueste) was gedrukt haar
edele mogende cachet overdeckt met een witte
papiere ruijte
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Op huijden den veertiende september
1700 veertig, soo sullen schepenen en
regenten deser heerlijkheijt Asten na
voorgaande publicatie en klockeslag
ingevolge haar edele mogende resolutie
van den 30e october 1709 publiecq voor
alle man aan de minst aanneemende
bestellen voor een jaar het collecteeren
van de coninx beeden ingaande met den
17e sepember 1740 en exrireerende
met den 16e september daaraan volgende
als mede de gemeene middelen als namentlijk het hooft gelt, loco gemaal, hoorngelt
en besaijde mergen, dranken en geslag
alle ingaande met den eerste october aanstaande en expireerende den laasten
september 1741 mitsgaders de ordinaire
’s-lants verpondingen ingaande met den
eerste januari en expireerende den laasten
december 1741 alle over deese heerlijkheijt Asten gecollecteert werdende, en
dat op de naarvolgende conditiën en
voorwaarden.
Eerstelijk sal den aanneemer sorgen moeten
dragen, dat de ’s-lants ontfangers op
haar tijt worden voldaan en betaalt
soodanig dat deese gemeente off de regenten in geene schaade koome te geraaken
off sullen die schaade op den aanneemer en sijne borgen verhaalt worden.
Den aanneemer sal punctuëlijk moeten
voldaan en naarkomen en observeeren
alle de reglementen resolutiën en
placcaaten soo van haar hoog en edele
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moogende op ’t doen van reekeningen
invorderen der penningen en betaalen
van de comptoire als andersints.
Den aanneemer sal gehouden wesen tot
voldoening en verantwoording van de
voorschreve collecten te stellen twee goede
suffisanten binne borgen, die ider een voor
al en elk als schuldenaar principaal
sullen moeten gelooven deese conditie
benevens den aanneemer te sullen voldoen
en naar koomen onder verband van haare
persoonen en goederen hebbende ende
verkrijgende, met renuntiatie vande
beneficiën, ordinis divisionis et
excussionis.
Op alle welke conditiën soo wert alhier
ten beurde gebragt, de voorschreve collectens
die bij niemand ingeset sijn , soo is daarvoor tot collectloon gepresenteert en gebooden drie gulden vant hondert, en alsoo
opgeklommen tot agt gulden van ider
hondert, sonder dat deselve collectens
daar voor van imand is aangenoomen
Derhalve protesteeren de regenten
van aangewende devoiren op dato
ut supra .
Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Willem Roijmans
Anthoni Haesen
Peter van de Vorst
J. Lozecaat , secr(etaris)
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Op heeden den sestiende september
1700 veertig is door president en schepenen
tot collecteurs der coninx beeden van den
17e september 1740 tot den 16e september 1741 aangestelt Hendrik van Geldrop
als geleerde en Peter Martens, op Heusden
ongeleerde, om de voorschreve coninx beeden
over dese heerlijkheijt te ontfangen, en
daar mede het comptoir der beeden op sijn
tijt moeten voldoen en betaalen, zullende
aan deselve binne behoorlijke tijt het
beedeboek daartoe ter hand gestelt werden, en daarvan op heeden door den
vorster aan haar kennis gegeve worden.

extensis
voort land
Wij schepenen en regenten der heerlijkheijt Asten en Ommel, geleegen inden
quartiere van Peeland Meijerije van
’s-Bosch, verklaaren bij desen te committeeren Jacobus Lozecaat drossard alhier,
om sig te begeeven na ’s-Bosch, en aldaar
waar te neemen de aanschrijvinge off verpagtinge der gemeene ’s-lants middelen van
consumtie, die geschieden sal den vier
en twintigste deser maand september
door de heeren gecommitteerden van
haar edele moogende de heeren
raade van staate der vereenigde
Nederlanden voor de jaaren sullende
ingaan met den eersten october XVII c (1700)
veertig, en ten dien eijnde sig te laaten
aanteekenen, als pagter van de voorschreve
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gemeene middelen, en wij als borgen
voor deese heerlijkheijt Asten voorschreve voor
de voldoeninge en nakominge van de
voorschreve aanschrijvinge der gemeene middelen over dese heerlijkheijt Asten
onder verband als na regten, met
gelofften van den voornoemde gecommitteerden ter saake deeses te sullen indemneeren cost en schadeloos houden als
na regten. En dat ter obediëntie
van haar edele mogende resolutie
van den tweede november 1734. En
zal den voornoemde geauthoriseerde aan
ons hebben te doen behoorlijk parrort.
Actum Asten desen negentiende
september 1700 veertig.
Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Jan Verberne
Willem Roijmans
Anthoni Haesen
Tonij Muijen
Peeter van de Vorst
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Vergaderinge gehouden
den 19e september 1740 present alle de schepenen.
Is ter vergadering door schepenen tot collecteurs der gemeene middelen aangestelt
Goort Antonis van Bussel en Andries
Janse Verheijen voor den jaare ingaande met den eerste october 1700 veertig en
sullende expireeren den laasten september 1741 waarvan aan deselve collecteurs
het behoorlijk collectboek binne behoorlijke tijt ter hand gestelt sal worden.
Vergadering gehouden den 8e
november 1700 veertig present
drost en al de schepenen.
Wert door den secretaris ter vergadering voorgedragen dat Joseph Vervoordeldonck en Jan Willem
Haasen alhier tot borgemeesters van st-Jan
1736 tot st- Jan 1737 sijn aangestelt en beëdigt
dat vervolgens die selver borgemeesters in
haare qualiteijt verpligt sijn, om de reële
en personeele lasten van dat jaar op sijn tijt
in te vorderen, en daar mede de dorps schulden
promt te betalen en dat daar van al behoorlijke
reekening bewijs en reliqua gedaan moest
sijn, volgens de ordere van den lande. Dat van
het selve jaar de reekening wel is opgestelt en ook ter leen en tolkamer geexamineert
is, dog dat tot justificatie van den uijtgaaff
nog veele quitantiën manqueeren, bedragende den uijtgaaf in reekening gestelt eene
somme van……………………….……….f 6864 – 2 – 3
waarbij nog moet koomen het slot
van haare predecesseuren van
meerdere uijtgaaff als ontfang
’t welk nog te betalen is tot ontrent……….f 570 – 0 – 0
f 7434 – 2 – 3
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den ontfang
is 7442,5,0
uijtg 7434,2,3
over 8,2,13
Dus bedraagt den geheele uijtgaaff
tegen welke uijtgaaff door de
voornoemde borgemeesters maar betaalt
is volgens de quitantiën, met de posten van kleijnigheeden en kosten eene somme van
Tot welke somme van f 2560 – 2 – 3
de voornoemde borgemeesters de behoorlijke
quitantiën
moeten overleveren dog is daar
onder begreepe haar collectloon
wijders heeft den secretaris een
restant lijste uijt de boeken van
voornoemde borgemeesters getrocken
waarbij blijkt dat er nog in te
vordere is de somme van
Dus meer ontfangen als betaalt circa
nog betaalt op reekening waar van
geen quitantië zijn

f 7434 – 2 – 3

f 4874 – 0 – 0
f 2560 – 2 – 3

f 2147 – 1 - 14
f 413 – 0 – 5
f 157 – 2 – 2
f 255 – 8 – 3

En dewijle de dorps schulden vanden voorschreve
jaare veel onbetaalt blijve staan en vooral de
intressen en tractementen, als konnende den
drost al over lang de voornoemde borgemeesters
afgepont hebbe, zijnde de executie voltrocken
tot poding toe
wegens ordonnantie penaal en vonnis (op) om voldoening te bekoome van het tractement en
van den drost en secretaris, dog al te
vergeefs, soo dat van deselve niet anders te
verwagten is, als dat de gemeente daar
door veel schaade sal komen te lijden, gelijk
met de borgemeesters van 1730 geschiet is,
tensij dat nu nog met den eerste daarin voorsien wort, het sij met haar boek af te neemen
en het te cort komende op deselve te repeteeren, of te doen soo als ten meeste nut
en voordeel van de gemeente bevonden sal
worden, te behoore en dat daar over diende
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geadviseert te worden het sij bij missive off
wel door imand in persoon
Waarop gedelibereert is, den president te
commiteeren om over het voorschreve borgemeesterschap
met d’heer en mr. Johan van Heurn tot ’s-Bosch
advies in te neeme, en den secretaris gelast
het borgemeesters boek ter secretarije te
houden, tot dat het advis ingekoome sal wesen.
Den president heeft over hetgeene voorschreve met
de heer en mr. Johan van Heurn geadviseert
die daar op het volgende schriftelijk advis
gegeve heeft.
Dewijle Joseph Vervoordeldonk niet separaat
maar in divies met Jan Willem Haasen
tot borgemeester sijn aangestelt, soo vermeene
dat voorschreve Vervoordeldonk ook voor de geheele
schult aansprekelijk is, dus sou men naar
sommatie en renovatie alles door den vorster
te doen hem konne executeere, soo wel int meubilair als erffgoet vant geene hij in eenige
maniere besit, ook verkoope sijn erffportie off expictantie die hem van sijn
moeder moet aankoomen, Dit alles
niet genoeg sijnde soude men ook voort
konnen gaan tegens de weduwe van
Jan Haasen, alle welke executiën door
den vorster sou konnen geschieden.
Vergadering gehouden den 8e
december 1740 present drossard
en alle de schepenen.
Wert door den drossard geproponeert, dat vermits
de armoede nog onder de ingesetenen toeneemt
off daarom niet dienstig soude wesen dat er
een off twee uijt de vergadering wierde gecommitteert, om alhier den pastoor vriendelijk
te versoeken, dat denselve in sijn kerkehuijs
de ingesetenen wilde vermaane en recommandeeren in de schaale voor den arme liberalijk
te geven, tot onderstand van de arme menschen
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temeer, dewijle sulx int nabuurige dorp
tot Deurne door den pastoor aldaar is gedaan
waardoor de armmeesters (die aldaar gelijk
als hier met de schaal aan de deur van ’t kerckehuijs staan) nog veel voor den arme
collecteere off ontfangen.
Waarop geresolveert sijne is goet gevonden
bij desen te committeeren Michiel van de
Cruijs president, en Willem Roijmans schepen
om hetgeene voorschreve uijt naam van den drost
en schepenen te versoeken, om de menschen
te vermaane om liberalijk aan de armmeesters voor de arme ingesetenen te geven
gelijk sulx aan voornoemde pastoor door den
drossard alhier op den 29e december 1739
gedaan is, ’t welke als doen niet heeft gelieve aan te neeme.
De voorschreve president en Roijmans rapporteeren dat hij ingevolge voorschreve resolutie
heeden morgen bij den pastor aan sijn
huijs sijn geweest, en het geene voorschreve aanden pastor versogt die daarop antwoorden
sijn best te sullen doen
NB den pastor
heeft niets in de
kerk vant geene
voorschreve mentie gemaakt veel min
gerecommandeert
tot den 1e januari
1741 incluijs.
Op den 21e december 1740 is door
gelijke schepenen tot collecteurs van de
ordinaare ‘-lants verponding van 1741
over deese heerlijkheijt aangstelt
Jacob Jooste van Hugten, als geleerde
en Peter Marcelis Andriesse, ’t welk
haar op den 22e dito door den vorster alhier is aangeseijt.
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Het dorp van Asten is in de
jaarlijkse verponding
waar van aff de ordinaare verponding
van de tiendens en moolen tot

f 4250 – 0 – 0
f 649 – 0 – 0
f 3601 – 0 – 0

Bij resolutie van haar ho(og) mo(gende)
vanden 12e meert 1740 is de helft der
verponding geremitteert, waar onder
450 gulden die bij resolutie van den
5e october 1736 voor den tijt van tien
jaaren geremitteert sijn, dus alhier
aff de helft ter somme van
f 1800 – 10 – 0
rest
f 1800 – 10 – 0
Verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, quartiere van Peeland, Meijerije van ’s-Hertogenbosch, dat de heer en mr.
C.T.Bose de la Calmette, aan ons heeft goet
gedaan, en laten proffiteeren op de verponding vant jaar 1700 negen en dertig, de somme
van duijsent agt hondert gulden en
tien stuijvers, sijnde hetgeene haar ho(og) mo(gende)
bij derselver resolutie van den 12e meert
1740 aan dese gemeente goet gunstelijk
hebben gelieven te remitteeren, zijnde
daar onder begreepen vier hondert en
vijftig gulden, die haar ho(og) mo(gende) bij
resolutie van den 5e october 1736
voor den tijt van tien jaaren hebben
gelieven te remitteeren, sijnde dit
van de 450 gulden het derde tiende
jaar, in teeken der waarheijt
hebben wij deser onderteekent binne
Asten den ses en twintigste december 1740 en was onderteekent Michiel
van de Cruijs, Jan van Helmont schepen
Jan Verberne schepen, Peter van de Vorst
schepen , Antoni Hasen als schepen, Willem Roijmans schepen, mij present
J. Lozecaat secr(etaris)
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Op heeden den 6e februari 1700 een
en veertig is voor ons gecompareert
Jacob Joosten van Hugten en Peter
Marcelis Andriesse als aangestelde
collecteurs der verponding van 1741
alhier, dewelke verklaaren te consenteerenen te vreede te wesen dat het
verponding boek aan haar eerst ter
hand gesteld sal worden over de ses weeke off twee maanden, tot dat de
verponding te beeter verboekt en
in ordere sal sijn gebragt, wanneer
wij het selve getrouwelijk sullen
invorderen, en het ’s-lants comptoire daar mede betaalen etc.
Jacob Peter Marcelis
Peeter van de Vorst
Jan van Hellemont

Vergadering gehouden
den 20e februarij 1700 een
en veertig, present alle
de schepenen.
Den drossard segt ter vergaderinge
dat op 24 december 1740 aan Joseph
Vervoordeldonk cum suo borgemeesters
alhier van st-Jan 1736 tot st-Jan
1737 door den vorster alhier is geinsinueert de ordonnantie om binne den
tijt van ses weeken te betaalen aan
Antoni Heijcoop als gedirigeert hebbende het borgemeester ampt alhier van
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st-Jan 1735 tot 1736 de somme van 570 – 8 – 1
tot voldoeninge vant slot van reekeninge en sulx ingevolge de menigvuldige
resolutiën op dat stuck door haar
hoog en ed(ele) mog(ende) geëmaneert, dat
egter de voornoemde borgemeesters tot nog
toe in gebleeke sijn gebleeven om dat
slot te voldoen, gelijk deselve mede
in gebreeke blijven de intressen, tractementen en andere dorps schulden
te betalen, om alle het welke de
voornoemde borgemeesters met den eersten
paratelijk geexecuteert behooren
te worden, tot voorkominge van alle
schaade die de gemeente off regenten
mogte koome te lijden.
Waarop geresolveert sijnde is goet gevonden en verstaan de naarvolgende
authorisatie op den vorster alhier
te geven

extensis
op zegel
Wij ondergeteekende schepenen en
regenten der heerlijkheijt Asten en
Ommel, tot naarkominge van de respective resolutiën soo van haar hoog
als edele mogende van dato den 2e
januarij 1664 . 8 december 1716.
26 junij 1724. 20 september 1724.
25 junij 1727. 23 september 1728.
27 julij 1729. 9 januarij 1731. 22 december 1734 en van den 24e meij 1740
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uijt cragte vermogens de voorgemelte resolutie, en speciaal van den
negende november 1700 negen en
twintig, authoriseeren bij desen Gerrit
van Riet vorster alhier omme Joseph
Vervoordeldonk en de weduwe Jan
Haasen geweesene borgemeesters
alhier van st-Jan 1736 tot st-Jan
1737 naar voorgaande sommatie en
renovatie paratelijk te executeeren
tot voldoeninge van vijff hondert
seventig gulden, agt stuijvers, en
eene penning , sijnde het slot van
reekening van meerdere
uijtgave als ontfang, gedaan door
Antoni Heijcoop als het borgemeesterschap gedirigeert hebbende voor
Frans Antonis van Bussel en Hendrik Jan Joosten borgemeesters geweest sijnde van st-Jan 1735 tot stJan 1736 en aan deselve de voorschreve
somme te betalen met de costen daar
om gedaan, en nog verder te doen,
doet goet exploict en observeert
in alles de ordere van den landen.
Actum Asten in
collegio
desen twintigste februarij 1700
een en veertig.
Jan van Hellemont , schepen
Peeter van de Vorst , schepen
Tonij Muijen , schepen
Jan Verberne , schepen
Willem Roijmans , schepen
Anthoni Haesen , schepen
mij present.
J. Lozecaat, secr(etaris)
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Den 15e april is bij de regenten eene missive van de heer rentmeester de Kempenaar ontfange zijnde van den volgende inhoude
Eerwaarde heeren
Vermits ik in mijne qualiteijt als ’s-lants
rentmeester verpligt ben mij te inqureeren
na de swaarte van de tiend klocken van sommige plaatsen, werden u eerw(aarde) versogt bij
(recriptie) soo dra mogelijk mij op te geven
de swaarte van die van u eerw(aarde) plaats
off ingeval dat onbekent mogte weesen
gelieven u eerw(aarde) de klepel maar te laaten
wegen, en mij het gewigt van denselve maar
te melden, ik blijve eerwaarde heeren
onderstont u eerw(aarde) seer dienst(waarde)dienaar
en was geteekent. H. de Kempenaar.
’s-Bosch
april 1741
Den 21e april 1741 is op de voorschreve missive geantwoort als volgt.
Wel edele geboore en gestrenge heer.
U wel edel geboren en gestrenge missive vanden 12e deser is
ons op den 15e wel geworden, waarop wij de eer
hebben te antwoorden, dat ons de precise
(swaarte van de klock,) groote off tiendklock
onbekent is, dog door dien deselve klock
alhier int jaar 1698 vergooten is, soo
sijn wij volgens het opgeven van sommigte persoonen onderrigt, dat de groote
klock off tiend klock wel ontrent swaar
soude weesen ses duijsent pont, en de
klepel van deselve hondert en twintig
pont
En dewijle het gemeene land de groote
tiende alhier is competeerende gelijk
sulx gesien kan worden uijt haar ed. mo.
resolutie van den 10e april 1710 waarvan
wij d’eer hebben hier nevens aan u wel edel
geboren en gestrenge, copie te senden, soo dat
mogelijk de voorschreve klock int voorschreve jaar van
1698 van wegens het gemeene lant
(NB dese resolutie van haar edel mogende is
geregistreert int vorige resolutieboek van schepenen)
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gegooten en bekostigt sal sijn te meer om
dat hier geen aanteekening daarvan
te vinden is, waar mede wij vertrouwe
aan u wel edel geboren en gestrenge missive
voldaan te hebben, blijven wij met
schuldig respect, onderstont wel
edel gebore en gestrenge heer
lagerstont, u wel edel gebore en gestrenge
seer onderdanige dienaaren, de sche
penen der heerlijkheijt Asten ter
Asten 21
ordonnantie van deselve, en geteekent
april 1741
J. Lozecaat . secr(etaris)
De superscriptie was
aan d’heer en mr. Hendrik
de Kempenaar rentmeester
vande geestelijke goederen
over den quartiere van
Peeland etc.etc. ‘s-Bosch

Vergadering gehouden
den agtse meij 1741 present
drost en alle de schepenen
gereserveert Jan van Helmond
Den drossard draagt aan de vergadering
voor. Dat door veele ingesetenen, als
mede door leede van deese vergadering, dagelijks veele klagte word gedaan over het
uijtsteeken off torven in de groes off gemeene
broeken door eenige quaade geintentioneerde ingesetenen gepleegt werdende
waardoor het vee van de ingesetenen dat
in de gemeene broeke haar voedsel moeten
haalen, van t gras dat daar anders wast
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berooft en ontset worden.
Dat meede veele ingesetenen aan hem drossard
geklaagt hebben dat verscheijde ingesetenen
van de heerlijkheijt Lieszel woonende op de
uijthoeken genaamt den Heijdrik en Moosdijk haar niet in ontsien met haare beesten
en schapen (die veel in getal sijn) dagelijx
seer ver in de Peel van dese heerlijkheijt
sijn hoedende en weijende, en dat de herders
vant selve vee sig ook verstouten de heij
af te branden, door aale het welke veele
goede ingesetenen ontset worden om aldaar haare
beesten en schapen te laten weijden, en
door het afstooken van de heij in de winter
de heij tot geen voeder of stroijsel aldaar konne haalen
dat door het aanstooken van de heij off door het
brenge van vuur in de Peel, het sij dat sulx door
de voorschreve herders off door de ingezetenen alhier
gedaan werdende eene groote brant in de Peel
zoude konne veroorsaaken, waardoor de heij
en den torff vermits de droogte tot assche
geconsumeert soude worden, zijnde het een
en ander tot groote schaade van de ingesetenen verstreckende, en ook strijdig tegens
het keurboek alhier, zijnde het de pligt van
de Peelmeesters, als ook van de vorster en
schutter om het geene voorschreve te weeren en
te beletten, en ingevolge het keurboek de
overtreders van dien te calangeeren, het
welke seer weijnig geschiet. Derhalve
versoekt den drossard dat het geene voorschreve nog
nader bij resolutie staande vergadering
aan de voorschreve peelmeesters, vorster en schutter
te ordonneeren om in gevolge het keurboek
het geene voorschreve tegen te gaan en andere
contraventiën begaan werdende, inderdaad
met alle oplettentheijt te calangeeren
en die aan hem drossard over te brengen
als mede hoe en op wat wijse sij haar sullen
moeten gedragen int schutten of calangeeren van de beesten off herders van de
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hoevenaars van den Heijdrik en Moosdijk
voorschreve off soo danige andere dispositie als
tot het meeste voordeel van de gemeente is behoorende.
Waarop geresolveert sijnde is goet gevonden en verstaan dat aan de hoevenaars
den Heijdrik en de Moosdijk zal worden
aangeseijt dat sij hun sullen hebben te wagten
om met haar beesten en schapen op de Peel
alhier te hoeden , of ook geen heij
te maijen off haalen of dat daar tegens
sal worden voorsien , dat verders de
peelmeesters, vorster en schutter gelast
en scherpelijk geordonneert worden om
naukeurig na te gaan het steeken van
torff in de groesbaane en op andere verboode
plaatsen, als mede het brenge van vuur
in de Peel, het heijde en weijden van de
beesten van de hoevenaars den Heijderik
en Moosdijk –en andere die van buijten de gemeente sijn
-en verders alle contraventiën
volgens het keurboek tegens te gaan en
calangeeren, en die ten eerste aan den
officier over te brengen, en die van buijten bevindende , het sij beesten,
voerman, schapen oft paarden arresteere
en mede brengen, en zal hier van
kennis worden gegeven aan degeene
die het aangaat . Actum Asten in collegio desen agtste meij 1741
J. Lozecaat, drossard
Michiel van de Cruijs pre(sident)
Peeter van de Vorst
Willem Roijmans
Tonij Muijen
Anthoni Haesen
Jan Verberne
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Eed vande borgemeesters van
st-Jan 1741 tot st-Jan 1742
Wij belooven en zweeren dat wij als borgemeesters deser heerlijkheijt over den jaaren ingaande met st-Jan of den 24 junij 1700 een
en veertig, en zullende expireeren den 24e
junij 1742. Alle geregtigheeden van dese gemeente zullen helpen maintineeren en voorstaan en ook de collectboeken en omslagen
die aan ons door oft van wegens regenten volgens ordere vanden lande en gebruijkelijk
zijnde ter hand zullen werden gestelt, getrouwelijk zullen innen en ontfangen
en met die gemeentes penningen, de intressen en tractementen en verdere gemeentes
schulden en crediteuren op haar tijt sullen
voldoen en betalen, soodanig dat dese
gemeente oft de regenten in geen schaade
sullen koome te geraaken oft door onse
nalatigheijt sullen koomen te geraaken,
mitsgaders dat wij alle ordonnantiën
van betalingen, die door officier en schepenen op ons geslagen sullen werden, mede
op sijn tijt te sullen voldoen en betalen,
en verders te doen wat borgemeesters
gehooren en toe staat te doen, en op sijn
tijt volgens de ordere vanden landen
te sullen doen behoorlijke reekening, bewijs en reliqua, en hebben
hetselve met de woorden soo waarlijk mogt haar God almagtig
helpen bevestigt. Op heeden den
seventiende junij 1700 een en veertig soo heeft Marcelis Geven
en Francis Peter Coolen als aangestelde borgemeesters uijt de
nominatie van schepenen door de
hoog edele vrouwe van Asten
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geëligeert en aangestelt sijnde in
voegen als boven aan handen van
den heere drossard alhier gedaan
en afgelegt ten overstaan van
schepenen desen onderteekent.
Marcelis Geven
Dit merk X heeft gestelt
Francis Peter Coolen niet konnende schrijven.
Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont, schepen
Peeter van de Vorst, schepen
mij present
J. Lozecaat, secr(etaris)
Eed van de setters
Wij belooven en zweeren als setters
van st-Jan 1741 tot st-Jan 1742
des versogt werdende de gemeente alhier
te sullen voorstaan, en ons te sullen
gedragen als na behooren, soo waarlijk helpe haar God almagtig. Op
huijden den seventiende junij 1700
een en veertig, soo heeft Joost Gerrit
Kerkers en Peter Marcelis van Bussel
aan handen van den heere drossard
den voorenstaande eed gedaan en
afgeleijt.
Peter van Bussel
Dit merk X heeft gestelt Joost
Kerkers niet anders konnende
schrijven.
Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont, schepen
Peeter van de Vorst, schepen
mij present
J. Lozecaat, secr(etaris)
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Vergadering gehouden den
24e junij 1741 present drossard
en alle de schepenen.
Den drossard draagt aan de vergadering
voor , dat op den 26e deser maand de quartiers
vergadering staat gehouden te worden, dat
derhalve daar toe uijt de vergadering
een oft twee persoonen behooren gecommitteert te worden, om het intrest
van dese gemeente en van het quartier
benevens de andere leden waar te nemen
Waarop geresolveert sijnde is goet
gevonden de volgende commissie daar
toe te decerneeren.
extensis
op zegel
Wij schepenen der heerlijkheijt
Asten en Ommel, verklaaren bij desen
te committeerenen te authoriseeren
d’heer Jacobus Lozecaat drossard alhier
en Michiel van de Cruijs president
omme haar te begeeven naar
Helmond, en aldaar bij te woonen en
waar te neemen de ordinaare quartiers
vergadering, die aldaar gehouden staat
te worden op den ses en twintigste
deser maand junij om aldaar het intrest van het quartier en speciaal van
dese gemeente waar te neemen, en met
de andere regenten te delibereeren
en resolveeren wat nodig en dienstig
sal weesen, met gelofte van indemniteijt onder verband als na regten
Actum Asten desen vier en twintigste
julij 1700 een en veertig.
Jan van Hellemont, schepen
Willem Roijmans, schepen
Tonij Muijen
Jan Verberne
Anthoni Haesen.

Blz. 445
extensis
voort land
Wij schepenen en regenten der heerlijkheijt Asten en Ommel, geleegen in den quartiere van Peeland, Meijerije van ’s-Hertogenbosch, verklaaren bij desen te committeeren
Jacobus Lozecaat drossard alhier om sig
te begeeven na ’s-Bosch , en aldaar waar te
neemen de aanschrijving oft verpagtinge
der gemeene ’s-lants middelen van consumtie die geschieden zal den sestiende
deser maand augustij door de heeren
gecommitteerden van haar edele mogende de heeren raaden van staate
der vereenigde Nederlanden, voor den
jaare sullende ingaan met den eersten
october 1700 een en veertig, en sig ten dien
eijnde te laaten aanteekenen als
pagter van de voorschreve gemeene middelen en
wij als borgen voor deese herlijkheijt
Asten voorschreve voor de voldoeninge en
nakoominge van de voorschreve aanschrijvinge der gemeene middelen over deese
heerlijkheijt Asten. Onder verband als na
regten, met geloften vanden voornoemde gecommitteerden ter saake deses te sullen
indemneeren cost en schadeloos houden
als na regten. En dat ter obediëntie
van haar edele mogende resolutie van den
tweede november 1734 en zal den voornoemde
geauthoriseerde aan ons hebben te doen
behoorlijk rapport. Actum Asten desen
tiende augustij 1700 een en veertig.
Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont, schepen
Jan Verberne
Anthoni Haesen
Willem Roijmans
Tonij Muijen
Peeter van de Vorst
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Op huijden den elffde september 1700
een en veertig, soo sullen schepenen en
regenten deser heerlijkheijt Asten en Ommel
na voorgaande publicatie en klockeslag ingevolge haar edele mogende resolutie vanden 30e
october 1709 publiecq voor alle man aan de
minst aanneemende bestellen voor een jaar
het collecteeren van de conincx beeden zullende
ingaan met den 17e deser maand september
1741 en zullende expireeren met den 16e
september daaraan volgende, als mede de
gemeene middelen als namentlijk het hooftgeld loco gemaal , hoorngelt en bezaijde
mergen, dranken en geslag, alle ingaande
met den eerste october eerstkomende en sullen expireeren den laasten september 1742
mitsgaders de ordinaare ’s-lants verpondinge ingaande met den eersten januarij
en expireerende den laasten december
1700 twee en veertig, alle over dese heerlijkheijt Asten gecollecteert werdende.
En dat op de navolgende conditiën en
voorwaarden.
Eerstelijk zal den aanneemer sorg moeten
dragen, dat de ’s-lants ontfangers op
haar tijt werden voldaan en betaalt, soodanig dat dese gemeente oft de regenten
in geen schaade koome te geraaken, oft sal
alle die schaade op den aanneemer en
sijne borgen verhaalt worden.
Den aanneemer sal punctueelijk moeten
observeeren en naar koomen de
reglementen, resolutiën en placcaaten
soo van haar hoog als edele mogende
ten aansien van’t collecteeren en ontfangen der voorschreve lasten, als mede om de comptoire
binne ’s-Bosch te voldoen en te betalen, in’t
overleveren van de quitantiën, en het doen
van reekeninge met den aankleeve
van dien.
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Den aanneemer sal gehouden wesen tot
voldoening en verantwoording der voorschreve collecten, te stellen twee goede suffisante
binne borgen ten genoege van de regenten
die ider een voor al en elk als schuldenaar principaal zullen moeten gelooven
deese conditie benevens den aanneemer
te sullen voldoen en naar koomen , onder
verband van haare persoonen en goederen
hebbende en verkrijgende met renuntiatie van de beneficiën , ordinis divisionis et excussionis.
Op alle welke conditiën soo wert alhier
ten beurde gestelt, de voorschreve collecteurs
die bij niemand sijn ingeset, soo is daar
voor tot collectloon gepresenteert en
gebooden drie gulden van’t hondert
en alsoo opgeklommen tot agt gulden
van ider hondert, en sijn deselve collectens daar voor aangenoomen bij d’heer
Antoni Heijcoop procureur alhier en
woonende tot Vlierden, denwelke tot
borgen heeft gestelt d’heeren Jacobus
Lozecaat drossard en Michiel van de
Cruijs president alhier, die benevens
den aanneemer hebben belooft de
voorenstaande conditiën en voorwaarden te sullen voldoen en naarkoomen
onder verband en renuntiatie als
boven. Actum Asten op dato ut supra
ten overstaan van de ondergeteekende
schepenen.
Anth(oni) Heijcoop
1741
J. Lozecaat
Michiel van de Cruijs, borge
Peeter van de Vorst
Anthoni Haesen
Jan Verberne
Tonij Muijen
Willem Roijmans
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Vergadering gehouden den
derde november 1700 een
en veertig, present de heeren
Anthoni la Forme rentmeester
van de hoog edele vrouw van
Asten, Jacobus Lozecaat
drossard, Michiel van de Cruijs
president, Jan van Helmond,
Peter van de Vorst, Willem
Roijmans, Antoni Muijen,
Jan Verberne, en Antoni
Haasen schepenen, Jan Verhoijsen, Antoni Voermans,
en Jan van Hooff viermannen, Marcelis Geven
en Francis Coolen regeerende borgemeesters, Hendrik
Berkers kerkmeester, Hendrik Peter Driessen armmeester, mitsgaders Johannes
van der Linden en Joost
Verberne gemeijntmeesters.
Wert door den drossard ter vergaderinge
gecommuniceert seekere missive van den
raad en rentmeester generaal der domeijnen van Brabant aan drossart en schepenen alhier geschreven sijnde van dato
den 1e september laastleeden, en ten selve
dage per expresse ontfangen, luijdende
de voorschreve missive van woorde tot woort
als volgt
Eerwaarde heeren
De raad van staate heeft bij app(ointmen)t van den
14e deser maand gerequireert mijn berigt
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Op den inhoude van haar hoog mogende resolutie
van den 12e bevoorens genoomen op de missive
vanden heer resident van Kinschot
geschreven te Brussel den 11e derselvige
maand houdende. Dat sijn wel edele in
naame van den heere grave van Garrich
had ontfangen eene memorie concerneerende
de oneenigheeden, gereesen tusschen
de op en ingesetenen van Weert en Nederweert, territoir van haare maj(esteit) de koninginne van Hongarijen en Boheemen,
en die van Someren en Asten territoir van
haar hoog mogende over het weiden van
beestialen als het graven van turff
soo als breder in voorschreve memorie vermelt is.
Eer en alvoorens nu aan welgem(elde) rade
te diene van berigt , nodig geoordeelt hebbende u eerw(aarde) van niet alleen kennisse
te geven maar ook daar over omstandig te
moeten hooren, zoo word u eerw(aarde) bij desen
aangeschreven omme eenige van de bequaamste, en op die matterie meest bevatte
persoonen uijt u eerw(aarde) te committeeren
en wel ter saake voorschreve geinstrueert sijnde
te doen compareeren ten mijne comptoire
tegens maandag den vijff en twintigste
september eerstkomende, des smorgens
ten halff negen uuren preecies, mede
brengende alle sodanige, charters,
papieren en documenten, als u eerw(aarde)
vermeinen zullen daar toe elucidatie
van de bovenstaande saake sullen
hunnen dienen, in verwagtinge dat
u eerw(aarde) hier aan wel sullen voldoen
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Zoo blijve onderstont eerwaarde heeren
u eerw(aarde) toegenegene, en was onderteekent
Antoni Weveringh van Holij
[[’s-Bosch 21 september 1741]]
Dat voorschreve missive door den drossard en
schepenen den 22e september laastleeden
gecommiteert is geworden den president
alhier om op den 23e dito na ’s-Bosch te
begeeven, en aldaar den gemelde raad en
rentmeester generaal over voorschreve missive te
spreeken en te versoeken eenige uijtstel
om onse papiere en chartres over te brengen
dewijle die in geen mogelijkheijt in die
korte tijt bij een konne hebben, als ook
om te weten waar in dat de questiën tusschen Asten en Nederweert bestaande
waaren, dat daar op gemelde raad en
rentmeester generaal resolveerde van
in persoon den tweede van de gepasseerde
maand october hier te sullen koomen
en dat als dan de papiere in gereetheijt
moest wesen, zijnde op voorschreve tweede
october welgemelde raad en rentmeester
hier geweest die onse papiere soo
verre als die bijeen waren gesien en
geexamineert dog gelast van deselve
in eene betere ordere met inventaris
ten sijne comptoire over te brengen en
heeft wijders goet gevonden den derde
dito des smiddags van hier met den rentmeester van de hoog edele vrouw van Asten
en den drossard alhier na de stad Weert
te reijden, om aldaar de regenten mede
te hooren, en dat verders den 4e dito met
regenten van Weert, Nederweert, Someren
en Asten soude gaan examineeren en
in persoon de limiet scheijdinge van voorschreve
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plaatse te examineeren, gelijk als doen ook
geschiet is. En begonne van st-Wilbertsput
bij Meijl alwaar die van Somere en Nederweert
sustineeren haar linie te koome en vandaar
tot het moolenrat bij Hugten, dat als doen
aan welgemelde raad en rentmeester van wegens
Asten is aangetoont dat haare palinge
off linie begint aant Borgske bij Meijl
tegens over st-Wilbertsput, en van daar
op vossenberg en vervolgens tot seekere
paals scheijdende Meijl en Nederweert
staande aan off onder Amsloberg, op welke
Amsloberg Asten altijt gepaalt heeft tegens
Nederweert en vandaar tot seven meeren
sijnde ver over de voorschreve linie geleegen en
ingevalle voorschreve pretense linie plaats
greep soude de gemeente alhier daarbij
een groot gedeelte van de Peel verliesen.
Dat verders op voorschreve linie sijnde den raad
en rentmeester generaal voorstelde aan
rentmeester van de vrouw van Asten en
aan den drossard, als ook aan den scholtus
van Weert en Nederweert off het niet
gevonden kon worden dat die van Asten
een sommetje gelt voor dat gedeelte
van de Peel in questie sijnde, wierde
gegeven door die van Weert en Nederweert
dat daar op door de voornoemde rentmeester
en drost geantwoort is daar toe geen
ordere off commissie hadde en haar daar
niet konne in laaten, als met voorgaande
kennis en goed vinden van den hoog
edele vrouw van Asten en gelijke regenten dat daar over soude schrijven aan de
vrouw van Asten, en als dan ook voordragende aan de gelijke regenten, wanneer
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men als dan daar over soude schrijven
aan den scholtus van Weert en Nederweert
wat er geresolveert soude worden door
de regeerders van Asten, dat ook den voornoemde
rentmeester van t geene voorschreve kennis
heeft gegeven aan de hoog edele vrouw
van Asten, die daarop het navolgende
geantwoort heeft. De propositie van een
accomodement ( wegens de questie van de Peel
tusschen dese gemeente en Nederweert) is wel,
dan wanneer de regenten van Asten tot een
accoord met die van Nederweert koomen
soo soude sulx in geenen deelen moeten geschieden dat enigsints mij tot nadeel van
mijn geslag en jurisdictie soude strecken
soo voor het
tegenwoordige
als toekomende, dat ik namentlijk
dat de regenten wanneer haar toelaat
dese saake bij accomodement af te doen
sij lieden int vervolg mijn magt en regt
van jurisdictie als vrouw van Asten
niet soude tragten te corrumpeeren, door
haar selve magt en vrijheijt toe te eijgenen
die mijn geslag soude krenken, nog ook
soude veel minder door dit Peelland af te
staan de goede gemeente het selve tot
nadeel moeten strecken, want schoon
het ver afgeleegen is , soo soude de tijden
konne koomen dat nodig soude konne
hebben. En derhalven was het
dat beeter, dat soo een saak door den souverain beslist wert. Dan gelijk segge
U(w)e moet voor mijn regt sorg dragen,
wanneer wel mag leijden dat in der
minne word verstaan.
Den drost segt verder dat hij heeft opgesogt
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gesogt alle de papiere en documenten
en chartres rakende de linie oft palingen van dese gemeente tegen Meijl, Nederweert en Someren, dat hij daar van
veele stucke heeft uijtgemaakt en geauthentiseert en daarvan gemaakt eene
inventaris met middelen waarom
deselve met den eerste soude konne
worden overgebragt ten comptoire van
den raad en rentmeester generaal, waartoe staande dese vergadering eenige
gecommitteert behoorde te worden
en
verder te resolveeren wat
in voorschreve saake verder behoorde gedaan te worden.
Waarop geresolveert sijnde is goet gevonden
en verstaan alle bewijsen van de scheijtliniën van dese gemeente tegens Nederweert
met den inventaris over te brengen ten
comptoire van den raad en rentmeester generaal van Braband, waartoe bij desen gecommitteert word d’heer Antoni la Forme
rentmeester van de hoog edele vrouw van
Asten en Michiel van de Cruijs president
alhier, met magt en authorisatie om over
het geene voorschreve met een off meerdere advocaaten te besoigneeren, en uijt de
bewijsen een memorie off deductie te
laten formeeren om die met de be(…)
voorschreve bewijsen aan den raad en rentmeester generaal over te geven, en verders
te doen als deselve sullen goetvinden
en oordeelen te behooren. Verders is
geresolveert bij de vergadering dat sij
haar voor als nog niet in laaten om aan
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de regeerders van Weert dat gedeelte van de
Peel waar over nu verschil is, voor
een som gelt af te staan maar
daar van aff te wagten, het geene door
den souverain daar in gedaan off geordonneert zal worden op dato ut supra.
J. Lozecaat. drossard
Jan van Hellemont, schepen
Willem Roijmans, schepen
Anthoni Haesen,
Peeter van de Vorst, schepen
Jan Verberne
Tonij muijen
Jan van Hooff
Jan Verhoijsen
Antoni Voermans
Marcelus Geven
Dit is het X merk van Francis
Coolen verklaarende niet te konnen
schrijven.
Hendrik Willem Berkers
Hendrik Peter Andries
Joannes vander Linden
Jost Verberne
mij present.
J. Lozecaat, secr(etaris)
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Vergadering gehouden binne
Asten den vijftiende november
1741 present de heeren Antoni
la Forme rentmeester van de
hooge edele vrouw van Asten
Jacobus Lozecaat drossard, Michiel
van de Cruijs president, Jan van
Helmond, Peter van de Vorst
Willem Roijmans, Antoni Muijen,
Jan Verberne en Antoni Haasen
schepenen, Jan Verhoijsen , Antoni
Voermans , Jan van Hooff en
Mattijs Dirx viermannen
Marcelis Geven en Francis
Coolen regeerende borgemeesters
Hendrik Berkers kerkmeester,
en Joost Verberne gemeijntmeester.

Is ter vergadering door de heer Antoni
la Forme als rentmeester van de hoog edele
geboore vrouwe van Asten, en Michiel van de
Cruijs president schepen alhier, ampel en
breed rapport gedaan van de commissie
op haar gedepescheert den derde deser maand
november, dat sij ingevolge van die commissie haar hebben begeeven na ’s-Bosch
en aldaar hebben opgewagt, den heere
raad en rentmeester generaal van de
domeijnen van Braband, over het different van de questieuse limite in de
Peel tusschen deese gemeente en die van
Weert en Nederweert, en aan sijn hoog edele
gestrenge ampel en breed hebben vertoond
het regt dat die van Asten vermeijnen te
hebben totte questieuse gront en sulx
aangetoont metten inventaris met
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middelen en menivuldige documenten
daar toe hoorende als mede met een caarte
figuratieff met bijvoeging dat gequalificeert waren tot justuficatie van ons
regt een corte deductie te doen stellen onder
voorschreve inventaris met middelen en ten
dien eijnde een off meerdere advocaaten te
mogen emploijeeren off soo en gelijk sij soude
goet vinden te behooren. Dat sijn hoog
edel gestrenge versogt tot menagement van
costen voor als nog geen advocaat te emploijeeren voor en aleer de stucken soude
hebben geexamineert, maar dat wij daar
over konde besoigneeren met d’heer procureur
Wijgaars, en die de stucken te laten examineeren, en daar uijt corte notulen formeeren, gelijk sij lieden dan ook gedaan
hebben. En heeft voornoemde procureur
Wijgaars aangenoome om daar van
kennis te sullen geeven aan gemelde
raad en rentmeester generaal, wanneer
gemelte rentmeester generaal aan ons
nader beschrijvinge soude doen. Versoekende derhalve dat de vergaderinge
het voornoemde rapport haar gelieven te
laten welgevallen en haar gecommitteerdens ter saake deser te indemneeren kost en schadeloos te houden.
Waarop gedelibreert sijnde is goet
gevonden en verstaan de voornoemde gecommitteerdens ter saake van hun
verrigtinge bij desen te bedanken
en hen daarvan te indemneeren en altijt
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coste en schadeloos te sullen houden.
J. Lozecaat , drossard
Jan van Hellemont schepen
Anthoni Haesen
Willem Roijmans
Jan Verberne
Toni Muijen
Peeter van de Vorst
Jan van Hooff
Matijs Diercks
Jan Verhoijsen
Marcelus Geven
Dit merk X heeft gestelt Francis
Coolen verklarende niet te konne
schrijven.
Hendrik Willem Berkers
Hendrik Peter Driessen
Joost Verberne
Vergadering gehouden den
28e meij 1742 present drost
en alle de schepenen.
Is ter vergadering geresolveert om tot voorkominge van de verdere schade van brant in de
Peel ten meeste voordeele van de ingesetenen
de hoevenaars van den Heijdrik en Moosdijk
met haar heijde en weijde bij provisie van de
gemeente en Peel van Asten te doen
blijven, ten eijnde de ingesetenen buijten
klagten soude blijven, en om voor te komen
dat daar door geen meerdere moeijte en
klagten soude ontstaan, zal met den eerste
ten eijnde als boven bij missive aan de voorschreve
hoevenaars worden bekent gemaakt dat
niet meer op de gemeente off Peel van
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Asten zullen hebben te weijden off heij te haale,
dewijle veele ingesetenen daar over klagen dat
met haar vee de gemeente off Peel niet genoeg
tot haar gebruijk hebben, die nogtans nodig hebben, alsoo de hoevenaars van den Heijdrik en
Moosdijk met haar vee de heele gemeente
en Peel door weijden, dat mede door haare
herders de heij word aangestooke en
afgebrant waardoor vermits de groote
droogte het selve voortgaat tot in den
torff, waar door nu onlangs met honderde
karre torff vande ingesetenen alhier in de
Peel verbrant sijn, tot groote schade
en ruïne van de ingesetenen, en zal van
het geene voorschreve na verder ondersoek omstadig kennis werden gegeven aan de hoog
edele vrouw van Asten met versoek
om finaal voor altijt de hoevenaars van
den Heijdrik en Moosdijk in het heijde en
weijde van de gemeente te doen blijven
en de wijle dese saake geen uijtstel
kan leijden, zal dese volgende missive
aan de voorschreve hoevenaars werden afgesonden
Hoevenaars van den Heijdrik en Moosdijk
Alsoo op de menigvuldige klagten van veele
ingesetenen alhier gedaan, sijn wij geresolveert om Ue beesten van de gemeente
off Peel van dese heerlijkheijt Asten te
weeren en te beletten. Derhalve is dese
dienende, om Ue daar van kennis te geven
ten eijnde gij lieden geen vee off beesten
meer op den gront van Asten sult
laten hoeden off weijden, en veel minder
van daar eenig heijde off iets anders
te haalen, off dat daar tegens met het
schutten van de beesten die bevonden
sullen worden op de gemeente te koome
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off met andere regtsmiddelen voor sien
en tegen te gaan sal worden, soo als bevonden
zal worden te behooren waar mede wij
blijve.
Ue goede vriende den drossard
en schepenen van Asten
Asten 30 meij 1742
uijt naam en ordere van deselve
en was geteekent
J. Lozecaat , secr(etaris)
Den 31e meij 1742 is door den vorster en schutter den voornoemde missive aan de voornoemde hoevenaars bestelt, en die aan haar voorgeleesen,
welke aan naame haar daar na te sullen
reguleeren.
Vergadering gehouden den
sesde junij 1742 present de
heeren Antoni la Forme rentmeester de hoog edele vrouw
van Asten, Jacobus Lozecaat
drossard, Michiel van de Cruijs
Jan van Helmond, Peter van de
Vorst, Willem Roijmans, Jan
Verberne, Antoni Muijen en
Antoni Hasen schepenen.
Is ter vergadering binne gestaan
Wilbert Alberts,
Goort Antonis, Dirk Hasen, Hendrik
Marcelis Berkers, Antoni Vreijse Verleijsdonk, Dirk Jacob Bosmans, heert vanden
heertgang van Voordeldonk alle woonende
op Voordeldonk, Mattijs Jan Peters, Dirk
Jooste van Hugten, Dielis Hendriks, Flips
Jooste van Hugte woonende op de Leensel
welke persoonen alnog te kennen geven dat
door de hoevenaars van den Heijdrik en
Moosdijk door haare beesten en schapen

Blz. 460
de gemeente off Peel van Asten seer ver koome
af weijden, als mede dat deselve seer veel
voeder, heij als andersints af maijen en
weg haalen, waardoor sij lieden met
veele verdere ingesetenen veel schaade
koome te leijden door dien daar door ontset
worden van de heij en weij die sij hoognodig
hebben, het welke een harde saak is dat
de gemeente door de buijtenlieden word
gebruijkt tot groote schade van de ingesetenen, versoekende dat daar tegens
voorsien mag worden, ten eijnde de ingesetenen de gemeente gerustelijk mogen
gebruijken, alsoo daar van de lasten
moeten opbrengen en betalen.
Waarop geresolveert sijnde is goed gevonden
dat ve voors(chreven) klagten word gestelt in
handen van den drossard, president
Peeter van de Vorst, en Willem Roijmans
schepenen om het geene voorsc(hreven) te examineere, en te ondersoeken, en als dan
rapport te doen, wanneer dan nader
met kennis van de hoog edele vrouw
van Asten sal worden geresolveert soo
als bevonden sal worden te behooren.
En is ter vergadering alnog aan Jan Vervoordeldonk, hoevenaar van den Heijdrik
en Jan Lambers hoevenaar van de Moosdijk
aangesegt dat sij bij provisie niet op
de gemeente van Asten met haare beesten
off vee sullenweijden off heijde maijen
off haalen, off dat deselve geschut
en gearresteert sullen worden
soo als bevonden sal worden te behooren
hebbende de voorn(oemde) hoevenaars aangenoome
sig daar na te sulle reguleeren maar
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tegelijk versoekende dat de limiet paale
tusschen Asten en Deurne mogte worden
aangeweesen, off wel dat deselve als van
outs eene hoek off gedeelte van de
gemeente van Asten mogte blijve gebruijken, en dat met tekenen en hoope
mogte worden bepaalt.
En is mede aan den vorster en schutter gelast op het hoede, weijde van vreemde
beeste off op het haale
en
meijen van heij het sij vande voorsc(hreve) hoevenaars off andere bij provisie
te setten, en indien imand van andere
plaatse op de gemeente int heijde off
weijde bevindende te arresteeren en te
schutten, en indien nodig is eenige
nabuure daar toe mede te neeme om te
assisteeren.
De voorn(oemde) hoevenaars vanden Heijdrik en
Moosdijk hebben ter vergadering verklaart
dat sij jaarlijx hebben betaalt voor het
weijde op een gedeelte van de gemeente
van Asten, soo als volgt.
Eerst door de hoevenaars van den Heijdrik
jaarlijx betaalt aan de oude en jonge
schutterij in gelt……………………………..5 – 0 – 0
nog vier roove wol aan deselve
schutterije is…………………………………..4 – 0 – 0
nog aan deselve vier lammeren
die betaalt wort met…………………………3 –10 – 0
aan den vorster en schutter
van Asten jaarlijx……………………………5 – 0 – 0
17 –10 – 0
De hoevenaars van de Moosdijk betalen aan de schutterije soo
veel als den Heijdrik, en ook aanden
vorster en schutter, is mede…………………17 –10 – 0
35 – 0 – 0
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Eed vande borgemeesters van St-Jan
1742 tot St-Jan 1743.
Wij belooven en zweeren dat wij als borgemeesters van dese heerlijkheijt Asten
over den jaare zullende ingaan met StJan off den 24e junij 17 twee en veertig
en sullende expireeren den 24e junij
17 drie en veertig, alle geregtigheeden
van deese gemeente sullen helpen maintineeren en voorstaan, en ook de collectboeken off omslagen die aan ons door off van
wegens de regenten volgens ordere van den
lande, en
gebruijkelijk sijnde
ter hande sullen werden gestelt, getrouwelijk zullen innen en ontfangen en met die
gemeentes penningen de intressen tractementen en verdere gemeentes schulden
en crediteuren op haar tijt voldoen en
betalen, soodanig dat deese gemeente off
de regenten in geen schaade sulle koome
te geraaken, mitsgaders dat wij alle
ordonnantien van betalinge die door officier en schepenen op ons geslagen sullen
worden mede op sijn tijt te sullen voldoen
en betalen, en verders te doen wat borgemeesters behooren en toestaat te doen, en op
sijn tijt volgens de resolutien te sullen
doen behoorlijke reekening, bewijs en
reliqua, en hebben het selve met de
woorden. Soo waarlijk mogt haar God
almagtig helpen bevestigt. Op heeden
den sestiende junij 1700 twee en veertig
Soo heeft Francis Timmermans, en Jan
Dirks van Hugten als aangestelde borgemeesters uijt nominatie van schepenen
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door de hoog edele vrouw van Asten geeligeert en aangestelt sijnde in voege als
boven aan handen van den drossard
alhier gedaan en afgelegt, ten overstaan van schepenen desen onderteekent.
Francis Timmeremans
Dit merk X heeft gestelt
Jan Dirks van Hugten
verklarende niet te konne
schrijven.
Jan van Hellemont, schepen
Jan Verberne
Anthoni Haesen
Tonij Muijen.
Eed van de setters
Wij beloove en sweere als setters van St-Jan
1742 tot 1743 des versogt werdende de
gemeente alhier te sullen voorstaan en ons te
sullen gedragen als na behooren soo waarlijk helpe haar God almagtig. Op huijden
den 16e junij 1742. Soo heeft Jan
Coolen en Peter Cornelis Duijsen aan
handen vanden drossard den voorenstaande eed gedaan en afgelegt, ten
overstaan van schepenen desen
onderteekent.
Jan Coolen
Dit merk heeft gestelt
X Peter Cornelis
Duijsen verklarende
niet te konne schrijven
Jan van Hellemont
Jan Verberne
Anthoni Haesen
Tonij Muijen.
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extensis op
zegel ad. 6 stu.
Wij schepenen der heerlijkheijt Asten
en Ommel, verklaaren bij desen te committeeren, en te authoriseeren
de
heeren Jacobus Lozecaat drossard en Michiel van de Cruijs president
omme haar te begeven na Helmond, en
aldaar bij te woonen, en waar te neemen
de ordinaire quartiers vergadering, die
aldaar gehouden staat te worden op morge
sinde den derde deser maand julij om
aldaar het intrest van het quartier
en speciaal van deese gemeente waar te
neemen, en met de andere regenten te
delibereeren en resolveeren wat nodig
en dienstig zal weesen, met gelofte
van indemniteijt onder verband
als na regten. Actum Asten desen
tweede julij 1700 twee en veertig
Jan van Hellemont, schepen
Jan Verberne
Tonij Muijen
Willem Roijmans
Anthoni Haesen
Peeter van de Vorst
extensis
voort lant
Wij schepenen en regenten der heerlijkheijt Asten en Ommel, geleegen in den
quartiere van Peeland Meijerije van ’s-Hertogenbosch, verklaaren bij desen te committeeren Peter van de Vorst onsen mede schepen
om sig te begeven na ’s-Bosch, en aldaar
waar te nemen de aanschrijvinge off verpagtinge der gemeene slantsmiddelen van consumtie
die geschieden zal den vijffde van dese
loopende maand september door de heeren
gecommitteerden van haar edele mogende de heeren raden van staate der
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Vereenigde Nederlanden, voor den jaare
zullende ingaan met den eerste october
1700 twee en veertig, en sig ten dien eijnde
te laten aanteekenen, als pagter van de
voorsc(hreven) gemeene middelen, en wij als borgen voor dese heerlijkheijt Asten voorsc(hreven)
voor de voldoeninge en nakominge van de
voorsc(hreve) aanschrijvinge der gemeene
middelen over deese heerlijkheijt Asten
onder verband als na regten, met gelofte
vanden voorn(oemde) gecommitteerden ter saake
deses te sullen indemneeren cost en
schadeloos houden als na regten, en
dat ter obediëntie van haar edele mogende resolutie vanden tweede november
1734. En zal den voorn(oemde) geauthoriseerde aan ons hebben te doen behoorlijk rapport. Actum Asten desen
eerste september 1700 twee en veertig.
Mich. van de Cruijs
Jan van Hellemont
Anthoni Haesen
Tonij Muijen
Willem Roijmans
mij present
J.Lozecaat, secr(etaris)
Op huijden den seventiende september 1700 twee en veertig, soo sullen
schepenen en regenten deser heerlijkheijt Asten
en Ommel, na voorgaande publicatie en klockeslag, ingevolge haar edele mogende resolutie vande 30e october 1709, publiecq voor
alle man aan de minst aanneemende bestellen
voor een jaar het collecteeren off ontfangen
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van de coninx beeden, zullende ingaan met den
17e deser maand september, en sullende expireeren met den 16e september 1743 als mede de
gemeene middelen als namentlijk het hooftgelt
loco gemaal, hoorngelt en bezaijde mergen
Dranken en geslag alle ingaande met den
eerste october eerstkomende, en sullende
expireeren den laasten september 1743
mitsgaders de ordinaare slants verpondingen
ingaande met den eerste januarij, en
expireerende den laasten december 1700
drie en veertig, alle over de heerlijkheijt
Asten gecollecteert werdende, En dat op
de navolgende conditien en voorwaarden.
Eerstelijk zal den aanneemer sorg moeten
dragen, dat de slants ontfangers binne
’s-Bosch op haar tijt werden voldaan en betaalt
soodanig dat dese gemeente off de regenten
in geen schade kome te geraaken, off sal
alle die schade op den aanneemer en
sijne borgen worden verhaalt.
Den aanneemer zal punctuelijk moeten observeeren en naarkomen de reglementen, resolutien
en placcaaten soo van haar hoog als edele
mogende ten aansien vant collecteeren en
ontfangen der voorsc(hreven) lasten , als mede om de
comptoire binne ’s-Bosch te voldoen en te
betalen, als mede int overleveren van de
quitantien en het doen van de reekeningen met den aankleven van dien.
Den aanneemer zal gehouden wesen tot
voldoening en verantwoording der voorsc(hreven) collectens, te stellen twee goede suffisante binne borgen ten genoegen van de regenten,
die idereen vooral, en elk als schuldenaar
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principaal zullen moeten gelooven deese
conditie benevens den aanneemer te sullen
voldoen en naarkomen , onder verband van
haare persoonen en goederen hebbende en
verkrijgende met renuntiatie van de
beneficien ordinaris, divisionis, et excussionis.
Den laagsten insetter zal het voormeijne hebben
en twee off meer tegelijk meijnde dat daarom
twist gerees, soo reserveere de regenten de keuse
om die te gunne aan wien sij wille sonder eenig
tegenseggen.
Op alle welke conditien soo wert alhier ten beurde gestelt, de voorsc(hreve) collectens
die bij den
drost sijn ingeset op agt gulden, en is
door de regenten gepresenteert van ider
hondert gepresenteert drie gulden van ‘t
hondert, en alsoo opgeklommen tot seven
gulden en tien stuijvers van ider hondert,
en is deselve collectens daar voor aangenoome
en gemeijnt bij den drossard alhier, die verklaarde sulx gedaan te hebben voor Antoni
Heijcoop procureur alhier en woonende te
Vlierden, waarvoor den voorn(oemde) drossard en
Michiel van de Cruijs president alhier haar
voor den voorn(oemde) aanneemer te stelle tot borgen, die benevens den aanneemer hebben belooft de voorenstaande conditie te sullen
voldoen en naarkomen onder verband en
renutiatie als boven. Actum Asten op
dato ut supra ten overstaande van de
ondergeteekende schepenen.
Ant. Heijcoop
J.Lozecaat , borge
Mich. van de Cruijs , borge
Tonij Muijen , schepen
Willem Roijmans , schepen
Anthoni Haesen , schepen
Peeter van de Vorst , schepen
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Vergaderinge gehouden
den twintigste september 1700
twee en veertig, present drost en alle
de schepenen.
Is ter vergaderinge door den drossard voorgebragt, dat op den 18e deser binne de stad
Eijndhoven is gearresteert Jan van Dijk
inwoonder alhier, door off wegens Elisabet
Kuijpers weduwe en boedelhouster van
Jan van Enten , mitsgaders dogter en erffgenaam van Heijlke weduwe Jan Daandel
Kuijpers , en sulx om jurisdictie te funderen, en bij wegen van regenten van hem off
anders van de gemeente alhier te consequeren eene somme van ses en dertig
gulden, zijnde veragterde restant intressen van een capitaal van vier hondert
gulden door de arrestanten aan heeren
schepenen, geswoore mannen, kerk en
heijligegeest meesteren, representeerende
de gemeijnte van Asten, in den jaare
1685 den 15e maart opgeschooten, volgens den origineele constitutiebrieff
daar van in dato voorsc(hreve) gecreeert, en ten
comptoire der beede tot ’s-Bosch geregistreert den 24e september 1725 no. 81.
En alsoo de voorsc(hreve) capitaale somme
bij de gemeente niet is genooten, maar die
penningen zijn genegotieert ten behoeve
van Tomas Jan Canters en Dielis Joosten
doen ter tijt borgemeesters die ook die
penningen hebben geproffiteert
volgens acte daar van onder de voorsc(hreve obligatie ten prothocolle gepasseert, en door
voorn(oemde) borgemeesters onderteekent.
Zijnde ook vervolgens den intrest zedert
van tijt tot tijt sonder last van den gemeente
betaalt geweest, door voorn(oemde) borgemeesters off haare erffgenaamen betaalt sijn.
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Dat vervolgens daar na moet worden uijt
gesien , ten eijnde voorn(oemde) Jan van Dijk uijt
het arrest ontslagen word, en de gemeente
des wegens buijten schaden blijft.
Waarop geresolveert sijnde is goet gevonden en verstaan bij desen te
committeeren d’heer Jacobus Lozecaat
drossard alhier, omme sig te vervoegen
na Eijndhoven en aldaar over den voorn(oemde)
gearresteerde te adviseeren het sij met den
advocaat off procureur ten eijnde den
voorn(oemde) gearresteerde uijt het arrest ontslagen word, en verders met magt om
in voorsc(hreve) saake te doen soo als hij gecommitteerde goet vinden en te raden zal
worden. Actum op dato ut supra.
Mich. van de Cruijs
Jan van Hellemont
Jan Verberne
Willem Roijmans
Anthoni Haesen
Tonij Muijen
Peeter van de Vorst
Vergaderinge gehouden den
27e september 1742 present
drost en alle de schepenen.
Den drost segt dat hij den 20e deser volgens de voorenstaande commissie, hem begeeven heeft na Eijndhoven ten eijnde als in de
commisie vermelt, dat hij vervolgens met den
bediende advocaat en procureur van de
eijgenaresse van het voorsc(hreve) capitaal van
vier hondert gulden gesprooken heeft ten
eijnde den gearresteerde persoon uijt het
arrest ontslagen mogt worden het
welke deselve hebbe geaccordeert onderdien
mits dat deselve den 25e dito een concept
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van een acte soude senden ’t welk door schepenen
soude moeten worden onderteekent waarbij
deselve zoude moeten gelooven, dat deselve
regenten voor de voldoeninge van het intrest
vant voorsc(hreve) capitaal soude sorgen dat betaalt
zoude worden met de costen vant arrest, en
ingeval diergelijke acte niet onderteekent
off gepasseert mogt worden, dat in sulke
geval het arrest in sijn geheel soude
blijven , en den gearresteerde persoon
wederom in arrest soude moeten komen
begeven.
Welk voorsc(hreve) acte off concept den drost
den 26e deser ontfange heeft ’t welk aan de
vergadering wort voorgedragen, ten eijnde
als boven, bij welke acte ses a seven maanden
tijt wort gegeven om den intrest vant voorsc(hreve)
capitaal met de costen te voldoen ten eijnde
het selve van de particuliere die gehouden
zijn hetselve te voldoen, kan worden ingevordert en gerepeteert etc.
extensis
op zegel
Wij schepenen en regenten der heerlijkheijt Asten en Ommel, verklaren bij en
mits desen voor een deugdelijk tot lasten van
onse corpus loopende capitaal te agnosceeren
het capitaal van vier hondert gulden in dato
den vijfftiende maart 1600 vijf en tagtentig
ten naame van Heijlke weduwe Jan Daandels
geconstitueert, en waarvan tegenwoordig
houderse is Elisabet Cuijpers weduwe van
Jan van Enten, ten comptoire van de beeden
tot ’s-Bosch naar de orders vanden lande
sub no. 81 geanonteert en ter registere
gebragt, geloovende dien volgende aan de voorn(oemde)
Elisabet Kuijpers weduwe Jan van Enten
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te besorgen behoorlijke betalinge der intressen van hetselve capitaal conform de orders
en placcaate vanden lande daar op sijnde,
mitsgaders ook te vergoeden de costen van
het arrest tot betalinge van deselve interessen op een van onse gemeijntenaaren
gedaan ter somme van twaalff gulden
en agt stuijvers, behoudens aan ons
een tijt van ses a seven maanden om die
te consequeren op de borgemeesteren van 1685 en
haar erffgenaamen, die bij contra acte daar
toe gehouden zijn, om de voorsc(hreven) capitaale
somme met den intrest en costen vandien buijten
last van de gemeente te voldoen en te
betalen. Actum Asten desen agtste
october 1700 twee en veertig.
Mich. van de Cruijs
Jan Verberne
Willem Roijmans
Tonij Muijen
Anthoni Haesen
Peeter van de Vorst
mij present
J. Lozecaat , secr(etaris)

Op heeden den 26e april 1743 heeft
den drossard alhier uijt naam van de
hoog edele vrouw van Asten, de kerk en
armmeesters van haaren eed ontslagen, en
uijt naam als boven tot armmeesters aangestelt Peter Jan Wilberts en
Peter Verlensdonk, en tot kerk
meesters Antoni Wilbert Coolen
en Hendrik Marcelis Berkers.
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Eed van de armmeesters.
Wij belooven en zweeren dat wij het
renteboek off armregister die aan ons
ter hand gestelt sullen worden getrouwelijk zullen innen en ontfangen, en daar mede
alimenteeren en onderhouden de arme
menschen daartoe geregtigt, en sulx
volgens de lijste daar van door officier en
schepen geformeert wordende, en indien
opsigte te sullen naarkoomen de ordere
van haar hoog mogende van den 16e meert
1700 en andere resolutien opdat stuk
geemaneert, en verders in alle deelen
te sullen doen wat eerlijke armmeesters
ten voordeele van denselve arme behooren
te doen, en de des gerequireert zijnde
voor heeren officier en schepenen alhier
te sullen doen behoorlijke reekeninge
bewijs en reliqua, soo waarlijk
mogt hun agt (God) almagtig helpen, op
huijden den ses en twintigste april
1700 drie en veertig heeft Peter Jan
Wilberts en Peter Verlensdonk als
armmeesters aan handen vanden
drossard den voorenstaande eed
gedaan en afgelegt, Ten overstaan van Michiel van de Cruijs
president en Jan Verberne schepenen.
Peter Jan Wilbers
Dit is X het merk van Peter Verlensdonk niet
konnende schrijven
Mich. van de Cruijs
Jan Verberne
mij present
J. Lozecaat, secr(etaris)
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Eed vande kerkmeesters
Wij Antoni Wilbert Coolen, en Hendrik Marcelis Berkers belooven en
zweeren dat wij het register der kerke
renten en pagten dat ons ter hand gesteld
zal worden getrouwelijk sullen innen en
ontfangen, en sulcx voor vijff per cento, en
de penningen daarvan komende sullen
emploijeeren tot betalinge van de kerke
schulden, en tot onderhoudinge van de
reparatien, en dat alles ingevolge haar
hoog mogende reglement van den 16e
meert 1700 en des gerequireert sijnde
te sullen doen voor heeren drosard en
schepenen behoorlijke reekeninge
bewijs en reliqua , en hebben het
selve met de woorden soo waarlijk
mogt haar God almagtig helpen
bevestigt op dato als boven
coram dese onderteekent.
Anthoni Wilbers Coolen
Hendrick Marcelis Berkers
Willem Roijmans
Mij present
J. Lozecaat secr(etaris)
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Eed vande borgemeesters van
St.-Jan 1743 tot St.-J 1744
Wij belooven en sweeren dat wij als borgemeesters van deese heerlijkheijt Asten
over den jaare sullende ingaan met St.Jan
off den 24e junij 1700 drie en veertig, en
sullende expireere den 24e junij 1700 vier
en veertig, alle geregtigheeden van deese
gemeente sullen helpen maintineeren
en voorstaan en ook de collectboeken off
omslagen die aan ons door off van wegens
de regenten volgens ordere vanden lande
en gebruijkelijk zijnde ter hand sullen
worden gestelt, getrouwelijk sullen innen
en ontfangen en met die gemeentes penningen de intressen tractementen en verdere
gemeentes schulden en crediteuren op haaren
tijt voldoen en betalen, soodanig dat
dese gemeente off de regenten door de wanbetalinge in geen schaade koomen te
geraaken, mitsgaders dat wij alle ordonnantien en van betalinge die door officier en
schepenen alhier op ons geslagen sullen
worden mede zullen voldoen en betalen
en verders sullen doen wat borgemeesters
behooren en toestaat te doen , en ook
op sijn tijt volgens de resolutien te
sullen doen behoorlijk reeleninge
bewijs en reliqua , en hebben hetselve met de woorden soo waarlijk
mogt haar God almagtig helpen bevestigt , op heeden den twee en twintigste junij 1700 drie en veertig soo heeft
………………………..Marten Jansen
en Antoni Jacob Kuijpers als aangstelde
v(er)te…
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Borgemeesters, uijt nominatie van schepenen
door de hoog edele vrouwe van Asten geeligeert
en aangestelt zijnde in voege als boven.
aan handen van den drossard alhier gedaan
en afgelegt ten overstaan van schepenen
desen onderteekent. En alsoo Marten Jansen
door onpasselijkheijt off geswel aan sijn hooft
niet heeft konnen compareere volgens mondeling
relaas vanden on(der)vorster, soo heeft voorn(oemde) Antoni
Jacob Kuijpers als een van de borgemeesters
den voorenstaande eed gedaan en afgelegt.
Dit is _ het merk van Antoni Jacob
Kuijpers niet konnende schrijven
Mich(iel) van de Cruijs pre(sident)
Jan van Hellemont schepen
Jan Verberne
Tonij Muijen
Mij present
J. Lozecaat secr(etaris)
Eed van de setters
Wij belooven en sweeren als setters van St.-Jan
1743 tot 1744 des versogt werdende de
gemeente alhier te sullen voorstaan , en ons te
sullen gedragen als na behooren soo waarlijk
helpe ons God almagtig , op heeden 22
junij 1743 soo heeft Peter van Riet
en Mattijs Slaats aan handen van den drossard
den voorenstaande eed gedaan en afgelegt
ten overstaan van schepenen desen onderteekent
P.van Riet.

Dit _ is het merk van Mattijs
Slaats niet konnende schrijven
Michiel van de Cruijs pre(sident)
Jan van Hellemont schepen
Jan Verberne
Tonij Muijen
mij present
J.Lozecaat sec(retaris)
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Op heeden den 24 junij 1700 drie en
veertig soo heeft Marten Jansen
als borgemeester van St.-Jan 1743 tot
St.-Jan 1744 den behoorlijken eed
hier voor staande aan handen van
den drossard gedaan en afgeleijt
ten overstaan van de ondergeteekende
schepenen.
Marten Jansen
Jan van Hellemont
Jan Verberne
Anthoni Haesen
mij present
J. Lozecaat secr(etaris)
extensis
op zegel
Wij schepenen der heerlijkheijt
Asten en Ommel, verklaaren bij desen te committeeren en te authoriseeren d’heer Jacobus
Lozecaat drossard alhier, en Peter van de Vorst
schepen, omme haar te begeven na Helmond, en aldaar
bij te woonen en waar te neemen de ordinaare
quartiers vergadering, die aldaar gehouden staat
te worden op den derde julij eerst komende
om aldaar het intrest van het quartier, en
speciaal van deese gemeente waar te neemen, en
met de andere regenten te delibereeren, en resolveeren wat nodig en dienstig zal weesen
met gelofte van indemniteijt onder verband
als na regten. actum Asten desen negen
en twintigste junij 1700 drie en veertig.
Jan van Hellemont
Willem Roijmans
Anthoni Haesen
Tonij Muijen
Jan Ver(bern)e
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Mijn heeren drossard en schepenen
der heerlijkheijt Asten en Ommel, in agt
genoomen hebbende de ongemacken schaden
en ruïne die door den brant werden gecauseert, veel tijts toekomende door versuijm
van wel te conseveeren sijn vuur en ligt
als anders, hebben derhalven omme hetselve te prevenieeren soo veel mogelijk
sijnde, als mede om niet te weesen gepriveert
van eenige remissien van s’lants weegen
die uijt oorsaake van brant anders soude
werden verleent, uijt kragte van haar
hoog moogende speciaale resolutie van
den sesde februarij 1732 ten dien respecte
over de dorpen en plaatsen in het district
van de generaliteijt geëmaneert,………..
………………………ingevolge de ordere
en magt bij de voors(chreve) resolutie verleent
goed gevonden bij desen wel expresselijk te
ordonneeren, en te statueeren het navolgende reglement,
1 Eerstelijk dat alle huijsgesinnen haar sullen
moeten voorsien van een lanteern rontom wel
digt met glasen off hoorn voorsien alsmede
een goede water emmer ladder off leer, en
die alsoo onderhouden sal moeten………..
worden, en die in het visiteere jaarlijx
aan heeren commissanssen zullen moeten
werden vertoont, en die niet hebbende off
in ordene sijnde zal ider verbeuren voor
de eerste maal eene peene van twee gulden
en sulx meer maalen gebeurende drie
gulden.
2 Dat niemant wie hij sij soude mogen wesen
jong off out, soo wel ingeseten als vreemdeling
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met geen rook ende pijp taback, ten sij een huijske
daar opsteekt zal mogen gaan off over off
door de gemeijne straate, nog met deselve
……het sij deselve aangestooken zijn off
niet off met een brandende lamp ligt steek
off ander vuur mede niet op de straaten in de
schuur schop off stalle, en torff meijten
nog in die van hoij off stroij zal mogen
gaan, maar wel als het selve ligt staat
in een goede digte gesloote lanteern
3 Item dat niemant in huijs op de solders
nog aan de schoorsteene off op de bedsteede
eenig hoij off stroij zal mogen leggen
4 Dat alle schoorsteenen ten minsten boven twee
voeten en bezijden drie voeten met steen
uijt het dack moeten opgemetselt worden
daar de gelegentheijt sulx aan heeft
5 Item dat alle de reeten bersten off scheuren
die in de ovens en schoorsteene vande ovens
en huijsen soo wel daar men broot in backt
als van alle andere alwaar vuur gestookt
wort zullen behoorlijk moeten wesen bestreeken toe gemaakt en bezet, sonder dat
daar in eenige reete gevonden wort
6 Dat mede een ider de schorsteene wel sullen
moeten onderhouden, met telkens als er veel
rook in komt uijt te veegen ten minste
twee maal in het jaar, en in dien bevonden
word dat sulx niet genoeg gedaan word
zulle telkens verbeuren eene peene van
twee gulden
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7 Dat de schoorsteenen die niet geheel van steen
gemaakt sijn , ten minste de vuursteede van
steen om daar tegens te stooken zal moeten
voorsien off laten maaken ten minste de hoogte
van ses voeten in dien den schoorsteen niet
in het midden van het huijs is, zullende die
schoorsteene dan verder dik met leem moeten
sijn besmeert, en in dien bevonden word
dat daar aan niet voldaan word, zoo sullen
commissarissen de schoorsteene mogen laten
afbreeken, en sullen die schoorsteenen
als dan tot costen van den eijgenaar van
dat huijs worden bestelt, en bovendien
zal den eijgenaar verbeuren drie gulden.
8 Dat alle backovens buijtens huijs vande
huijsinge sullen moeten leggen de distantie
van tien passen daar de gelegentheijt aan heeft
en in het generaal daar die sijn zullen wel
moeten sijn voorsien, en voor soo verre die
in de huijsen sijn leggende sullen deselve
met pannen moeten wesen gedeckt met een
steene schoorsteen met pannen beleijt
en vier voeten hoog boven het dack off wel
soodanig te voorsien als door heeren
commissarissen zal werden aangeweesen
op peene van te sullen verbeuren voor de
eerste reijse twee gulden, en voor de tweede
reijse drie gulden, en eenige back off
andere ovens niet wel voorsien sijnde
sullen commissarissen deselve aanstonts
mogen laten inslaan.
9 Niemand zal eenige torff hoij stroij off
branthout mogen leggen in het dorp
op de straate off op het martvelt, nog ook
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geen heij hoopen daar ontrent off op de gemeene straaten ten sij deselve wel met aarde
bedeckt sijn, en indien eenige meijten off
hoopen te ver op de straaten mogte leggen
zullen die binnen veertien dagen na publicatie moeten worden geruijmt op peene
van dat deselve aanstonts sullen worden
verkogt, en daar en boven zal verbeuren
twee guldens
10 Dat ider eijgenaar off huurling aan sijn
huijs sal moeten hebben en in staat houden een goede waterput behoorlijk diep
met een putmik swengel en roeij met
een haak daaraan als mede een putkist
off geleijnt off wel een steene muur daarom
hoog ten minste drie voeten, gereserveert
de kleijne huijskens die gewoon sijn
een put te zaame te gebruijken.
11 Als mede dat de waterpoelen en kuijlen
soo van de gemeente als particulieren jaarlijx sullen worden gediept gebreet en geveegt.
12 Ook dat niemant geen vuur in de Peel
sal mogen brengen off stooken op verbeurte als van outs daartoe gestaan heeft
volgens haar keurboek alhier, als mede
dat niemand geen tabak in de Peel zal
mogen rooken, ten sij een huijske op
de pijp steekt, op peene van twee gulden.
13 Item dat niemant geen assche uijt de
Peel zal mogen haalen off laten haalen off die
op zijn erve zal mogen hebben leggen nog
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nog aan sijn huijsinge mede op peene en
verbeurte als op den ses en twintigste
augustij 1719 gestatueert is , en het geene als
daer niet gestatueert is ten opsigte van het
legge van de assche aan de huijsen sullen
verbeuren drie gulden.
14. Item dat niemant geen assche zal
mogen leggen in off aan sijn huijs neere,
stallinge, schuur, schop off torffmijten,
maar zal die moeten leggen twee roeden daar
vandaan daar die erve het aan sig heeft, en
ten alle tijden de assche met water moeten
uijtgieten, dat deselve niet heet off met eenig
vuur vermengt is , tensij deselve een steene
asback hebben die verwulft off met pannen
gedeckt is,
15. Item dat geen kinderen eenige vuur en
zullen mogen stooken op de gemeente gemeene
straaten off erven.
16. Dat ook geen vlas zal mogen worden gedroogt in huijs boven het vuur nog in off
op deselvens en geen vlas bij den avont met
ligt zal mogen hekelen off swonken,
als mede niet bij het vuur onder de schouw.
17. Dat ook van gemeentes weegen sal worden
besorgt voor elk rot twee haaken, en welke haaken zullen worden bewaart bij de
rotmeesters, en die in cas van brant, deselve
ter plaatse daar den brant is hebben te
leveren.

Blz. 482
18. En ingeval van brant het geene God verhoede
den geene sulx overkomende sal soo aanstons
daar van kennis moeten geven aan de twee
naaste gebuuren, en vervolgens soo ras mogelijk aan den drossard, en een off twee van de
nabuurige schepenen om de nodige ordere
te stellen, die een ider zal moeten observeeren
op peene van te sullen verbeuren twee
gulden.
19. Ook zal de klock ten eersten moeten laten
trecken, en alarm op den hoorn moeten
laten blasen door den nabuurige rotmeester, als wanneer een ieder sulx hoorende uijt ider huijs ten minsten een
bequaam persoon zal moeten koomen
tot assistentie aan de huijsinge alwaar
den brant is, en gewapent met een emmer
om voors(chreven) brant te helpen blussen.
20. Item wert ook geinterdiceert dat geen
weerden off weerdinnen aan eenige ingezeetenen sal mogen tappen off schenken
eenige dranken off met de kaart sullen
laten speelen, ook dat geen ingezetenen
in de herbergen sullen laten blijven
sitten niet langer off later als tot tien
uuren in den avont, en ingeval deselve
ingezetenen onwillig waren opt versoek van den weert off weerdinnen na
huijs te gaan soo sal den weert off
weerdinnen vrij exempt sijn van eenige
peenen, en de andere onwillige in de peene
vervallen sijn, en dat speciaal om redenen.
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21. en ten respecte van desen articul dat men
verscheijde reijsen ondervonden heeft dat
de ingesetenen s’nagts uijt de herbergen
na huijs gaande beschonken sijnde met
een pijp rookende over straat gaan, en
soo in een schop off schuur met de rookende
pijp in de mond hier off daar neervallen
gaan slapen, waar door ligt brant wert
gecauseert als andersints.
22. De visitatie off schouw hierop zal jaarlijx
tweemaal worden gedaan door heeren
drossard en commissarissen van schepenen
En ingval als dan nog bevonden word dat er
wat in dit reglement vergeeten mogten
weesen, dat nog nodig was te observeeren
zal het selve aan die het moet observeeren
worden bekent gemaakt, die daar aan als dan
zal moeten voldoen op peene en verbeurte
als alle andere contraventeurs deses.
23. De contraventeurs deses sullen verbeuren
voor ider contraventie twee gulden voor de
eerste maal, en voor de tweede maal drie
gulden, ten sij hier voor anders gestatueert was, welke peene en boeten sullen
zijn ten behoeve vanden officier, waarvan
een derde genieten zal den aanbrenger off die
de calangie sal koomen te doen, tot welke
calanges bij desen geauthoriseert worden
alle die geene die alhier onder eede staan,
en zullen de ouders aanspreekelijk weesen
voor haare kinderen, de meesters en vrouwen voor haare dienstknegten en dienst-
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maagden, welke peene en boeten uijt kragten
van haar hoog mogende resolutie van den
sesde februarij 1700 twee en dertig
bij parate executie zullen worden ingevordert Actum

extensis voort land.
Wij schepenen en regenten der heerlijkheijt
Asten en Ommel, geleegen inden quartiere van
Peeland Meijerije van ’s-Bosch, verklaaren bij
desen te committeeren Michiel van de
Cruijs president om sig te begeven na ’s-Bosch, en
aldaar waar te neemen de aanschrijving off verpagtinge der gemeene lantsmiddelen van
consumtie die geschieden zal den drie en
twintigste deser maand augustij door de
heeren gecommitteerden van haar edele
mogende de heeren raaden van staate
der Verenigde Nederlanden voor den
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jaare zullende ingaan met den eerste october
1700 drie en veertig, en sig ten dien eijnde
laten aanteekenen als pagter vande voors.
gemeene middelen, en wij als borgen voor
dese heerlijkheijt Asten voors(chreve) voor de voldoeninge en nakomminge vande voors(chreve)
aanschrijvinge der gemeene middelen over
dese heerlijkheijt Asten, onder verband
als na regten, met geloften vanden voorn(oemde)
gecommiteerden ter saake deses te sullen
indemneeren cost en schadeloos houden
als na regten, en dat ter obedientie van
haar edele mogende resolutie vanden
tweede november 1704. En zal den
voorn(oemde) geauthotiseerde aan ons hebben te
doen behoorlijk rapport. Actum Asten
desen vijftiende augustij 1700 drie en veertig.
Jan van Hellemont, schepen
Anthonie Haasen
Jan Verberne
Tonij Muijen
Willem Roijmans
Mij present
J.Lozecaat secr(etaris)
Op bhuijden den dertigste september
1700 drie en veertig soo sullen schepenen en
regenten deser heerlijkheijt Asten en Ommel,
na vorgaande publicatie en klockeslag,
ingevolge haar edel mogende resolutie vanden
30 october 1709 publiecq voor alle man aanden
minst aanneemende bestellen voor een jaar
het collecteeren off ontfangen van de coninx
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beeden ingegaan den 17e deser maand september
en zullende expireere den 16e september 1744
als mede de gemeene slants middelen
als namentlijk het hooftgelt, loco gemaal,
hoorngelt en bezaijde mergen, dranken en
geslag, alle ingaande met den eerste october
eerstkomende en expireerende den laasten
september van den jaar 1744 mitsgaders de ordinaare s’lants verpondinge ingaande met den eerste januarij en expireerende den laasten december 1700 vier en veertig, alles over dese heerlijkheijt Asten voor een
jaar gecollecteert wordende. En dat
op de navolgende conditien en voorwaarden.
Eerstelijk zal den aanneemer zorg moeten
dragen dat de s’lants ontfangers binne ’s-Bosch
op haar tijt wegens de voors(chreve) s’lants lasten
en over den voorschreve jaare, na expiratie
van het jaar waar over de lasten loopen
op haar tijt volgens de ordere
van den landen werdende voldaan en betaalt
soodanig dat dese gemeente off de regenten
in geen schaade koome te vervallen, off zal
alle die schaaden op den aanneemer en zijn
borgen worden verhaalt.
Den aanneemer zal mede gehouden wesen om
ten alle tijden des gerequireert werdende te geven
aan de regenten alhier visie en acces
van zijne collectboeken soo van den ontfang
en uijtgave, en des van noode zijnde deselve
altijt overgevende om te zien off alles na de
ordere van den landen wort voldaan.
Den aanneemer zal gehouden zijn de aangenoomen collectboeken getrouwelijk ten zijne
prive costen en lasten in te vorderen en in alles
doen waar toe denselve gehouden zal zijn te doen
zonder iets verders te pretendeere het bedonge
collectloon ’t welk in de te doene reekening
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voor uijtgave gevalideert zal worden.
Den aanneemer zal gehouden wesen tot voldoening en verantwoording der voors(chreve) collectens
twee goede suffisante binne borgen ten genoege
van de regenten, die ider een vooral en elk als
schuldenaar principaal zullen moeten gelooven
dese conditie benevens den aanneemer te zullen
voldoen en naarkoomen, onder verband van
haare persoonen en goederen hebbende en verktijgende met renuntiatie van de beneficien
ordinis divisionis et excusionis.
aanneemer en zijne gestelde borgen zullen
mede tot naarkominge van dese conditie haar
moeten onderwerpen aan de parate executie
van haar edele mogende de heeren raaden
van staaten der Vereenigde Nederlanden.
Den laagsten inzetter zal het voormeijnen
hebben, en twee off meer te gelijk meijnden dat
daar om twist gerees, zoo reserveere de regenten
de magt om die te gunnen aan wien zij willen
sonder eenig tegenseggen.
Op alle welke conditien en voorwaarden
soo wert alhier ten beurde gebragt de
voors(chreve) s’lants lasten.
Bij niemant ingezet en is voor ider hondert
tot collectloon gepresenteert drie gulden
en als opgeklommen tot agt gulden, en
daar voorbij niemand aangenoomen. protesteerende de regenten van haare aangewende
devoiren. actum op dato ut supra, coram
desen onderteekent.
Mich. van de Cruijs
Jan van Hellemont
Willem Roijmans
Jan Verberne
Anthoni Haasen
Tonij Muijen
Peter van de Vorst
J.Lozecaat secr(etaris)
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extensis op zegel ad
6 st(uivers)

Vergaderinge gehouden van
drossard en schepenen op
donderdag binne Asten den tiende october
1743

Drossard en schepenen der grontheerlijkheijt van Asten en Ommel in ervaringe
gekoomen zijnde dat onder de ingesetenen
besmettelijke ziekten van den loop
is koomen te ontstaan, en dat ook al reede
daarvan eenige overleeden zijn en om de verdere
voortgang daarvan onder Gods hulpe
en bijstand, soo veel ons mogelijk is voor
te koomen . Soo hebben wij geordonneert gelijk wij ordonneeren bij en mits desen
1 dat eenider der ingesetenen haar zullen
hebben te wagten in eenige huijsen die
met de besmettelijke ziekte zijn besogt
in te gaan op peene van vijff en twintig
guldens telkens te verbeuren, uijtgesondert die nodig zijn om in deselve de zieken
op te passen.
2 Dat ook de gezonde en sieken van een huijsgesin daar de besmettelijke siekte is ontstaan,
ofte mogte koomen te ontstaan haar bij previsie binnen den tijt van ses weeken zullen
hebben te onthouden, uijt alle kerkelijke
en andere vergaderinge en geselschappen
op peene van vijff en twinfig guldens bij
ider persoon telkens te verbeuren , dat ook
de kinderen uijt de zieke huijsen mede
binne de voors(chreve) tijt in de school niet zullen
mogen koomen op peene van ses gulden.
3 Dat ook de vuijligheijt van de zieken niet op de
straat maar in de huijsinge der sieken moet
worden begraven, en deselve vuijligheijt
ider reijse diepe met aarde off heete
asschen zal moeten worden bedeckt
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4 Dat ook niemant geen mist daar de
ziekte is binne den tijt van ses weeken
zal mogen vervoeren off verbrengen
5 Dat het bedegoet , lijnwaat en andere
kleederen wel zal moeten verlugten en in
kout water uijt wassen sonder zeep, en
dat het selve niet op straat maar agter
de huijsinge buijten het gesigt van
mensschen moet worden verlugt
6 Dat ook de dooden ten eerste stilkens begraven
zullen moeten worden zonder luijden van de
klocken [ maar zullen egter daar van kennis
moeten geven aan den schoolmeester alhier] sonder
dat imant met het begraven eenige mantels
off falien zal mogen gebruijken off dragen,
dat ook niemant met eenige falien komende
uijt de huijsen daar de siekte is zal mogen
dragen om daar mede langs de straat
off in de kerk te gaan.
[ dat ook een ider alwaar de besmettelijke ziekte zal
koomen te ontstaan, het selve ten eerste aan den naaste
bijwoonende schepenen bekent zal moeten maken]
7 Dat een ider de kisten voor de dooden wel digt
zal moeten maken, en dat het graft
ten minste vijff voeten diep gemaakt zal
moeten worden, alles op peene
en verbeurte van tien gulden boeten telkens te verbeuren die dese ordonnantie
niet observeeren ten sij hier voor anders geordonneert was.
8 zullende de ouders voor haare kinderen ende de
meesters en vrouwen voor haare dienstbooden
voor de gestatueerde peene aanspreekelijk
en executabel zijn , welke boete voor de eene
helft zullen koomen ten behoeve van den officier
en de andere helfte ten behoeve van de dienaars
van de justitie, en andere die de agterhaalinge
zullen koomen doen, en zullen geene contraventeurs off overtreeders van dese ordonnantie
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die met een goet oogwit ten beste van de ingezetenen
genomen wert, in geen oppositie ontfangen
werden ten sij deselve de boete alvoorens
zullen hebben geconsigneert, 9 Werdende dien
onvermindert de dienaaren van de justitie
geordonneert de soodanige sieken off gesonden
komende uijt een siek huijs, dat besmet is
uijt de kerke en andere vergaderinge te houden
en in cas van ongehoorsaamheijt met gewelt
te keeren en van tijt tot tijt te gaan visiteeren
off dese onse ordonnantie wert geobserveert
en de overtreders van dien te calangeeren
10 En zal dese ordonnantie op heeden
en op zondag den dertiende deser
met klockeslag werden gepubliceert, opdat
een ider sig daar na comen te reguleeren.
Aldus gedaan en geordonneert ter raadcamere van Asten den tiende october
1700 drie en veertig.
J. Lozecaat drossard
Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Peter van de Vorst
Jan Verberne
Willem Roijmans
mij present
J. Lozecaat secr(etaris)
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Vergaderinge gehouden
binne Asten den veertiende october
1743 present drost en schepenen.
Den drost geeft alhier in vergadering over een
requeste met de geannexeerde verklaring en ordonnantie door de vergadering genoomen den 10e deser
aan voors(chreve) requeste geannexeert hebbende het request alvoorens op zegel geschreven was laten
examineere door den rentmeester La Forme te
Deurne, welk request met de geannexeerde stucken
heden op Eijndhoven met missive aanden agent
per post afgesonden kan worden, en daar op settende dubbelt port mits voor agt uuren bestelt
werdende, welk request toekomende woensdag
den 16e deser als dan nog aan haar ed(ele) mog(ende)
gepresenteert kan worden, wanneer men
mogelijk toekomende sondag haar ed(ele) mo(gende) dispositie zoude konne ontfangen.
volgt alhier het voors(chreve) request.
Aande edele mogende heeren
raaden van staate der Verenigde
Nederlanden.
Gevende in alle onderdanigheijd te kennen drossard
en schepenen van de Heerlijkheijd Asten quartier
van Peeland Meijerije van ’s-Bosch, Dat het
den almogende God behaagt heeft de ingesetenen
te besoeken met een contagieuse siekte bestaande inden grauwe buijkloop, waar door
zedert eenige dagen veele huijsgesinnen besmet zijn, ten getalle van zeventien, boven
en behalven die ons nog niet bekent sijn, alsoo
er zijn die het selve bedeckt houden, bedragende
het getal die van de voors(chreve) siekte te bed leggen

Blz. 492
vijff en twintig persoonen die in doodsgevaar sijn
mede gereserveert die nog onbekent sijn en die met de
siekte gaande en staande sijn, zijnde zedert veertiendagen elff persoonen soo groot als kleijn
van voors(chreve) ziekte overleeden, alles blijkende
bij verklaaringe vanden roomsche cappellaan
en vanden medicijne docktor Ignatius van(den) Dijk
en eene chirurgijn alhier annex.
in de kantlijn [ ziet in het prothocol van alderhande
actens, alwaar de verklaring te vinden is ]
Welke ziekte eerst ontstaan is, op eene uijthoek off heertgang alwaar circa veertig
huijshoudens sijn, die voor het meerder gedeelte
daar mede besmet sijn, en van daar in een
huijshouden op eene andere uijthoek daar
naast geleegen gekoomen, zijnde ook in het
dorp alwaar circa hondert huijshoudens
zijn, mede in een huijs is koomen te ontstaan,
dat daar door te dugten is dat de siekte
sig sal koomen te extendeeren en voort gaan
van den een tot den andere, waarom de
suppl(ian)ten tot voorkominge, dat de siekte
vanden eene tot den andere niet zoude
overgaan, gelijk sulx alhier mede in den
jaare 1727 geschiet was, wanneer deselve siekte
alhier grasseerende was, een ordonnantie gemaakt hier mede annex. Dog dat alle
die precautien niet genoeg zijnde menschelijker
wijs ( onder ootmoedige reverentie) te dugten is
dat die siekte dagelijx ja alle uure sig verder
zal koomen te verspreijden tot totale ruine
van voors(chreve) inwoonderen, indien er geen soulagement van medicijnen en goede spijsen aan de
behoeftigen gedaan wert, het geene onmogelijk door de supplianten gedaan kan worden
geconsidereert de onvermogentheijt van de ingesetenen, die haar meest genereeren met de landbouwerijen, die alhier seer mager en santagtig zijn
waardoor deselve niet in staat sijn haar van
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……………………………………………..
voorsien, bestaande de huijsen in seer kleijne en leeme
wooningen daar maar een vertrek in is, dat daar door
sieke en besonde , altijt bij den andere sijn en door
de armoede en vuijligheijt, daar door nog te meer
besmettelijk zijnde. Waarom de supplianten haaren
toevlugt neemen tot u ed(ele) mog(ende) als barmhartig
en medogent over derselver onderdanen zijnde
en geen ander middel wetende, en sulx in de
uijterste verlegentheijt ootmoedelijk biddende
dat u ed(ele) mo(gende) soo goet geliven te sijn na het
exempel van in den jaare 1727 alhier aan de
ingezetenen gratieuselijk verleent in de selfde
omstandigheden als nu , als ook aan Bakel
en andere plaatsen in diergelijke zwaare
ziekte verleent te permitteeren, dat den voorn(oemde)
medicijne docktor, denwelke reets zijn devoir is
doende daar inne met een chirurgijn in loco
woonende mogen continueeren, en dat de sieke
en arme behoeftige levens onderhoud gelevert
mag worden, om sulx bij ordentelijke specificatie
aan u ed(ele) mo(gende) te vertoonen, in die hoope en in die
verwagtinge van uijt barmhertigheijd goet gunstelijk van u ed(ele) mo(gende) te mogen erlangen, van die onkosten vergoedinge believen te doen, en het
geen bij de supplianten gedaan is gelieve te apprebeere , als ook de geannexeerde ordonnantie met
verder versoek, om de supplianten te qualificeeren
tot het maken van soodanige ordonnantien als
tot voorkominge van de siekte sullen vinden
te behooren off wel soodanig daar in te
voorsien, als u ed(ele) mog(ende) naar gewoone goedertierentheijt en hooge wijsheijt tot voorkominge van de totale ruine deser gemeente
sullen gelieven te ordonneeren.
twelk doende etc(etera)
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Op voors(chreve) requeste den 19e october 1743 den
volgende missive per expresse ontfange
Eerwaarde heeren
Nademaal de edele mogende heeren raden van staate
der Verenigde Nederelanden bij resolutie van den 16e
deser lopende maant ( genoomen op u eerw(waarde) requeste
over de besmettelijke ziekte onder derselve ingesetenen grasseerende) mij nevens den professor (Mo-)
bach tot ’s-Bosch hebben gelieven te authoriseeren
omme onder andere te inquireeren off de luijden
aan voors(chreve) ziekte laborerende in die staat sijn
dat nodig hebben de adsistentie van welgemelde
haar ed(ele) mo(gende) dan off sij hulp inden haaren
kunnen vinden en off de nodige onkosten gevonden kunnen worden uijt de arme penningen
off het domestiecq huijshouden, zoo dient dese
omme u eerw(aarde) aan te schrijven, van met
brenger deses mij ten spoedigste toe te senden
de laaste opgenoome armereekening, en
die van het dorps huijshouden over u eerw(aardens)
plaats, als mede te melden off bij sloote van
de opvolgende reekeningen te boven sullen
koomen ofte niet. Inwelke verwagtinge
blijve Eerwaarde heeren.
’s-Bosch 18 october 1743
u eerw(aarde)ns toegenegene en
was geteekent Antonij
Wevering van Holij
P.S. De medicine docktor Grooten Acker tot Helmont door
voorn(oemde) professor Mobach versogt zijnde omme het nodig
ondersoek der zieken te doen, zo ben ik nevens gen(oemde)
professor Mobach verwagtende, dat u eerw(aardens) niet
sullen nalaten deselve docktor Grooten Acker alle
hulp en assistentie te bewijsen.
De superschriptie was

per expresse
vier gulden.

Eerwaarde heeren
de heeren drossard en schepenen der heerlijkheijt Asten
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Den 20e october 1743 met den voors(chreve) expresse
in de kantlijn [[ met dese expresse is de borgemeesters reekening
van 1737 en de laaste gesloote armrekeninge mede gegeven ]]
Op voors(chreve missive geantwoort, en daar bij te kenne
gegeven dat de costen uijt de armepenningen
niet te bekoomen sijn , alsoo bij de te doene
reekening die in meij 1744 gedaan moet worden niet over maar te cort sal koomen, waarom
in de borgemeesters reekening van 1739 100
voor uijtgave is gebragt tot onderstand vanden
armen gelijk sulx bij de leen en tol kamer gevalideert is . Dat ook uijt het dorps
huijshouden, het selve mede niet wel te vinden
is hoewel het slot van de laaste gesloote reekening bedraagt 715 – 13 – 13 ’t welk zijn oorsaak heeft dat bij de reekening van 1736
bij defect van quitantien geroijeert is 535 gulden
soo dat het overschot maar is 180 guldens etc(etera)
Den 26e october 1743 heeft den doctor Grooten
Acker een begin gemaakt om de sieke het
nodig onderhout en medicijne te besorgen
als daartoe bij missive van den professor
Mobach geauthoriseert zijnde, en heeft
als doen de volgende resolutie
vertoont.
Extract uijt de resolutien vande
edele mogende heeren raaden
van staate der Vereenigde Nederlanden.
Woensdag den 16e october 1743
Is geleesen de requeste van drossard en schepenen
van de heerlijkheijd Asten quartier van Peeland
Meijerije van ’s-Bosch, houdende dat het God behaagt
hadde, de ingesetenen met een besmettelijke ziekte
bestaande in den grouwen buijkloop te besoeken
dat zedert eenige dagen, en versoekende dat haar
ed(ele) mo(gende) gelijk in dergelijke omstandigheden aan
Bakel en andere plaatsen in de Meijerije geschiet
is , gelieven te laten doen die voorsieninge door
den voors(chreve) medicine docktor en schirurgijn.
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dat de nood lijdende te hulpe werden gekoomen, en
de ziekte door Gods zeegen daar door voor verdere
voortgang gestuijt mogen werden. Waarop
gedelibereert sijnde, is goed gevonden en verstaan
de voors(chreve) requeste te stellen in handen van den
raad en rentmeester generaal der domeijnen van
Braband Wevering van Holij met last om met en
benevens de professor Mobach, sig in informeeren
op de positiven van het voors(chreve) request, en soo nodig
sig na Asten te transporteeren, en voor eerst en
voor al te inquireeren off de luijden in die staat
sijn dat nodig nodig hebben de assistentie van haar ed(ele)
mog(ende) dan off sij die hulp in den haaren konnen
vinden, off de nodige onkosten konnen gevonden
worden uijt de arme penningen, off het domestique huijshouden, soo neen, dat sij als dan
sullen mogen stellen bij provisie soodanige
orderes dat aan de noodlijdende eenige hulp
werden toegebragt, soo met het versorgen
vande nodige medicamenten, als van eenige
eetwaren, gebruijkende tot het geven van
deselve soodanige persoonen als sij daar toe
bequaamst sullen oordeelen, en sorgdragen
dat bij provisie de onkosten niet excedeeren
de somme van twee hondert gulden, dat sij
vervolgens moeten haar ed(ele) mo(gende) omstandig
berigten en in dien eenige verdere voorsiening
werd vereijst, haar ed(ele) mo(gende) daarvan
kennisse te geven, ten eijnde daar op nadere
ordres mogen werden gestelt, was geparapheert, L.H. van Burmania
onderstont, accordeert met het register
en was onderteekent, A. vander Hoop.
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Wij Michiel van de Cruijs president, Jan
van Helmond, Peter van de Vorst, Jan Verberne
Antoni Muijen, Willem Roijmans, en Antoni
Haasen schepenen der grontheerlijkheijt Asten
doen conde dat wij de ordinaare ’s-lants verpondinge zullende ingaan den eerste januari 1700 vier en veertig en de beeden
ingegaan den seventiende september laastleden als mede de gemeene middelen ingegegaan den eerste october laastleeden, inge
vlge de ordere vanden landen voor alle man ten
beurde hebben gebragt en agt per cento hebben gebooden, sonder dat die bij imand aangenoomen sijn geworden, dat vervolgens daar voor
door ons ingezetenen zoude moeten worden aangestelt, dog om deselve daar mede soo veel mogelijk is niet te belasten,en omdat de ’s-lants
comptoire promt betaalt zoude konne worden
soo hebben wij schepenen van Asten ter eenre
ende de heer Jacobus Lozecaat drossard en secretaris alhier ter andere sijde met den andere
geconvenieert namentlijk dat denselve Jacobus
Lozecaat de coninx beeden ingegaan den 17e
september laastleeden en zullende expireeren
den sestiende september 1744 als mede de ordinaare
’s-lants verpondinge ingaande den eerste januari
en expireerende den laasten december 1700 vier en
veertig, zal collecteeren en invorderen volgens de
ordere van den lande, en besorgen dat de ’s-lants
comptoiren van de beeden en verpondinge over
het voors(chreve) jaar soodanig worden voldaan en
betaalt dat de schepenen off gemeente van
Asten des weegen geen schaden en komen te
leijden, en op sijn tijt reckening bewijs en
reliqua te doen,en dat aan denselve voor
collectloon in reekening goet gedaan en geleeden zal worden agt gulden van het hondert,
zullende den voorn(oemde) Jacobus Lozecaat de
voors(chreve) collecte in persoon off wel door een
ander mogen laten doen zooals hij goed vinden zal, op welke conditie den voorn(oemde) Jacobus
Lozecaat de voors(chreve) collecte heeft geaccepteert

Blz. 498
en aangenoomen onder belofte van de schepenen
en gemeente cost en schadeloos te sullen houden
onder verband van sijn persoon en goederen
present en toe komende, Actum Asten desen
elffde november 1700 drie en veertig.
J.Lozecaat

Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Peeter van de Vorst
Willem Roijmans
Toni Muijen
Anthoni Haasen
Jan Verberne

Op heeden den elffde november 1700 drie
en veertig, soo hebben schepenen der heerlijkheijt Asten aangestelt Jan soone Pieter van
Riet woonende alhier tot collecteur van de
ordinaare ’s-lants gemeene middelen over den
jaare ingegaan den eerste october laastleeden
en expireerende den laasten september 1700
vier en veertig, en is alhier gecompareert den
voorn(oemde) Jan van Riet den welke verklaart
de voors(chreve) collecte en aanstellinge voors(chreve) te
accepteeren en aan te neemen met gelofte
van de ’s-lants comptoire op sijn tijt over het
voors(chreve) jaar te sullen voldoen en betalen als mede
op sijn tijt te sullen doen behoorlijke reekeninge
bewijs en reliqua en verders te sullen doen
wat een collecteur gehouden is te doen, met gelofte
van schepenen en gemeente over het geene voors(chreve) cost
en schadeloos te sullen houden onder verband
van sijn persoon en goederen present en toekomende
mits dat in de te doene reekening voor collectloon
zal worden goet gedaan agt gulden van ider
hondert. Actum Asten op dato ut supra
Jan van Riet
Michiel van de Cruijs
Peeter van de Vorst
mij present
J.Lozecaat secr(etaris)
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Vergadering gehouden den
tweede meert 1744 . Present
drossard en schepenen , gereserveert Jan Verberne
Is ter vergadering voor gebragt dat door het overlijden van Anneke weduwe Hendrik Huijbers
in november 1743 van wegens den armen alhier
publiecq voor alle man is bestelt Jenneke dogter
van voorn(oemde) Anneke weduwe Hendrik Huijbers
dat voorn(oemde) weduwe alhier heeft nagelaaten een
huijske met het aangelag als ook eene acker
met een wortel veltje gestaan en geleegen alhier in de Wolfsberg, en alsoo de voorn(oemde) dogter
innocent is en van den arme moet onderhouden worden, off het derhalve niet nodig was
dat de voors(chreve) goederen die gering sijn publiecq
en voor alle man door de armmeesters wierde
verkogt en de penningen daar van komende
te emploijeeren tot alimentatie van de voorn(oemde)
Jenneke Hendrix
Waarop gedelibereert sijnde is goed gevonden
en verstaan dat Peter Jan Wilberts, en Peter
Verlensdonk regeerende armmeesters alhier
bij desen worden geauthoriseert om de voors(chreve) erffelijke goederen van de voorn(oemde) Anneke wed(uwe)
Hendrik Huijbers nagelaaten en geleegen alhier in de
Wolfsberg publiecq en voor alle man te verkoopen de koopers van dien daar in te veste
na behooren, onder gelofte van guarantschap
in forma, en de kooppenningen daarvan
komende in haare te doene reekening voor ontfang te verantwoorden. Actum Asten
op dato ut supra
J. Lozecaat officier
Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Toni Muijen
Anthoni Haasen
Willem Roijmans
Peeter van de Vorst
mij present
J.Lozecaat secr(etaris)
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Eed van de borgemeesters van StJan 1744 tot St-Jan 1745
Wij belooven en sweeren dat wij als borgemeesters van dese heerlijkheijt Asten over den
jaare sullende ingaan met St-Jan of den 24e
juni 1700 vier en veertig en sullende expireerende den 24e juni 1745 alle geregtigheeden
van dese gemeente sulle helpe voorstaan
en ook de collectboeken off omslagen, die aan
ons door off van wegens de regenten alhier
volgens ordere van den lande en gebruijkelijk
zijnde ter hand sullen worden gestelt, deselve
getrouwelijk sullen innen en ontfangen, en
met die gemeentes penningen de intressen
tractementen en verdere gemeentes schulden
en crediteuren op haare tijt sullen voldoen
en betaalen, soodanig dat dese gemeente
off de regenten door onse wanbetalinge
in geen schaade koome te geraaken
mitsgaders dat wij alle ordonnantien
van betalinge die door officier en schepenen
alhier op ons geslagen sulle worden mede
zullen voldoen en betalen, en verders sullen
doen wat borgemeesters behooren en toestaan te doen, en op sijn tijt te sullen
doen behoorlijke reekeninge bewijs en
reliqua volgens haar ed(ele) mogende
resolutien. En hebben het geene
voors(chreve) met de woorden waarlijk
mogt haar God almagtig helpen
bevestigt
Op heeden den twintigste juni 1700 vier en veertig , soo
heeft Jan Tijsse van Dijk en
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Peter Franse van Bussel als aangestelde
borgemeesters uijt nominatie van schepenen door de hoog edele vrouw van Asten
geeligeert en aangestelt zijnde in voege
als bove aan handen van den drossard
alhier gedaan en afgelegt, ten overstaan
van schepenen desen onderteekent
Jan Tijssen van Dijk
dit is + het merk
van Peter Franse van
Bussel niet konnende
schrijven
Jan van Hellemont schepen
Peeter van de Vorst
Toni Muijen
mij present
J.Lozecaat secr(etaris)
Eed van de setters
Wij belooven en sweeren als setters van
St-Jan 1744 tot St-Jan 1745 des versogt zijnde
de gemeente alhier te sullen voorstaan en
ons te sullen gedragen als na behooren
soo waarlijk helpe ons God almagtig op
heeden den twintigste juni 1700 vier en
veertig soo heeft Marten van de Loverbosch
en Nicolaas Philipsen aan handen van den
drossard den voorenstaande eed gedaan en
afgelegt ten overstaan van schepenen
desen onderteekent
Martinus van de Looverbos
Dit is het merk van Nicolaas
+ Philipse niet konnende schrijven
Jan van Hellemont
Peeter van de Vorst
Toni Muijen
mij present
J.Lozecaat secr(etaris)
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extensis op zegel van 12 stuivers
Wij schepenen der heerlijkheijt Asten
en Ommel verklaaren bij desen te committeeren
en te authoriseeren
d’heer Jacobus
Lozecaat drossard, en Michiel van de Cruijs president
omme haar te begeven na Helmond, en aldaar
bij te woonen en waar te neemen de ordinaare
quartiers vergadering, die aldaar gehouden staat
te worden op den vijfftiende deser maand
juli, om aldaar het intrest van het
quartier en speciaal van dese gemeente
waar te neemen en met de andere regenten
te delibereeren en resolveeren wat nodig
en dienstig zal wesen met geloften van
indemniteijt onder verband als na regten
Actum Asten desen dertiende juli 1700 vier
en veertig.
Peeter van de Vorst
Jan van Hellemont
Anthoni Haasen
Jan Verberne
Toni Muijen
mij present
J.Lozecaat secr(etaris)

Blz. 503
extensis voor t lant
Wij schepenen en regenten der heerlijkheijt en Ommel geleegen in den
quartiere van Peeland Meijerije van ’s-Bosch
verklaaren bij desen te committeeren Michiel
van de Cruijs president om sig te begeven na ’s-Bosch
en aldaar waar te neemen de aanschrijvinge
off verpagtinge der gemeene ’s-lants middelen
van consumtie die geschieden zal den vijff
en twintigste van dese maand augusti door
de heeren gecommitteerden van haar edele
mogende de heeren raaden van staate der
Vereenigde Nederlanden voor den jaare sullende ingaan met den eerste october 1700 vier
en veertig, ten dien eijnde laten aanteekenen als pagter van de voors(chreve) gemeene
middelen, en wij als borgen voor dese
heerlijkheijt Asten voors(chreve) voor de voldoeninge en naarkoominge van de voors(chreve) aan
schrijvinge der gemeene middelen over dese
heerlijkheijt Asten onder verband als
na regten, met geloften vanden voors(chreve) gecommitteerden ter saake deses te sullen
indemneeren cost en schadeloos houden
onder verband als na regten, en dat ter obedientie van haar edele mogende resolutie
van den tweede november 1734 en zal den
voorn(oemde) geauthoriseerde aan ons hebben te
doen behoorlijk rapport. Actum Asten
den twaalfde augusti 1700 vier en veertig.
Peeter van de Voorst
Jan Verberne
Willem Roijmans
Anthoni Haasen
Toni Muijen
Jan van Hellemont
mij present
J. Lozecaat secr(etaris)

Blz.504
Op huijden den agt
en twintigste september 1700 vier en veertigh zoo
sullen schepenen en regenten deser heerlijkheijd Asten en Ommel na voorgaande publicatie en klockeslag, ingevolge haar ed(ele) mogende
resolutie van den 30e october 1709 publieq en voor
alle man aan de minst aannemende bestellen
voor een jaar te collecteeren off te ontfangen de
coninx beeden ingegaan den 17e deser maand september, ende sullen expireere den 16e september
1745 als mede de gemeene ’s-landts middelen
als namentlijk het hooft gelt, loco gemaal,
hoorn gelt en besaijde mergen , dranken en
beestiaal, alle ingaande met den eersten
october eerst komende, en expireerende den laasten
september 1745 mitsgaders de ordinaare ’s-lants
verpondinge ingegaande met den eerste jannuari
en expireerende den laasten december 17 vijf en veertigh alles over de heerlijkheijd Asten, voor een
jaar gecollecteert wordende, en dat op de naarvolgende conditien en voorwaarden.

Eerstelijk zal den aanneemer zorg moeten dragen dat de ’s-landts ontfangers binne ’s-Bosch
op haar tijt wegens de voors(zegde) ’s-lants lasten en
over de voors(zegde) jaare naar expiratie van het jaar
waar over de lasten loopen op haar tijt volgens
order van den landen werden voldaan ende betaalt
zoodanig dat dese gemeente off de regenten in geen
schaade komen te vervallen, off zal alle die schaade
op den aanneemer en sijne borge worden verhaalt

Den aannnemer zal mede gehouden wesen
om ten allen tijden des gerequireert wordende te
geven aan de regenten alhier visie en acces

Blz. 505
zijne collectboeken zoo van den ontfang en uijtgaven, en des van noode zijnde, de selve altijt overgeven , om te zien off alles na de ordere van de
landen word voldaan.
Den aanneemer zal gehouden zijn de aangenomen collectboeken, getrouwelijk ten sijne prieve
costen en lasten in te vordere en alles doen waar
toe den selve gehouden zal zijn te doen zonder
iets verder te pretendeeren, als het bedongen
collectloon, ’t welk in de te doene reekening voor
uijtgave gevalideert zal worden.
Den aanneemer zal gehouden weesen
tot voldoening en verantwoordinge der voorsz(egde)
collectens te stellen twee off vier goede sufficanten binne
borgen ten genoegen van de regenten, die ider
en voor al en elk als schuldenaar principaal
zullen moeten gelooven dese conditie benevens den aanneemer te zullen voldoen en
naar komen , onder verband van haare persoonen en goederen, hebbende en verkrijgende met
renuntiatie van de benieficien, ordinus dicsionis, et execussionis.
Den aanneemer en zijne gestelde borgen
zullen mede tot naarkomin van dese conditie haar moeten onderwerpen aan de parate
educatie van haar ed(ele) mogende, de heeren raaden van staaten der Vereenigde Nederlanden.
Den laagsten insetter zal het voormeijnen hebben en twee oof meer gelijk meijnden dat daarom twist gerees , zoo reserveeren
de regenten de magt om dien te gunnen aan
wien sij willen, als ook reserveere de regenten
de magt om een halff uur te delibereere off
deselve aan den aanneemer sule laten off
wel aan haar houden off anders disponeere
zonder becooninge van imand.

Blz. 506

Op alle welke conditien en
voorwaarden zoo werd alhier ten beurden
gebragt de voorsz(egde) ’s-lants lasten
Bij niemand ingezet, en is voor ider hondert
gulden , gepresenteert drie gulden , en alsoo
opgeklomme tot ses gulden en vijftien
stuijvers, en daar voor gemeijnt bij Michiel
van de Cruijs ten behoeve van Antoni Antoni
Voermans woonende alhier, die het selve
alhier present zijnde verklaart te accepteere en aan te neemen, en heeft denselve
tot borge gestelt Antoni Franse Voermans en Jan Verhoijsen , Jan Bonaventuure Loomans mits gaders
Michiel van de Cruijs alle inwoonderen
alhier dewelke te zaame en ider een
voor al onder renuntiatie van de
beneficien ordinus divisionis et excussionis hebbe gelooft de voorenstaande
conditien en voorwaarden te sullen voldoen en naarkoomen onder verband
van haare persoonen en goederen present
en toekomende. Actum Asten desen
agt en twintigste september 1700 vier
en veertig
Antoni Toni Voermans
Antoni Voermans
Jan Verhoijsen
Jan Ture Loijmans
Michiel van de Cruijs
Jan van Hellemont
Jan Verberne
Peeter van de Vorst
Willem Roijmans
Toni Muijen
Anthoni Haasen
Mij present
J.Lozecaat. secr(etaris)

Blz. 507

Mijn heeren drossard en schepenen
der heerlijkheijd Asten hebben bij desen goed
gevonden, om te verbieden het gansrijden
binne dese heerlijkheijd en door toe
op gistere sijnde geweest op zondag den
28e februari 1745 de volgende publicatie
laten doen
Mijn heeren drossard en schepenen der heerlijkheijd Asten en Ommel in agt neemende den
slegte tijt straffe van den hemel, door de sterfte
van het rundvee, hebben bij desen goed gevonden
te interdiceeren ende te verbieden bij en mits desen
dat niemant vande ingesetenen wie hij zij.
zal mogen de gans rijden, daar toe plaats op
haare erve te verleene off eenige touwe , paale
off paarden te geven, op peene dat wie sulx
zal koomen te doen, zal verbeure eene boete
van drie gulden, een derde part voor den drossard
een derde voor den vorster, schutter off aanbrenger, en het resteerende derde part voor den
arme alhier, zoo ten lasten van die bevonden
zal worden daar toe te paart te reijden
en ten lasten vanden eijgenaar van het peert
en die daar toe plaats , paale , touw off iets
anders verleent mogte hebben, werdende
een ider bevoolen hem daar na te reguleere
en sig voor schaade te wagte.
Aldus het geene voors(chreve) goed gevonden
gearresteert en geresolveert binne Asten
ter raad camer op den eerste maart 1700
vijff en veertig.

Blz. 508

Eed van de borgemeesters van
St-Jan 1745 tot St-Jan 1746.
Wij belooven en sweeren dat wij
als borgemeesters van de heerlijkheijt
Asten en Ommel, over den jaare sullende
ingaan met St-Jan off den 24e huni 1700
vijff en veertig, en sullende expireere met den
24e juni 1700 ses en veertig, alle geregtigheeden van deese gemeente sullen helpen
voorstaan en ook de collectboeken off omslagen
die aan ons door off van wegens de regenten
alhier volgens ordere van den lande en gebruijkelijk sijnde ter hand sullen worden gestelt
deselve getrouwelijk sullen innen en ontfangen en met die gemeentes penningen
de intressen tractementen en verdere
gemeentes schulden en crediteuren op
haar tijt sulle voldoen en betaalen
soodanig dat dese gemeente off de regenten
door onse wanbetaalinge in geen schaade
koome te geraaken, mitsgaders dat wij
alle ordonnantien van betaalinge
die door officier en schepenen alhier op
ons geslagen sullen worden mede sulle
voldoen en betalen, en verders sullen
doen wat borgemeesters behoore en
toestaan te doen, en op sijn tijt te sullen
doen behoorlijke reekeninge bewijs
en reliqua volgens haar edele
mogende resolutien. En hebben
het geene voors(chreve) met de woorden soo waarlijk mogt haar God almagtig helpen
bevestigt. Op heeden den negentiende juni 1700 vijff en veertig soo heeft

Blz. 509

Antoni Voermans en Andries
Peters als aangestelde borgemeesters uijt de
nominatie van schepenen door de hoog edele
vrouw van Asten geeligeert en aangestelt
zijnde in voege en op maniere als boven , aan
handen vanden drossard alhier gedaan en
afgelegt, ten overstaan van schepenen desen
onderteekent
Antoni Voermans
Dit is het + merk van Dries Peters
niet konnende schrijven.
Mich. van de Cruijs, preses
Jan van Hellemont
Peeter van de Vorst
mij present
J.Lozecaat, secr(etaris).

Eed van de setters
Wij beloove en sweere als setters van St-Jan 1745 tot
St-Jan 1746 van Asten des versogt sijnde de gemeente
alhier te sullen voorstaan en ons te sullen gedragen
als na behooren, soo waarlijk helpe ons God
almagtig op heden den negentiende juni
1700 vijff en veertig, soo heeft Peter van Bussel
als setter den voorenstaande eed gedaan en
afgelegt sijnde Mattijs Slaats absent.
Peter van Bussel
Michiel van de Cruijs, preses
Jan van Hellemont
Peeter van de Vorst
mij present
J.Lozecaat, recr(etaris)

Blz. 510
extensis op zegel van 6 stuivers
Wij schepenen der heerlijkheijt Asten
en Ommel, verklaaren bij desen te committeeren
en te authoriseeren de heer Jacobus Lozecaat
Drossard en Michiel van de Cruijs omme haar te begeven na
Helmond, en aldaar bij te woonen en waar te neemen, de ordonaare quartiers vergadering, die aldaar
gehouden staat te worden op den sesde van dese
maand juli, om aldaar het intrest van het
quartier en speciaal van dese gemeente waar
te neemen, en met andere heere gecommitteerden te delibereere en resolveeren
wat nodig en dienstig sal wesen
met gelofte van indemniteijt onder verband als na regten. Actum Asten
desen tweede juli 1700 vijff en veertig
Jan van Hellemont
Jan Verberne
Peeter van de Vorst
Toni Muijen
Willem Roijmans
Anthoni Haasen
mij present.
J.Lozecaat, secr(etaris).

Blz. 511
extensis voor t lant
Wij schepenen en regenten der heerlijkheijt Asten en Ommel, geleegen in den
quartiere van Peeland Meijerije van
’s-Hertogenbosch, verklaaren bij desen
te committeeren Jan Verberne schepen,
om sig te begeeven na ’s-Bosch , en aldaar
waar te neemen de aanschrijvinge off verpagtinge der gemeene ’s-lands middelen van
consumtie die geschieden sal den een en
dertigste van dese maand augusti, door
de heeren gecommitteerden van haar edele
mogende de heeren raaden van staate der
Vereenigde Nederlanden, voor den jaare
sullende ingaan met den eerste october 1700
vijff en veertig hem ten dien eijnde laten aanteekenen als pagter van de voors(chreve) gemeene middelen, en wij als borgen voor deese heerlijkheijt
Asten voors(chreve) voor de voldoeninge en naarkoominge van de voors(chreve) aanschrijvinge der gemeene
middelen over dese heerlijkheijt Asten, onder
verband als na regten, met geloften vanden
voors(chreve) gecommitteerden ter saake deses te
sullen indemneeren, cost en schadeloos houden onder verband als na regten, en dat
ter obedientie van haar edele mogende resolutie venden tweede november 1734
en zal den voorn(oemde) geauthoriseerde aan ons hebbe
te doen behoorlijk rapport. Actum Asten
desen vier en twintigste augusti 1700 vijff
en veertig.
Mich(iel) van de Cruijs
Jan van Hellemont
Peeter van de Vorst
Willem Roijmans
Toni Muijen
Anthoni Haasen
Mij present
J.Lozacaat secr(etaris)

Blz. 512
Op huijden den agtste november 1700
vijff en veertig soo sullen regenten deser heerlijkheijd Asten en Ommel, na voorgaande publicatie
en klockeslag, ingevolge haar edele mogende
resolutie vanden dertigste october1709 Publiecq en voor alle man aan de minst aanneemende bestellen voor den tijt van een jaar
te collecteere en te ontfangen de coninx beeden
ingegaan den seventiende september laastleeden, en sullende expireeren den seventiende
september 1746 , als mede de gemeene ’s-lants
middelen als namentlijk het hooftgelt,
loco gemaal, hoorngelt en bezaijde mergen
dranken en beestiaal, alle ingegaan
met den eerste october laastleeden en
sullende expireeren den laasten september 1746 mitsgaders de ordinaare ’s-lants
verpondinge ingaande den eerste
januari en expireerende den laasten
december 1700 ses en veertig, alles over
dese heerlijkheijt voor den voors(chreve tijt
verschult werdende, en dat op de
navolgende conditien en voorwaarden
Eerstelijk zal den aanneemer sorg moeten
dragen dat de ’s-lants ontfangers binnen
’s-Bosch op haar tijt wegens de voors(chreve lants
lasten en over het voors(chreve) jaar, naar expi
ratie van het jaar waarover de lasten loopen
op haar tijt volgens ordere van den lande
werde voldaan en betaalt zoodanig
dat dese gemeente off regenten in geen
schaade koome te vervallen, off sal alle
die schaade op den aanneemer en sijne
borgen worden verhaalt.
Den aanneemer zal mede gehouden wesen
om ten allen tijden des gerequireert
werdende te geven aan de regenten alhier

Blz. 513
visie en acces van sijne collectboeken zoo
van den ontfang, en uijtgave, en des van noode
sijnde deselve overgeven om te sien off alles
na de ordere vanden landen word voldaan.
Den aanneemer zal gehouden sijn de aangenoome collectboeken getrouwelijk ten sijne
prive costen en lasten in te vorderen, en alles
doen waar toe denselve gehouden sal sijn te
doen zonder ietwes verder te pretendeeren,als
het bedonge collectloon twelk in de te doene
reekening voor uijtgave gevalideert sal worden.
Den aanneemer zal gehouden wesen, tot voldoeninge en verantwoordinge der voors(chreve) collectens
te stellen twee off vier goede suffisante
binne borgen, ten genoegen van de regenten
die ider een voor al, en elk als schuldenaar
principaal zullen moeten gelooven dese conditie
benevens den aanneemer te zullen voldoen
en naarkoomen, onder verband van haare persoonen en goederen hebbende ende verkrijgende
met renuntiatie van de beneficien, ordinis
divisionis et execusionis.
aanneemer en sijne gestelde borgen
zullen mede tot haarkoominge van dese conditie haar moeten onderwerpen aan de parate
executie van haar edele mogende de heeren raaden van staate der Vereenigde Nederlanden.
Den laagsten inzetter sal het voormeijnen
hebben en twee off meer te gelijk meijnden dat
daarom twist gerees zoo reserveeren de regenten de magt om die te gunnen aan wien sij
willen, als mede reserveere de magt om als aangenoomen is, aan haar te mogen behouden, off imant
van dien, en die deselve aanhouden wille sal gehouden wesen de gereqireerde borge te stellen

Blz. 514
Den aanneemer zal de quitantien van betalinge
der voors(chreve) s’lants lasten met de documenten
specteerende tot het doen van de reekeningen
aan den secretaris alhier moeten overgeven onder behoorlijke recepis, en sulx twee maanden
voor de expiratie vande twee jaaren waarover
de reckening loopt, op peene van te sulle
verbeuren van idere separate reekening
vijff en twintig guldens die aan sijn collectloon gekort sulle worden, ingevolge haar
edel mogende resolutien van den 21e october
1738 en 27 augustij 1745 welke resolutien
en andere op het invordere van voors(chreve) lasten
het doen van reekeningen en betalen
der slooten vandien in alles sal moeten
observeeren en naarkoomen.
Den aanneemer sal mede voor sijne aangenoome collecte moeten doen behoorlijken
eed van getrouwigheijt, met gelofte dat
hij hem in het geene voors(chreve) getrouwelijk sal
gedragen, zoo in het ontfange der penningen
voldoen der comptoire en doen van reekeningen volgens de ordere van den landen.
Op alle welke generaale conditie soo
wert alhier ten beurde gebragt, de voors(chreve)
s’lants lasten, als boven.
Ingezet bij Antoni Antoni Voermans op
seven gulden en tien stuijvers het hondert
voor collectloon, en wort van ider hondert door de heere besteders gebooden en
gepresenteert drie gulden en alsoo opgeklommen tot vier gulden tien stuijvers
en daar voor aangenoomen off gemeijnt
bij Wilhelmus de Bruijn woonende alhier

Blz. 515

en heeft denselve tot borge gestelt Michiel
van de Cruijs en Johannes van der Linden
woonende alhier, dewelke te zaame en
ider een voor al, en elk als schuldenaar principaal, onder renuntiatie van de benefic(in)
ordinis divisionis et excussionis hebben
gelooft de vooren staande conditie en voorwaarden te sullen voldoen en naarkomen
onder verband van haare persoonen en
goederen present en toekomende…….
…………………………………………
……………..En heeft den voornoemde
Wilhelmus de Bruijn als aanneemer
in handen van den drossard alhier gedaan
en afgelegt den behoorlijken eed van hem
in het geene voors(chreve) is getrouwelijk te sullen
gedragen en nakomen voorrs(chreve) conditie
bevestigende het selve met de woorden
soo waarlijk mogt hem God almagtig
helpen bevestigt. Actum Asten den
agste november 1700 vijff en veertig
J.Lozecaat officier
Wilhelmus de Bruijn
Mich: van de Cruijs
Joannes van der Linden
Tonij Muijen
Jan van Hellemont
Anthoni Haesen
Jan Verberne
Peeter van de Vorst
Willem Roijmans
mij present
J. Lozecaat secr(etaris)

Blz. 516
Vergadering gehouden binne
Asten den 17e meij 1746: present president, van de Vorst,
Roijmans, Verberne en Haasen
schepenen.
Den drossard heeft alhier ter vergaderinge voorgeleesen eene publicatie van de heeren stadhouders
van de vier quartiere van de Meijerij van s’Bosch
van dato den 14e deser en geteekent Gualtheri
en op gistere tegens den avont ontfange, waar
bij deselve uijt cragte van haar ed(ele) mo(gende) res(oluti)e
van den 10e deser bij provisie verbieden het invoere
van beesten koomende van buijten het gebiet
van haar ho(og) mog(ende) en dat soodanige beesten
moeten worden bewaart en in arrest genoomen worden.
Dat wijders daar bij de regenten van de
respective plaatsen ernstelijk vermaant werden niet alleen door de vorsters en andere
bediendens daar op te doen letten maar selfs
ook aan te stelle behoorlijke wagten off
patroiljes, soo bij daage als bij nagte, insonderheijt op de frontiere en langs de
weegen gaande van d’eene dorp tot het
andere met verdere voorsorge dat in cas
eenige beesten van buijten inkomende bevonden mogte worden deselve te arresteeren
en in secuure bewaringe te houden op soodanige plaatsen waar door geen infectie
kan worden veroorsaakt, en daar van aanstons, aan den officier kennis te geven, en
soodanige verdere voorsieninge te neemen als
naar saaks en tijts omstandigheden sal bevonden worden.
Alles tot provisie en tot dat nader bij haar
hoog off edele mogende sal sijn gedisponeert.
Ingevolge voors(chreve) aanschrijvinge en publicatie
den drossard voordraagt om staande dese
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vergaderinge soodanige resolutie te neemen
en ordere te stelle dat het geene voors(chreve) kan geobserveert en nagekoomen worden.

Waarop geresolveert is om het rot van
Heusden op de passasie van Weert te laten waaken
alle 12 uure twee man, als mede het rot van Voordeldonk en Leensel mede alle 12 uure 2 man
om op de passasie van Meijel te letten over
het inbrenge van beesten, en den vorster en
schutter te gelasten mede daar op te letten
en te patrouilleeren , en de beesten van buijten
inkomende aan te houden en aan den drossard
bekent te maaken.

Blz. 518
Vergadering gehouden den 18e
junij 1746: present president,
van de Vorst, Verberne en Haasen
schepenen.
Den drossard heeft alhier de schriftelijke ordere
van de hoog edele geboore vrouw deser heerlijkheijt Asten vertoont, waar bij blijkt dat
haar ho(og) edele in plaats van de afgestorve
schepenen Jan van Helmont en Antoni
Muijen, heeft aangestelt.
Peter van de Vorst schepen tot vice president
in plaats van Jan van Helmond
En tot nieuwe schepenen
Goort Antonis van Bussel en
Hendrik Willem Berkers dewelke alhier
op de citatie van den drossard
gecompareert sijn, om in die qualiteijt haare
eed af te leggen. Ten welken eijnden
door den drossard aan deselve is voorgeleesen het
formelier van eed vervat in haar hoog mogende
reglement op de politiecque reformatie van
dato den 1e april 1660, hebbende oversulx
in die qualiteijt daarop haaren eed gedaan
en afgeleijt aan handen van den drossard met
de woorden soo waarlijk helpe onse God
almagtig. Op dato ut supra ten overstaan
van de ondergeteekende schepenen.
Gort van Bussel
Hendrik Willem Berckers
Mich. van de Cruijs president
Peeter van de vorst schepen
Jan Verberne
Anthoni Haesen
J.Lozecaat secr(etaris)

Blz. 519
Eed van de borgemeesters van
St-Jan 1746 tot St-Jan 1747
Wij belooven en zweeren dat wij als borgemeesters van dese heerlijkheijt Asten en Ommel voor den
jaare sullende ingaan met St-Jan off den 24e
junij 1700 ses en veertig, en sullende expireeren
den 24e junij 1700 seven en veertig, alle geregtigheden van dese gemeente te sulle helpen voorstaan
en ook de collectboeken off omslagen die aan ons
door off van wegens de regenten alhier volgens
ordere van den landen en gebruijkelijk sijnde
ter hand sullen worden gestelt, deselve getrouwelijk sullen innen en ontfangen, en met die gemeentes penningen de intressen tractementen
en verdere gemeentes schulden en crediteuren
op sijn tijt sullen voldoen en betaalen, soo
danig dat dese gemeente off regenten door onse
wanbetalinge in geen schaade sulle koomen
te geraaken, mitsgaders dat wij alle ordonnantien van betaalinge die door officier en
schepenen alhier op ons geslagen sullen worden
mede sulle voldoen en betaalen, en verders
sullen doen wat borgemeesters behooren en
toestaan te doen, en op sijn tijt te sullen
doen behoorlijke reekeninge bewijs
en reliqua, vervolgens haar edele mogende
resolutien, en speciaal van dato 21 october
1738 en 27 augustij 1745 dewelke aan
ons sijn voorgeleesen, en hebben het geene
voors(chreve) met de woorden soo waarlijk
mogt haar God almagtig helpen
bevestigt.
Op heeden den agtiende junij 1700 ses
en veertig, soo heeft Martinus van de
Loverbosch en Leendert Jacobs van Hugten
als aangestelde borgemeesters uijt
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de nominatie van schepenen door de hoog
edele vrouw van Asten geëligeert en aangestelt sijnde, in voege en maniere als boven
den eed aan handen van den drossard
gedaan en afgelegt, Ten overstaan van de
ondergeteekende schepenen.
Martinus van de Looverbos
Lindert Jacobs van Hughten
Mich: van de Cruijs president
Peeter van de Vorst schepen
Mij present
J.Lozecaat secr(etaris)
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Eed van de setters.
Wij belooven en sweeren als setters van
St-Jan 1746 tot St-Jan 1747 van Asten des
versogt sijnde ……………….de gemeente
te sulle voorstaan en ons te sullen gedragen als na behooren. Soo waarlijk
helpe ons God almagtig op heden
den agtiende junij 1700 ses en veertig
Soo heeft Pieter van Riet en Peter
Voermans als setters den voorenstaande eed gdaan en afgeleijt in handen
van den drossard alhier.
Peter Voermans
P. van Riet
Mich: van de Cruijs president
Peeter van de Vorst schepen
Mij present
J.Lozecaat secr(etaris)
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Eed van de armmeesters
Wij belooven en zweeren dat wij het
rentboek off arme register dat aan ons
ter hande gesteld sal worden getrouwelijk
sullen innen en ontfangen en daar mede
alimenteeren en onderhouden de arme
menschen daar toe geregtigt, en sulx
volgens de lijste daar van door officier en
schepenen geformeert wordende, en aan
de verdere arme menschen na eed en pligt
de uijtreijkinge te sulle doen, en in dien
opsigte te sulle naarkomen de ordere
van haar hoog mogende vanden 16e meert
1700 en andere resolutien op dat stuck
geëmaneert, en verders in alle deele
te sulle doen wat eerlijke armmeesters
ten voordeele van den selve arme behooren
te doen, ende des gerequireert sijnde
na verloop van de drie jaaren volgens
de resolutien te sullen door voor heeren
officier en schepenen alhier behoorlijke reekeninge bewijs en re(li)qua, op heden den
twee en twintigste junij 1700 ses en veertig
soo heeft Jan Janse Coolen en Hendrik
Paulus Verberne als armmeesters den
voorenstaande eed aan handen
van den drossard gedaan en afgeleijt met
de woorden soo waarlijk helpe haar God
almagtig. coram de ondergeteekende
schepenen.
Jan Janse Coolen
Hendrik Paulus
Mich: van de Cruijs preses
Jan Verberne
Anthoni Haesen
Mij present
J. Lozecaat secre(taris)
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Eed van de kerkmeesters

Ik ondergeteekende Jan Goort Loomans
beloove en zweere dat ik het register
der kerk rente en pagten volgens het register
dat aan mijn en die benevens mijn aangesteld sal worden getrouwelijk sal innen
en ontfangen, en de penningen daar van
koomende sal emploijeeren tot betaalinge
der kerke schulden, en tot onderhoud van de
reparatien, en dat alles ingevolge haar
hoog mogende reglement van dato 16
meert 1700 en des gerequireert sijnde na
verloop van de drie jaare administratie
voor heeren drossard en schepenen te sullen
doen behoorlijke reekeninge bewijs en
reliqua, hebbende het selve met de woorden
soo waarlijk helpe hem God almagtig bevestigt aan handen van den drossard
op dato den twee en twintigste junij
1700 ses en veertig, coram de ondergeteekende schepenen.
Jan Loomans
Mich: van de Cruijs president
Jan Verberne
Anthoni Haesen
Mij present
J. Lozecaat. secre(taris)
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Wij schepenen der heerlijkheijt Asten
en Ommel, verklaaren bij desen te committeeren en te authoriseeren Jacobus Lozecaat
drossard en Michiel van de Cruijs president

omme haar te begeven na Helmond, en aldaar
bij te woonen en waar te neemen de ordinaare
quartiers vergadering, die aldaar staat
gehouden te worden op maandag den seventiende
van dese maand julij. Om aldaar het intrest
van het quartier en speciaal van dese
gemeente waar te neemen en met de
andere heeren gecommitteerden te delibereeren en resolveeren wat nodig en dienstig
sal wesen met gelofte van indemniteijt
onder verband als na regten. Actum
Asten den veertiende julij 1700 ses en veertig.

Peeter van de Vorst
Willem Roijmans
Anthoni Haesen
Goort van Bussel
Hendrik Berckers
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Vergadering gehouden binne
Asten den 14e julij 1746. Present
drost, ……..president, van de
Vorst, Verberne.
Den drossard heeft alhier gecommuniceert den
beschrijffbrieff van de heer Willem Gualterie
stadhouder van het quartier van Peeland van
dato Son den 14e deser, en heden na de middag te
twee uuren ontfangen, waar bij gerequireert wort
dat morge vroeg te ses uuren tot Son aan de straat
moet sijn van dese gemeente twaalff karren
ider met een peert en ider een voerman, en van
daar verder na ter Heijden te vertrekken, deselve
te bestelle, en indien niet gevoeglijk bestelt
konne krijgen als dan maar karre en peerden
te pressen, alsoo dese saak de uijterste haast
vereijst, op peene van militaire executie.
Waarom den drossard ,schepenen en borgemeesters heeft laten citeeren om heden te vijff uuren
ter raadcamer te koomen, en mede hier in het
dorp en meeste uijthoeken door de rotmeesters
de ingesetenen die paarden hebben laten aanseggen dat heden tegens den avont te ses uure
met clockeslag aan de raadcamer sal worden
bestelt twaalff karre om te begeven na het
leger bij Breda
Waarop geresolveert zijnde de voorsc(hreve) bestellinge te doen op conditien navolgende
Eerstelijk sal den aanneemer moeten besorgen
dat morgevroeg te ses uuren tot Son aan de straat
moet wesen twaalff goeden karre ider
bespanne met een goet paart en bij ider een
voerman
Zullende den aanneemer het zij in het geheel
off ten deele met sijn aangenoome karre en
peerden, morgevroeg te ses uure in de straat
te Son moete sijn, en vandaar vertrecken
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na ter Heijden off in de geallieerde arme, en aldaar moeten doen en observeeren soo als geordonneert sal worden.
En als den aanneemer aldaar off in het geallieerde leeger niet meer nodig mogte
wesen, en sijn vragte gedaan hebbende
ten eerste wederom na huijs moeten vertrecken, zullende aan hem als dan sijn
bedonge aanneem penningen werden
betaalt, en in dien den aanneemer in het
leger off buijten het selve niet wort
betaalt zoo sal van wegens de gemeente
alhier worden voldaan en betaalt.
Dese bestellinge wort gedaan per dag
te reekenen voor een voerman peert en kar
in te gaan morgen en eijndigende met het
wederom thuijs koomen.
Den aanneemer zal moete besorge
dat alles in behoorlijke staat is om het
geene voors. te konne doen , en dat alles
op sijn eijgen kosten, sonder ietwes
meerder te pretendeere als alleen sijn
bedonge aanneem penningen.
En ingeval den aanneemer zijn peert en
kar door den vijand genoomen mogte worden
zal aan hem soodanige vergoedinge gedaan
worden, gelijk op andere plaatse gedaan
sal worden.
Den aanneemer zal met sijn peert en
kar tenagt te twaalff uuren aan het
huijs van den president moete koomen
om nagezien te worden
Eerst een kar en peert met voerman
aangenoomen bij Jan van Riet
voor idere dag drie gulden en
tien stuijvers……………………………3 – 10 – 0
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Item Jan Paulus een voor
Een bij Jan Verberne
Bij Gerrit van Riet een
Willem van Vlockhoven een voor
Gerrit Peter Verberne een voor
Mattijs van Bussel een voor
Jan Tijssen van Dijk een voor
Jan Goort Buckums een voor
Joost Verlensdonk een voor
Goort Peter Jan Aarts een voor
[Peter Peter Jan Aarts een voor]

3 – 10 – 0
3 – 10 – 0
3 – 10 – 0
3 - 8 -0
3 - 8 -0
3 - 8 -0
3 – 10 – 0
3 – 10 – 0
3 – 10 – 0
3 – 10 – 0
3 – 10 – 0
41 – 14 - 0

[dese heeft Peter Joost Koppens
overge nomen in plaats van Peter P. J. Aarts]
Aldus gedaan en in voege en maniere als
boven bestelt, en hebben de aanneemers
belooft de voorenstaande conditie en
voorwaarden te sullen voldoen en
naarkoomen. Actum Asten den veertiende julij 1700 ses en veertig, tegens
den avont ontrent tien uuren
J.Lozecaat officier
Mich: van de Cruijs preses
Jan Verberne
Gort van Bussel
Peeter van de Vorst
Martinus van de Looverbos
Leendert van Hughten
mij present J.Lozecaat
NB alle de voors. voerluijden zijn wederom thuijs
gekomen. Op saterdag den 23e julij 1746 zijnde
negen daagen, gereserveert Jan Paulus die thuijs
gekomen is den……………………zijnde uijtgeweest………………………………….
en Willem van Vlockhoven is soodanig
mishandelt dat zijn paardt bijna doot sijnde heeft verlaten
met de kar, en op sondag den 31e julij 1746 thuijs gekomen
dus uijtgeweest 17 dagen.
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Wij schepenen der heerlijkheijt Asten
en Ommel, geleegen in den quartiere van
Peeland, Meijerije van s’-Hertogenbosch verklaaren bij desen te committeeren Michiel
van de Cruijs president. Om sig te begeven, na s’-Bosch
en aldaar waar te neemen de aanschrijvinge
off verpagtinge der gemeene s’lants middele
van consumtie die geschieden sal den drie
en twintigste van dese maand augustij door
de heeren gecommitteerden van haar edele
mogende de heeren raden van staate der
Vereenigde Nederlanden, voor den jaare
zullende ingaan den eerste october 1700
ses en veertig, hem ten dien eijnde te laten
aanteekenen als pagter van de voors(chreve) gemeene
middele, en wij als borge voor dese heerlijkheijt Asten voors(chreve) voor de voldoeninge
en naarkominge van de voors(chreve) aanschrijvinge
der gemeene middelen over dese heerlijkheijt
Asten onder verband als na regten met
geloften van den voorn(oemde) gecommitteerden
ter saake deses te sullen indemneeren
cost en schadeloos houden als na regten, en
dat ter obedientie van haar edele mogende
resolutie vanden tweede november 1734
en sal den voorn(oemde) geauthoriseerde aan ons hebben te doen behoorlijk rapport. Actum Asten
desen twintigste augustij 1700 ses en veertig
Peeter van de Vorst
Willem Roijmans
Gort van Bussel
Jan Verberne
Hendrik Berckers
Anthoni Haesen
Mij present
J.Lozecaat secr(etaris)

529
Vergaderinge gehouden
binne Asten den 10e october
1746. Present drossard en
alle schepenen.

Alsoo deese gemeente ten dienste van het
geallieerde leeger zedert julij laastleeden
op speciaale aanschrijvinge telkens door den
heere stadhouder van dit quartier gedaan
veele karre vragte en andere leverantien
heeft moeten doen, welke karrevragten
die aan verscheijde ingesetenen aanbestelt
sijn geworden, moeten worden voldaan door
de regeerende borgemeesters sijnde Marten
van de Loverbosch en Leendert Jacobs van Hugten
door welke extra ordinaare onkosten den
personeele omslag in haar borgemeestersboek
gestelt, in verre na niet toereijkende
is, Soo is door drossard en schepenen goet
gevonden aan voorn(oemde) borgemeesters van St-Jan
1746 tot St-Jan 1747 te verordonneeren om den
personeele omslag in haar borgemeestersboek
gestelt een en een halff maal op te haalen
en in te vorderen, en worden alle ingesetenen
gelast haare personeele omslag aan voorn(oemde) borgemeesters anderhalff maal te voldoen en te
betaalen, ten eijnde de voorn(oemde) borgemeesters de
voors(chreve) karrevragte konne voldoen, en sal hier
van aanteekening in het voors(chreve) borgemeesters
boek door den secretaris worden gedaan, en
aanstaande sondag worden gepubliceert
Actum Asten op dato ut supra.
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[Den 16e februarij 1747 hier van een copie
authentiecq uijtgemaakt voor Jan van Riet]
Op huijden den een en twintigste november
1700 ses en veertig, Soo sullen de regenten deser
heerlijkheijt Asten en Ommel na voorgaande
publicatie en clocke slag, ingevolge haar
edele mogende resolutie van den dertigste
october 1709, publiecq en voor alle man aan de
minst aanneemende bestellen voor den
tijt van een jaar te collecteeren en te ontfangen de coninx beeden ingegaan
den seventiende september laastleeden
en sullende expireeren den seventiende
september 1700 seven en veertig, als mede
de gemeene s’lants middelen als namentlijk het hooftgelt, loco gemaal, hoorngelt en bezaijde mergen, dranken
en beestiaal alle ingegaan met den
eerste october laastleeden en sullende
expireere met den laasten september 1700
seven en veertig, mitsgaders de
ordinaare s’lants verpondingen sullende
ingaan met den eersten januarij en
expireeren met den laasten december
van den aanstaande jaare 1700 seven
en veertig, alles over dese heerlijkheijt voor den voors(chreve) tijt verschult
werdende. En dat op de navolgende
conditien en voorwaarden.
Eerstelijk zal den aanneemer sorg moeten dragen, dat de s’lants ontfangers binne s’-Bosch wegens de voors(chreve)
s’lants lasten en over het voors(chreve) jaar
naar expiratie van het jaar, waar over
de lasten loopen op haar tijt volgens orde
van den lande werde voldaan en betaalt
zoodanig dat dese gemeente off de regenten
in geen schaade koome te vervallen
off sal alle die schaade op den aanneemer
en sijne borge worden verhaalt.
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Den aanneemersal gehouden wesen om ten
allen tijden des gerequireert werdende te geven
aan de regenten alhier visie en acces van sijne
collectboeken, zoo van den ontfang en uijtgave
en des van noode sijnde deselve overgeven
om te sien off alles na de ordere vanden lande
word voldaan.
Den aanneemer sal gehouden sijn de aangenomen
collectboeken getrouwelijk ten sijne prive costen
en lasten in te vorderen, en alles doen waar toe
denselve gehouden sal sijn zonder ietwes
verder te pretendeeren als het bedonge
collectloon, ’t welk in de te doene reekeninge
voor uijtgave gevalideert sal worden.
Den aanneemer sal gehouden wesen tot voldoeninge deser conditie en verantwoordinge der
voors(chreve) collectens te stellen twee off vier goede
suffisante binne borgen, ten genoege van de regenten, die ider een voor al en elk als schuldenaar
principaal, zullen moeten gelooven dese conditie
benevens den aanneemer te sullen voldoen
en naar koomen onder verband van haare persoonen en goederen hebbende ende verkrijgende
met renuntiatie van de beneficien
ordinis divisionis et excussionis.
Den aanneemer en sijne gestelde borgen
zullen mede tot naarkoominge van deese conditie haar moeten onderwerpen aan de parate
executie van haar edele mogende de heeren
raaden van staate der Vereenigde Nederlanden.
Den laagsten insetter sal het voormeijnen
hebben, en twee off meer te gelijk meijnden dat
daarom twist gerees, zoo reserveeren de
regenten de magt om die te gunnen aan
wien sij willen, als mede reserveere de
magt om als aangenoomen is, aan haar
te mogen behouden off imant van dien
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de voors(chreve) gemeijnde s’lans lasten voor vier
per cento aan hem te neemen en te behouden,
met geloften van de voors(chreve) conditie te sulle
voldoen en naarkoomen.
En heeft denselve tot borge gestelt …………….
……………………..Johannes van der Linden, en
Wilhelmus de Bruijn, inwoonderen alhier
dewelke te zaame en ider een voor al, en elk
als schuldenaar prncipaal, onder renuntiatie
vande beneficien ordinis divisionis excussionis hebben gelooft de voorenstaande conditie
en voorwaarden te sullen voldoen en naarkoomen onder verband van haare persoonen
en goederen present en toe komende, en
heeft den voorn(oemde) Michiel van de Cruijs
als aanneemer gelooft op den eed ten
aanvang van sijne bedieninge gedaan
van hem in het geene voors(chreve) getrouwelijk te
sulle gedragen en naarkoomen voors(chreve) conditie. Actum
Asten den een en twintigste november
1700 ses en veertig.
Mich: van de Cruijs
Joannes van der Linden
Wilhelmus de Bruijn
Peeter van de Vorst
Jan Verberne
Willem Roijmans
Anthoni Haesen
Gort van Bussel
Hendrik Berckers
Mij present
J.Lozecaat. secr(etaris)
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[extensis op zegel]

Wij schepenen der heerlijkheijt Asten
en Ommel geleegen in den quartiere van Peeland
Meijerije van ’s-Hertogenbosch, verklaaren
bij desen te committeeren de heer Jacobus Lozecaat
drossard alhier, om sig te begeeven na Tilborg
op den vier en twintigste deser ten eijnde
van aldaar van de her Jan Casteele te
ontfange de penningen de gemeente alhier
competeerende wegens gedaane leverantie
aan drie regimente Engelse troupen die alhier
op den derde october gecampeert hebben
volgens de reekeninge en recepisse daar
van aan de heer Casteele overgelevert
van de voors(chreve) ontfangene penningen
quitantie te geven, en verders te
doen wat in desen behoort gedaan te
worden met gelofte van indemniteijt
na behoore, mits doende behoorlijk
rekening en rapport. Actum
Asten den een en twintigste januarij
1700 seven en veertig.
Mich: van de Cruijs
Peeter van de Vorst
Jan Verberne
Gort van Bussel
Anthoni Haesen
Hendrik Berckers
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Op heeden den twintigste februarij
1747 heeft Jacobus Lozecaat drossard alhier
als door de hoog edele vrouw deser heerlijkheijt Asten tot kerkmeester aangestelt
Zijnde benevens Jan Goort Loomans, belooft
op den eed ten aanvang van sijne bedieninge gedaan geduurende den ardinaare
tijt van drie jaaren de inkomsten van de
kerk getrouwelijk te innen en ontfangen
en te sulle doen waar toe hij als kerkmeester verpligt is volgens haar hoog
mogende reglement van den 16e meert 1700
Toirconde bij ons onderteekent op dato
ut supra.
J.Lozecaat, officier
Mich: van de Cruijs
Peeter van de Vorst
Willem Roijmans
Hendrik Berckers
Gort van Bussel
Anthoni Haesen

PERSOONSNAMEN
Aarts
Dirk
Aarts
Hendri k
Aarts
Jacob
Aarts
Goort Peter Jan
Aarts
Peter Peter Jan
Alberts
Wilbert
Andriesse
Peter Marcelis
Antonis
Goort
Antonis
Joost
Baart
Daniël
Basseceur de La gen.
Berkers
Hendrik Marcelis
Berkers
Hendrik Willem
Bopp
Willem
Bos
Jacob
Bose de la CalmetteC.T
Bosmans
Dirk Jacob
Broek
P. van den
Bruijn
Wilhelmus de
Buckems
Goort
Burmania
L.H. van
Bussel
Frans Antonis van
Bussel
Goort Antonis van
Bussel
Marten van
Bussel
Mattijs van
Bussel
Peter Franse van
Bussel
Peter Marcelis van
Canters
Francis Tijs
Canters
Goort
Canters
Hendrik Jan P.
Canters
Tomas Jan
Casteele
Jan
Claassen
wed. Elisabet
Coninks
Gijsbert
Coolen
Antoni
Coolen
Francis Peter
Coolen
Jan
Coolen
Peter Jacob
Coopmans
Joost Jan
Cornelis
Peter Frans
Cornelisse
Rijnier
Cruijs
Hendrik van de
Cruijs
Jan van de
Cruijs
Mattijs van de
Cruijs
Michiel van de
Cuijpers
Antoni Jacob
Cuijpers
Elisabet

421,
421,
407,
527,
527,
459,
433,435,
459,
411,
404
404,
459,471,473,
415 t/m 535.
409,
421,
434,
459,
405,
514,515,533,
527,
496,
437,
430,418,518 t/m 535.
420,
527,
501,509,
443,
407,420,
422,
419,421,
468,
334,
421,
420,
421,471,473,
442,448,454,455,457,
463,522,
411,
419,
420,
421,
425,
419,
421,
410 t/m 535,
423,474,
470,

Ginhove
Daandels
Dielis
Dirks
Dirx
Doense
Driessen
Duijsen
Dijk
Dijk
Dijk
Enten
Forme
Fransen
Garrich
Geldrop
Geven
Goris
Grooten-Acker
Gualtheri
Haasen
Haasen
Haasen
Haren
Helmont
Hendriks
Hendriks
Hendrix
Heijcoop
Hoebergen
Hoebergen
Hoefnagels
Hooff
Hoop
Heurn
Hugten
Hugten
Hugten
Hugten
Hugten
Hugten
Huijberts
Huijberts
Huijberts
Jansen
Jansen
Jansen
Jaspers
Joosten

Willem van
Heijlke Jan
Jan Antonis
Marcelis
Mattijs
Jan
Hendrik Peter
Peter Cornelis
Jan van
Ignatius vanden
Marten Janse van
Jan van
Antoni la
Antoni
graaf van
Hendrik van
Marcelis
Hendrik
dokter
Willem
Antoni
Dirk
Jan Willem
O.L. van
Jan van
Dielis
Jan
Jenneke
Antoni
Francis
Joost
Goort Jan
Jan Benders van
A. van der
Johan van
Dirk Jooste van
Flips Jooste van
Jacob Jooste van
Jan Dirks van
Marcelis Dirx van
Leendert Jacobs van
Anneke
Jenneke
Wilbert
Aart
Hendrik
Marten
Antoni
Dielis

407,
470,
419,
408,
455,457,
411,
415,416,418,448,454,455,457,
463,
468,469,500,527,
492,
423,
468,470,
448,453,455,491,
419,
449,
428,
442,448,454,455,457,
411,
494,
516,525,
410 t/m 500,
459,
430,432,437,
425,
410 t/m 518,
459,
407,420,
499,
431, 437,447,467,
420,
411,
408,
408,448,454,455,457,
404,405,425,496,
432,
459,
459,
433,435,
462,463
407,
519,527,529,
421,499,
499,
411,
421,
419,
474,475,476,
420,
468,

Joosten
Joosten
Joosten
Juijn
Kempenaar
Kerkers
Keijzers
Kinschot
Kocke
Koppens
Kuijpers
Kuijpers
Kuijpers
Kuijpers
Kuijpers
Lambers
Lambers
Lambers
Lamberts
Langendoncq
Laser
Linden
Lintermans
Lintermans
Loomans
Loomans
Loomans
Loomans
Loverbosch
Lozecaat
Marcelis
Martens
Martens
Meulendijk
Meussen
Mobach
Muijen
Muijen
Neese
Paulus
Philipsen
Philipsen
Peters
Peters
Peters
Polders
Prinsen
Rest
Reuver

Hendrik Jan
Jan
Joost
G.H.
Hendrik de
Joost Gerrit
Peter
resident van
Tomas
Peter Joost
Antoni Jacob
Elisabet
Heijlke
Jan Daandel
Joost
Frans
Jan
Martinus Frans
Cornelis
Pieter
Jan Jelis
Johannes van der
Adriaan
wed.Philip
Jan Boneventure
Jan Goort
Marcelis
Peter Goort
Marten van de
Jacobus
Catarina
Marten
Peeter
Arnoldus
Hendrik
prof.
Joost J. A.
Tonij
Peter
Jan
Nicolaas
Tomas
Andries
Francis
Mattijs Jan
Jan Peter
Jan
Jan Peter van de
Paulus Jan

437,
407,420,
421,
404,
438,439,
443,
420,
449,
425,
527,
475,
468,
468,
468,
420,
420,
460,
419,
415,416,418,
412,
420,
448,454,515,533,
421,
421,
506,
523,535,
407,420,
407,
501,519,527,529,
400 t/m 500,
414,
420,
428
419,
420,
494,496,
408,
410 t/m 518,
421,
527,
501,
419,
509,
420,
459,
419,
414,530,
419,
410,

Riet
Gerrit van
Riet
Jan van
Riet
Pieter van
Riet
Willem van
Roijmans
Willem
Ruth
wed. Francis van
Ruth
Hendrik van
Rijnders
Mattijs
Slaats
Jan Jan
Slaats
Mattijs
Slegers
Jan
Smulders
Joost
Somers
Mattijs
Souvee
Jacobus
Tielen
Nol Aart
Timmermans
Francis
Tomas
Michiel
Tijssen
Gerrit
Verberne
Gerrit Peter
Verberne
Hendrik Paulus
Verberne
Jan
Verberne
Joost
Verelst
D. H.
Verhees
Frans Claasse
Verheijen
Andries Janse
Verhindert
Aart
Verhindert
Tiele
Verhoijsen
Jan
Verleijnsdonk
Goort
Verleijsdonk
Antoni Vreinse
Verlensdonk
Joost
Verlensdonk
Peter
Verreijt
Andries
Vervoordeldonck Bendert
Vervoordeldonck Jan
Vervoordeldonck Joseph
Vlockhoven
Willem van
Voermans
Antoni
Voermans
Antoni Franse
Voermans
Peter
Vo(o)rst
Peter van de
Vrijnsen
Jan
Walraven
Hendrik
Walraven
Jan Janse
Wevering v.Holij Antonij
Wilberts
Joost Jan
Wilberts
Peter Jan
Willems
Leendert
Wolfs
Jan Aart

437,527,
526,
475,521,
415,416,
410, t/m 500,
421,
420,
419,
419,
475,509,
420,
419,
408,
420,
421,
462,463,
419,
420,
527,
522,
410 t/m 535,
411,448,454,455,457,
404,
400,401,
430,
407,
407,
448,454,455,457,506,
421,
459,
527,
471,499,
420,
401,
460,
430,432,437,
527,
448,454,455,506,509,514,
506,
412,521,
410 t/m 500
419,
420,
407,420,
404,405,450,494,496,
422,
471,499,
414,
400,401,

DORPSNAMEN EN OF TOPONIEMEN.
Amsloberg.
Asten.
Bakel
Bohemen.
Brabant
Breda.
Brussel.
Deurne.
Eindhoven
‘s-Gravenhagen.
Heijdrik.
Helmond
’s-Hertogenbosch
Heusden.
Hongarije
Hugten,
Leensel.
Liessel.
Lommel.
Made
Meijel.
Meijerije
Moosdijk
Nederweert
Ommel
Peel of Peeland.
Steegen.
Someren.
Son.
Ter Heijden.
Verenigde Nederlanden.
Vlierden.
Voordeldonk.
Weert
Wolfberg.

551,
400 t/m 535.
493,495.
449,
404,405,409,453,455,496.
525.
449,
433,461,491.
468,469,491.
400,
440,457,459,460,461.
424,444,464,476,494,502,510,524
402 t/m 535.
428,517.
449,
451,453,
459,517.
440,
425,
425,
451,453,517.
402 t/m 535.
408,440,457,459,460,461,
449,455,
400 t/m 535.
402 t/m 535.
411,
449,450,451,453,
525.
525,526.
402 t/m 535.
447,467.
459,517.
449,452,455,517.
499,

BEROEPEN , AMBTEN.
Advocaat.
Armmeester.
Borgemeester.
Chirurgijn.
Collecteurs
Dokter.
Drost
Gemeintmeester
Generaal.
Herder.
Kapelaan
Kerkmeester.
Knecht.
Leidekker.
Pastoor.
Peelmeester.
Procureur.
Professor.
Rentmeester.
Rotmeester.
Schepenen
Schoolmeester.
Schutter.
Secretaris.
Setter.
Suffisanten.
Vierman.
Voerman.
Vorster.
Waard.

453,
413,415,418,433,448,468,471,472,499,522.
422 t/m 529.
492.
400,435,447,498.
492,494,495.
400 t/m 535.
411,448,455,
405,
440,
425,492.
415,448,455,468,471,473,523,535.
483.
414,
413,433,
440,
447,456,469.
494,495.
404,438,448,451,453,455,459,491,496.
482.
400 t/m 535.
489.
440,461,
400 t/m 535.
443,463,475,501,509,521.
427,466,487,506,513.
448,455,468.
525,526.
433,435,437,440,461,475,516,517.
482.

