RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1696-1707
R 53 - 52

03-01-1695

Extract uit het protocol van Asten.
Willem Leenders van Huchten is schuldig aan Willemke Hendricx, te
Eyndhoven,
ƒ 100,- α 4╜%.
Marge: Gelost 11-5-1705.
R 109

fol.103

06-01-1696

Paspoort voor: Franciscus Hans Walravens, te Asten.
R 109

fol. 103vo

23-01-1696

Paspoort voor: Goort Hans Walravens, j.m. * te Asten, heeft
alhier gewoond.
Hij is in dienst van de Verenigde Nederlanden, paspoort d.d. 205-1693.
Hij woont tegenwoordig met zijn vrouw en aanhorende familie te
Nederweert.
R 109

fol. 104

30-01-1696

- Aert Jansen Wolfs, 50 jaar - en
- Aert Aertsen, [
] jaar.
Zij verklaren ter instantie van Jan Antonis Vrients, als vader
van zijn zoon
Frans Jansen - dat zij op 13 jan. 1696, 's avonds tussen 7 en 8
uur, hebben
zitten praten t.h.v. Jan Antonis Vrients en dat toen binnen
gekomen zijn Jr.
Willem van Winteroy en Jr. Cornelis van Winteroy, zijn broer,
alsmede een zekere Willem, dienstknecht van de luitenant Curstius, in het
regiment van de
Heer [Fettrau], met nog een soldaat.
Jr. Willem heeft o.a. gevraagd aan Jan Antonis Vrients, vader van
Goort, zijn
zoon: "Wel Jan, waer is Uwen soon Goort ?"
Waarop Jan A. Vrients antwoordde: "Dat en weet ick niet, want ick
wenst wel dat ghij hem hadt, daer soude ick wel eenen ricxdaelder
om geven want ick en heb geen proffijt van hem".
Jr. Willem heeft dan weer gezegd: "Bijaldien ghij mijn hem niet
en wijst dan
sal ick Uw mede nemen ofte Uwen soon die daer sit, met name
Frans"
Waarop Jan weer zei: "Dat conde ghij wel doen dan crijght ghij
een carre daer
ghij mij opleght".
Attestanten verklaren verder dat de voorn. vier personen de lamp
in hun handen hebben genomen en rondom het huis zijn gaan zoeken,
ook op de hooischelft en
andere plaatsen.
Daarna heeft de onbekende soldaat zijn snaphaan genomen en deze
op de borst gezet van Jan Antoni Vrients, zeggende: "Wijst mij
Uwen soon Goort, want ick
sal U soo stooten dat ghij liever soudt geslaegen sijn".
Ook nadat e.e.a. tweemaal aan de attestanten is voorgelezen
"persisteren" zij.
R 109
Hendrick
Martens:

fol. 105
van

den

Bleeck

30-01-1696
heeft

in

huur

gegeven

aan

Hendrick

- huis, met keuken, kelder, koestal, de halve schuur en de halve
hof - in het
Dorp.
Laatst in bewoning bij Hendrick Matijssen - met
- land
achter het huys
2╜ l.

- land
- land

aen de Wintmolen
aen den Commernetacker
aen den Ommelsenwegh
achter Ostaden

- groes
Huurtermijn: 4 jaar.
Huurprijs: ƒ 30,-/jaar en de verponding - ƒ 4,-/jr.
Te leveren: 400 pond dakstro/jaar.
R 87

fol. 103

1╜ l.
2 l.
4 l.

05-02-1696

Hendrick Huyberts verkoopt aan Dirck Jansen:
- twee gebont huizen en de plaats waar ze op staan, te leegh
Ommel - en
- land
de Camp
3 l.
1. Antonis Canters
2. Dirck Jansen
3. Jan Joosten
4. de straat
- groes
groes met de Horst 3 l.
1. Convent van Ommel
2-3-4. Dirck Jansen
- groes
den Hooyhorst
4╜ l.
1. Jan Laurensen
2. Dirck Jansen
3. Jan Peters
4. de Loop
Belast met: ƒ 0-7-8 aan rentmeester van Heurn.
- ƒ 100,- aan het Convent van Ommel.
Koops
om: ƒ 307,-.
R 09

fol. 106vo

08-02-1696

Anneke Huyberts Smits - g.m. Marcelis Jan Jacob Slaets, op den
achtersten
Diesdonck, verklaart - dat op 3 jan. 1696, 's avonds tussen 7 en
8 uur, Joris
van der Laeck, sergiant, in het regiment van Heer Tettau, bij hem
hebbende
Hendrick Hendricx van Vlierden en Claes Tongemans van Hasselt,
zijnde soldaten van het voors. regiment. Welke voorn. vier
personen "int gemoet ofte tegen gecomen sijn op de gemeyne heyde bij Ostappen Huybert sone van
Marcelis Jan Jacob Slaets ende hebben alsoo de voors. Huybert met
gewelt aengevat en medegenomen
naer het dorp van Zomeren met dreygende woorden: "Huybert,
ingevalle ghij nu
geenen dienst en meempt, soo sullen wij U doodtschieten".
Zettende ondertussen hem "de roers op tlijf, de een van voren en
de ander van achteren". Zodat Huybert, uit vrees van doodgeschoten te worden, genoodzaakt is
geweest om dienst
te nemen onder de voorn. Joris van de Laack en hebben zij Huybert
meegenomen naar Hasselt, alwaar het voors. regiment zijn
garnizoen heeft.
R 109

fol. 107vo

23-02-1696

Latijnse akte.
R 109

fol. 108vo

29-02-1696

Gijsbert Hendricx, collecteur der bieren, wijnen, brandewijnen en
andere gedistileerde, te Asten, van 1-10-1695 - 30-9-1696, en welke impost
gepacht is door

Hendrick van den Bleeck, verklaart ter instantie van Hendrick van
den Bleeck,
dat hij, attestant, als collecteur "met egene brouwers, tappers
ofte herbergiers binnen dese heerlijkheidt Asten geen de minste compositie
ofte accorde en heeft aengegaen ofte gemaeckt als alleenlijcken
maer volgens placaet van den

Landen, veel minder egene der minste compositie dienaengaende
daerover gemaeckt
met de [
]".
Dit, hem attestant, tot driemaal voorgelezen zijnde, heeft
daarbij "gepersisteert".
R 87

fol. 103vo

30-03-1696

Willem Geven verkoopt aan Antoni Peters en Gevert Paulus:
- de helft van twee huizen, aangelagen, hoven, landerijen en
groes - aan den
Dijck en Beeck
50 l.
Met inbegrip van alle lasten, cijnsen, renten en pachten.
Koops
om: ƒ 322,-.
R 109

fol. 109

30-03-1696

- Hendrick Canters, president,
- Gijsbert Hendricx, schepen - en
- Thomas Hoefnagel, oud borgemeester, verklaren ter instantie van
Johan de Rijck, president schepen van Helmont, dat in september
1694, wanneer door de Raad van Staten "de gemeene landsmiddelen"
van Peel- en Kempenland verpacht werden dat dan eerst werden
"afgehangen" de bier- en wijnaccijns over de stad Helmond.
Deze werden "innegemeynt" door Jan de Rijck.
Op tussenspreken van Lambert van Roosmalen werd gezegd - dat dit
niet geoorloofd was, omdat de regenten niet mogen pachten.
Hierop heeft Jan de Rijck weer gezegd: "Ed. Mo. Heeren, ter is
voor mij niet, maer hetgene ick doe is voor de stadt van
Helmondt, niettegenstaende hetselve veel te dier is maer tis maer
om van de vexatie ende quellinge ontlast te wesen".
De pachting is toch aan Jan de Rijck toegestaan.
R 107b
fol. 6
05-04-1696
Voor Laureyns van 's Gravenzande en Cornelis Ackersdijck,
schepenen te
's Bosch, is verschenen Simon Coenraet Lintworm, Raat van 's
Bosch, als Generael van de Beursen, welke bij executie heeft doen
verkopen ten laste van
Jan Jansen Vrients, om daaraan te verhalen - een rente van ƒ 8,/jr.
- groes
te Heusden
7 l.
1. erven Goyaert Hocx
2. erven Jacob van den Eeckelcamp
3. Marcelis Fransen
4. de Heer van Asten
- hooibeemd
2 l.
1. Aert Janssen Vrients
2. Marcelis Fransen
3-4. de straten
- hei
4 l.
1. Tielen Vogels
2. erven Wouter Verbeeq
3. Goyaert Fransen
4. de Loop
- land
3 l.
1. erven Jacob van den Eeckelcamp
2. Jan Willems
3. Willem Peeters
4. Matijs Philpsen
- land
1 l.
1. Goyaert Hocx
2. Marcelis Fransen
3. Willem Peeters

4. Bernaerd Reynders

- land

1 l.
1. Jan Willems
2-3. erven Jacob van den Eeckelcamp
4. Tielen Vogels
- land - een dries of hofstad
3 l.
1. Jan Jacobs
2. Jan Joosten
3. de straat
4. Lenaert Maessen
- huis, hof, hofstad en aangelag - te Heusden
1 l.
1. erven Goyaert Hocx
2. Jan Willems
Koper: Jan Antonis Tielens
voor : ƒ 242,- en
20 slagen.
De goederen zijn belast met:
- ƒ 4,-/jr aan de Heer van Deurne.
- 15 st./jr aan de H. Geest van Asten.
Geregistreerd Asten - 6 april 1717.
R 87

fol. 104vo

26-04-1696

Jacob Verberne verkoopt aan Philips Dircx Timmermans:
- land
het Liender
╜ l.
1. de koper
2-4. kinderen Wouter Geven
3. Jan Hendrick Ceelen e.a.
om: ƒ 30,-.
R 11

fol. 12

Koops

28-04-1696

Marten Antonis is van zijn eed, als vierman, ontslagen.
Schepenen zijn nu: Hendrick Canters,
- Antony Josephs,
- Gijsbert Hendricx,
- Willem van Heugten,
- Philips Timmermans,
- Joost Doensen,
- Marten Antonis Martens.
R 87

fol. 104vo

01-05-1696

Josina - weduwe Joost Hoefnagel, geass. met Goort Hoefnagel, haar
zoon, en
Peter Huyberts van der Putten, haar zwager, verkoopt:
- hooiveld het Vosvelt - in 't Root
6 l.
1. weduwe Aert Jan Tielen
2. Jan Frans Coolen e.a.
3. Peter Fransen e.a.
4. Antonis van Rut
Koper:
Joost
Hendrick Doensen - ƒ 725,-.
- land/groes
het Venneke - ontrent de Wolfsbergh
1╜ l.
1. Dirck Willems
2. Gerit Aerts e.a.
3. Antonis van Rut
4. Philips Thomas
Koper:
Antonis
Daniels - ƒ 140,-.

R 109

fol. 110

15-05-1696

Jan Peeter Lomans en Aert Verrijdt, beiden te Asten, verklaren
dat Dinnatius
de Flaen, te Helmont, omtrent Vastenavond l.l., te Asten zijnde,
een voermanskar van Willemke - de vrouw van Hendrick Peter Lomans, alias de
Smalen, welke
Smalen toen niet thuis was, heeft geleend.
En dat de kar van Hendrick Peter Lomans, alias Smalen, is en van
niemand anders.
R 11

fol. 13

23-05-1696

- Joost Bruynen, aanlegger - contra - Anneken - weduwe Tijs Frans
Matijssen
de de Groodt - als erfgenamen van Matijs Fransen de Groodt.
Betreft: De aflossing van een schepenobligatie van ƒ 600,- α 6%
d.d. 9-5-1677 - achterstand 6 jaar.
R 33 - 52

23-05-1696

1/2

Aan de regenten.
Wendel Michiels "bevrucht sijnde geworden met kindt van Gerit
Philipsen, alhier, en van den selven kinde verlost sijnde heeft sij suppliante
het kint
gerichtelijcken doen leveren aen Geerit Philipsen die het selve
kindt weygerende aen te nemen, heeft terugge gesonden".
Niet wetende op wat voor "pretext" behalve dat voors. Geerit
tegenwoordig met een ander vrouwspersoon in ondertrouw is en a.s.
zondag "staet getrouwt te worden". Dit zonder enige "presentatie" gedaan te hebben aan
suppliantie wegens
haar "defloratie".
Suppliante wil de weg van het recht inslaan doch is onmachtig de
kosten hiervan te dragen, zoals U. Ed. haar "soberen staat" ook
wel kennen.
14-11-1696 2/2
Aanlegster, geass. met Willem Michiels haar gekozen momboir,
vraagt om gedaagde om voors. redenen op te leggen en te voldoen - ƒ 100,- of een
zodanige meerdere of mindere som.
Ook: R 11 - fol. 18 - 14-11-1696.
R 87

fol. 106

09-06-1696

los blad

Antonis, Frans en Aert Verrijt, gebroeders, verkopen aan Jacob
Thomas:
- huis, land, groes - op het Rinckvelt
10 l.
Zoals in bewoning bij de koper.
Koops
om: ƒ 307,-.
R 87

fol. 106

09-06-1696

los blad

Jacob Thomas is schuldig aan Jenneke - weduwe Jan Andriessen van
Ruth
- ƒ 200,- α 5%.
R 87

fol. 106

11-06-1696

De kinderen en erven van Goort Goortsen van Bussel verkopen aan
Antonis Frans
Philipsen:
de Hooyhorst
6 l.
1. Thomas Hoefnagel
2. Jan Jansen van Helmont
3. de cleyne Aa
4. de straat
R 11

fol. 14

20-06-1696

Als borgemeesters worden aangesteld: Antonis Goorts van Bussel geleerde.
- Hendrick Aert Rosers
- ongeleerde.
Als "setters": Jacob Goorts Verberne - geleerde.
- Jan Willem Hennis
- ongeleerde.
R 109

fol. 111

26-06-1696

Casparus Curtius, dominee, te Nunen, Gerwen en Wetten, stelt zich
borg voor
Henrick van Winteroy, schout, te Asten en Lieshout - ter somme
van ƒ 3000,terzake van "het bewindt en administratie" der goederen van de
Abt van Floref, binnen Lieshout en elders in de Verenigde Nederlanden.
Enz. enz.
Marge: Op 7-7-1696 verklaren de schepenen Gijsbert Hendricx en
Philips Timmermans, die over bovenstaande akte "gestaan" hebben, dat zij
eigenlijk
niet weten of voorn. Curtius nog borgwaardig is, omdat zij
sinds hij weg
is uit Asten geen "staat" meer weten.
Zij bekennen die akte "alleenlijck door vleyende woorden
en inductie
van den Heere gemelte Curtius met bijvoeginge van henne
verclaringe
door onnoselheyt en tegoedertrouwe geteeckent te hebben.
R 09

fol. 111vo

30-06-1696

Florentius Daniels, enige erfgenaam van Antony Daniels, geeft
procuratie aan
Pieter van Megen, clercq ter secretarie, te 's Bosch, om namens
hem te casseren:
- een rente van - ƒ 636,- t.l.v. Hendrick van Luytelaer, gewoond
hebbende te
Helmont, t.b.v. Antony Daniels, zijn vader - d.d. 28-2-1665 schepenen
's Bosch.
R 87

fol. 106vo

13-07-1696

Huybert Aerts verkoopt aan Goort Hoefnagel:
- een hofstad - de Wintmolen
2 l.
Gekomen van Peter Goorts.
1. Gijsbert Hoefnagel
2-3-4. de verkoper en de gemeente
Verponding: ƒ 0-19-0
Koopsom: ƒ 50,-.
R 87

fol. 107

13-07-1696

Thomas Hoefnagel verkoopt aan Joost Roefs:
- land
den Sneyerscamp
1. Hendrick van Helmont
3. de verkoper
2-4. de koper
om: ƒ 39,-.
R 87
fol. 107vo

om: ƒ 55,-.
fol. 108

Koops

14-07-1696

Willem Dielis verkoopt aan Jan Jansen van Helmont:
- groes/land
in de Wolfsbergh
1-3. de koper
2. Jan Bosmans
4. kn Andries Thomas
Belast met: ƒ 0-15-0/jr aan de Kerk van Deurne.

R 87

13╜ r.

1╜ l.

Koops

14-07-1696

Jan en Peter Hendricx verkopen aan Jan Jansen Leenders:
- groes
aan Vordeldonck
1 l.
1. Anna - weduwe Matijs de Groodt
2. kn Marten Antonis
3. Antonis Laurensen
4. Bernart Reynders
Koops
om: ƒ 50,-.
R 87

fol. 108vo

14-07-1696

Hendrick Martens en Jan Hansen van Osch verkopen aan de kinderen
Isbout Hendricx:
- groes
aan den Dijck
3 l.
1. Marcelis Martens
2-3-4. de verkoper
Koops
om: ƒ 250,-.
R 87

fol. 109

14-07-1696

Willem Joosten Verberne, te Lierop, verkoopt aan
Antonis Peters:
- huis, hof, aangelag, land en groes - aan den Dijck
1. Mathijs Martens e.a.
2. de koper
3. de straat
4. Marten Wilborts
Belast met: ƒ 4-10-0/jr aan de Kerk van Baeckel.
- ƒ 0- 4-0/jr aan de Heer van Asten.
om: ƒ 524,-.
R 109

fol. 112vo

Paulus

en

10 l.

Koops

20-07-1696

Jacob van der Kaey, vorster, te Eyndhoven, heeft aan schepenen,
alhier, vertoond - een vonnis van schepenen Eyndhoven - ter instantie van de
kinderen en
erven van wijlen Joost van Coursel, d.d. 9-6-1696, en t.l.v. Jan
Reynders van
den Broeck, te Velthoven, "ingebodene" ter somme van - ƒ 750,- en
waarvan de
intrest 40 vat rogge/jr., maat van Eyndhoven, is.

Dit, uit de helft van een clamptiende, te Asten.
De achterstand is "versceyde jaeren".
De helft van de clamptiende wordt door Jacob van der Kaey "in
arrest genomen"
alsmede de vervallen en nog te vervallen pachtgelden die Hendrick
van den
Bleeck, als pachter, nog schuldig mocht zijn.
E.e.a. om daaraan het kapitaal en de "coornpagten" te verhalen.

R 11

fol. 14

29-08-1696

- Hendrick Winteroy, drossard, aanlegger - contra - Marcelis Jan
Jacob Slaets,
gedaagde.
Betreft: Aflossing van een obligatie van ƒ 100,- α 4%.
R 87

fol. 109vo

15-09-1696

Jan Jan Goorts verkoopt aan Philips Dirck Timmermans:
- groes/hei het Liender
2 l.
1-3. de koper
2. Jan Hendrick Ceelen
4. Jan Jansen Doll
Verponding: 12 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 92,-.
R 87
Willem van
Wouters:
- groes

fol. 110
Heughten

15-09-1696
verkoopt

aan

Peter,

Isbout

en

Catalijn

op de Dijsteldonck 3╜ l.
1. Willem Slaets
2-3. Willem Laurenssen
4. de Aa

Verponding: ƒ 1-5-0/jr
Koopsom: ƒ 180,-.
R 87

fol. 110vo

17-09-1696

Antony Canters verkoopt:
- groes

in den
1.
2.
3.

Hendrick Ceelen - ƒ 218,-.
- groes

Verponding: ƒ 2-10-0
van Helmont - ƒ 510,-.
- groes

28 r.

Andriessen - ƒ 50,-.
- land

Goorts - ƒ 25,70.
- land

Bruynenweerdt 2╜ l.
de Aa
erven Wouter Geven e.a.
Dirck Willems
Koper:

Jan

de Hooybeempt - in de Wolfsbergh 5╜ l.
1. de koper
2. de cleyne Aa
3. de Heer van Asten
4. erven Thomas Philipsen
Koper:
Jan
Jan
het

Coolcampke

-

in

de

Wolfsbergh

1. de straat
2-3. Philips Thomas
4. Thomas Hoefnagel
Koper:

Thomas

in de Wolsfsbergh
21 r.
1. de straat
2. Antonis Fransen
3. de koper
4. kn Goort Philipsen
Koper:

Jan

Jan

den Abbert
1 l. 35 r.
1. Jan van Helmont
2-3-4. de straten
Koper:
Antonis

Daniel Lomans - ƒ 105,-.
- land

in de Wolfsbergh
1. Dirck Willems
2. Jan van Helmont
3-4. de straten
Koper:

2 l.

- land
22 r.

in de Wolfsbergh

2

- land
27 r.

in de Wolfsbergh

Marcelis - ƒ 80,-.

Frans
l.

1. de voetpad
2. Jan Leenders
3. Philips Thomas
4. de straat
Belast met: ƒ 4-10-0/jr aan Hendrick Antony Canters, president
schepen.
Koper:
Huybert
Hendricx - ƒ 100,-.

- land

2 l. 4 r.

3

1. de koper
2. de straat
3. Jan van Helmont
4. Catalijn, dr Willem Geven
de Waeterstraet - in de Wolfsbergh
1. de Waeterstraet
2-3. Jan van Helmont
4. Dirck Andriessen
Koper:

Willems - ƒ 413,-.
- land

int Root
1. de koper
2. Jacob Verberne
3. de Dijck
4. de Loop
Koper:
Hendrick Bernarts - ƒ 425,-.
R 87

fol. 116

l.

Dirck
6 l.

Jan

19-09-1696

Jan Antonis Trip verkoopt aan Daendel Jansen:
- land
ontrent de Warande
l.
1. Marcelis Antonis
2. Jan Jansen
3. de koper
4. Antonis Goorts van Bussel
Verponding: 6 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 30,-.
R 109

fol. 113vo

25-09-1696

- Jan Dirck Fransen,
- Jacob Dirck Fransen,
- Peter Jan Aerts - g.m. Jenneke Jan Beckers.
Allen erven van wijlen Joost Jan Beckers, zij delen diens
nagelaten goederen.
1e lot: Jan en Jacob
- huis, "ere", schuur. schop en aangelag - in het Dorp
╜ l.
1-3. het tweede lot
2. Marie Dielis
4. de weg
- de helft van het land - tussen den Weegen
5

cops.
- land

1 l.

1. het tweede lot
2. Aert Verheyden
tussen de Weegen

- land

- groes

1. Jan Jansen
2. Aert Peters
op het Nootie

1 l.

1. Antonis van Rut
2. Frans Martens
int Root

2 l.

1. Gijsbert Hendricx
2-3. kn Jan Frans Coolen
4. den Dijck
int Lielder

- groes
cops.

1

1. kn Marcelis Claessen
2. Aert Peters

2e lot: Peeter Jan Aerts
- de helft van het land - tussen de Weegen
cops.
1. het 1e lot
2. weduwe Jan Roefs
3-4. de wegen
- land
ontrent de Wintmolen
1. de straat
2-3-4. de gemeente
- land
in de Snijerscamp
1. weduwe Willem Philipsen
2-3. Jacob Dircx
4. weduwe Jan Roefs
- land
in de Heesackers
2 l.
1-3. Antony Daniels
2. de weg
- groes
het Lanckvelt
7 cops.
1. Lucas van der Loo
2. Bernaert Hendricx
3. Jacob Dircx
4. Jan Hendricx
- groes
in de Haseldonck
7 cops.
1. Jacob Dircx
2. Jan Hendrick Ceelen
3. Aert Verheyen
4. Peeter Fransen
Belast met - voor ieder de helft:
- 9 st./jr aan de Armen van Asten.
- 17 st./jr aan het Clooster van Ommel.
- 5 st. 1 duyt/jr aan de Heer van Asten.

5

1 l.
╜ l.

- 12 st./jr aan rentmeester van Hurn.
R 11

fol. 15

- Joost Bruynen,
gedaagde.
R 109

03-10-1696
aanlegger

fol. 116

-

contra

-

Dirck

Jacob

Coppens,

05-10-1696

Schepenen van Asten verklaren dat zij op 24 aug. l.l. ter
instantie van Hendrick van den Bleeck, als pachter van de wijnen, brandewijnen en
bieren over
Asten - d.d. 1-10-1695 - 30-9-1696 "de voute" hebben opgenomen
van de voorn.
wijnen enz. t.h.v. de herbergiers en tappers en deze hebben
verklaard dat zij

hebben getapt in conformite van de plakkaten.

R 88

fol. 1

13-10-1696

Peeter Willemsen van de Cruys verkoopt aan de twee onm. v≤≤rkinderen van
Jan Huyberts van Maris m.n. Jan en Willemke, uit het huwelijk met
Heylke, dr
Willem Jacobs van de Cruys:
- huis, land, groes - aan den Ommelschen Bosch 9 l.
Gebruiker is Jan Huyberts van Maris.
Belast met: de helft van 5 gl./jr aan weduwe van de Graef, te 's
Bosch.
- de helft van 1 gl. 8 st./jr aan den Armen van Asten.
- de helft van 7╜ vat rogge/jr aan Henrick Antony
Canters.
Koops
om: ƒ 129,-.
R 109

fol. 116vo

13-10-1696

Heden heeft Commissaris Generael Crul de secretarie van Asten
gevisiteerd
in het bijwezen van advocaat Abraham van de Graef en alle
schepenen.
Ook: R 87
- fol. 116.
R 109
fol. 116vo
19-10-1696
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verklaart ter instantie van
Henrick van Winteroy, drost, dat hij op 16 oct. l.l. met Gijsbert
Hendricx en Philips Timmermans, schepenen, Frederick Bronckhorst,
deurwaarder en Peeter van der Lith, secretaris een rondgang heeft
gemaakt om "de voute" te vinden in de impost van wijnen,
brandewijnen en bieren. Gekomen in het huis van Wouter Hoefnagel,
herbergier, waar aanwezig waren Wouter, Thomas en Jan Hoefnagel,
gebroeders, die samen hebben geassisteerd om "de voute" op te
nemen. En waarvan ΘΘn broeder, Jan, de voorn. Hendrick Gijsberts
van den Bleeck, attestant in deze, "met een vuyst heeft geslagen
aen ofte ontrent sijn linckeroogh van welcke slaen den voorn.
Hendrick G. van den Bleeck heeft ontfangen een blauw ofte
swartigheydt
aen
of
ontrent
sijn
linckeroogh".
Attestant
verklaart verder gezien te hebben - dat Wouter Hoefnagel de
voorn. Frederick Bronckhorst "heeft geruckt en gepluckt".
Verder heeft hij gezien dat Thomas Hoefnagel de deur heeft
toegehouden "met in sijn handt een bierkan, dreygende daermede te
smijten - en waerop den duerwaerder andermael sijnen dienaerstock
heeft uytgetrocken ende andermael geprotesteert uyt naeme van de
hooge overigheyt".
R 11

fol. 17

24-10-1696

- De Heer van Asten, aanlegger - contra - Merike - weduwe Laurens
Antonissen,

g

edaagde.
R 109

fol. 117

24-10-1696

Hendrick Peeter Loomans - g.m. Willemke Peters van Breey - weduwe
Jan Jansen
Slaets "dewelcke q.te predicta mette minne niet hebben connen
geraecken tot
wettige scheydinge en deylinge der goederen bij den v.n. Jan
Slaets aen de
v.n. sijne vrouw bij testamente gemaeckt als andere pretensien
t.l.v. Marcelis
Jan Slaets hem competerende in sijne qualiteyt".
Hij geeft procuratie aan Mr. Thomas Idelet, advocaat, om namens

hem te procederen tegen Marcelis Jan Slaets.
R 11
fol. 19
14-11-1696
- Anneke - weduwe Matijs Fransen de Groodt, aanlegger - contra Marten Gielens, gedaagde.
Betreft: Huurschuld van gepachte goederen.
Verzoek om gedaagde "executabel" te verklaren.
Ook: R 33 - 52 - 13-11-1696.
R 88

fol. 1vo

14-11-1696

Margareta van Gorcum - weduwe Jan Roefs verkoopt aan Jan Hendrick
Bernaerts:
- land
ontrent den Cruyswegh
╜ l.
1. de Kerk van Zomeren
2. Anna - weduwe Cornelis Cemp
3. de weg
4. Laurens van den Bleeck
Koops
om: ƒ 25,-.
R 88

fol. 2

22-11-1696

Hendrick Mathijssen - g.m. Jenneke Hendrick Mennen verkoopt aan
Hendrick Gijsbert van den Bleeck de helft van:
- land
ontrent Huybert Aerts - in 't Dorp
geheel 4╜ l.
de zijde van de kopers schuur
1. de voetpad
2. de verkoper
3-4. de straten
Verponding: ƒ 0-11-14/jr.
Met de conditie dat daar in blijven staan t.b.v. het onm. kind
van Aert Mennen
- ƒ 27,- tegen een intrest van ƒ 1-7-0/jr.
Koops
om: ƒ 99,-.
Marge: Jan van Rut, namens de momboir van het onm. kind van Aert
Mennen, verklaart ƒ 27,- en ƒ 6,- intrest ontvangen te hebben van
Frans Marten
Doensen - 6-8-1720.
Hij verkoopt nog aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck:
- land
het Neutie
3 cops.
1. de koper
2. weduwe Aert Jan Tielen
3. Antonis Aerts
4. de straat
Verponding: ƒ 0-3-4/jr
Koopsom: ƒ 25,-.
Hij verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts:
in de Rootsestraet - naest de
33 r.
zijde van Jan Hoefnagelacker
1. Jan Hoefnagel
2. Antonis Aerts
3-4. de wegen
Verponding: 0-7-8/jr
Koopsom: ƒ 45,-.
R
28-11-1696

2

l.

Handerske - weduwe Geerit Eymers van Loon, te Ommel, geass. met
Geerit Neerven
en Jan Eymerts van Loon, verkoopt publiek haar goederen.
Kopers waren o.a.:
Dirck Coolen
Geef Dircx
Peeter Duysse van de Leensel
Hendrick Rooymans
Jan Mathijssen de Groot
Peeter Willems van Kessel
Marcelis Peeter Coolen
Antony Peeter Canters
Frans Hoefnagel
Antonis van der Linden
Andries Coolen
Jan Aerts Coopman
Jan Peeter Meeis
Cornelis de Smit
Jan Hansen
Willem Beckers
Joost Antonis Blockers
Jan Joosten Smit
Jelis van den Berge
Jan van Riet
Frans Doensen
Judocus van de Cruys
Marten van Hoeck
Opbrengst: ƒ 102-18-10.
Kosten o.a. schepenen
0-18-0
- zegel
1- 1-0
- vorster
2- 0-0
- president
0- 6-0
- v.d. Cruys
0- 8-0
- Matijs Somers 0- 2-0
- wijnkoop
4-16-0
- Hoefnagel
1- 0-8
R 88

fol. 3vo

07-12-1696

Frans Cornelissen verkoopt bij erfmangeling aan Hendrick Canters,
president:
- groes
in het Liender
2 l.
1-2. Thomas Jacobs
3. Jan Peters van Rest
4. Nicolaes van der Linden
Koops
om: ƒ 30,-.
Hendrick Canters verkoopt aan Frans Cornelissen:
- groes
de Papendonck
2 l.
1. Frans Cornelis
2. Jan Walravens
3. Nicolaes van Rut
4. Aert Dielis
Koops
om: ƒ 30,-.
R 88

fol. 4vo

07-12-1696

Jan Peters van Rest verkoopt aan Hendrick Canters, president:
- een hofstad - bestaande uit land en groes - in de Steegen
5
l.
1. Hendrick Dielis
2. Hendrick Jan Canters
3. de straat
4. Jan Jacob van Hoof e.a.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr aan rentmeester van Hurn.
Koops
om: ƒ 300,-.
R 88
fol. 5
07-12-1696
Henrick Canters verkoopt aan Jan Joris van Hoof en Frans Huyberts:
- land - in de hofstad in de Steegen - gekomen van Maria Dielis
2 l.
1. de verkoper
2. Dielis Hendricx

3-4. Hendrick Jan Canters
int Liender
2 l.
1-2. Thomas Jacobs
3. de verkoper
4. Nicolaes van der Linden

- groes

om: ƒ 70,-.
R 88

fol. 5vo

Koops

10-12-1696

Hendrick Goorts Verboeyen verkoopt aan Philips Gerits:
- groes
ontrent het Aa-hout - te Astappen
1-2-3. de koper
4. Hendrick Canters
Belast met: ƒ 0-18-0/jr aan rentmeester van Hurn.
Koops
om: ƒ 98,-.
Hij verkoopt aan Hendrick Canters:
- land
te Astappen
1 l.
1. de koper
2-3. Marcelis Antonis
4. Philips Gerits
- groes
te Astappen
1╜ l.
1-2. de koper
3. kn Jan Hendricx
om: ƒ 60,-.
R 109

fol. 118vo

Koops

11-12-1696

Andries Jansen - g.m. Catarina Peters - weduwe Jan Adriaensen van
den Berge,
te Velthoven, verpacht aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck:
- zijn ╝e deel in een klamptiende - de Braselse of Wijtflietse
tiende.
Waarin de weduwe de Lauw, te Eyndhoven, de helft competeert en
het overig
╝e deel aan de kinderen Jan Reynders van den Broeck.
De klamptiende is mede rijdende tegen het Groot Gasthuys van 's
Bosch en
Thomas Beresteyn.
Pachttermijn: 8 jaar.
Pachtprijs: 6 mud rogge/jaar,
- 3 mud boekweit/jaar en de jaarlijkse verponding.
De extra ordinare verponding is voor rekening verpachter.
De pachter zal 3 vat rogge/jr leveren aan het Convent van Ommel.
Marge: Adriaen Jansen van den Berge, geass. met Gevardt Hesius,
is van deze
pacht geheel voldaan door Hendrick van den Bleeck - 12-111699.
R 109

fol. 119vo

12-12-1696

Hendrick Gijsberts van den Bleeck heeft volgens "scabinale
huyrcedulle"
tussen hem en - Anneke Doensen - in huur gegeven "den heert,
keucken en den
verdere afhangh, sijnde een stalleke in den huysinge" waar Anneke
Doensen nu
in woont - staande ontrent de Kercke - met den halve hof.
En dat aan Jan Hendrick van den Bleeck, zijn zoon.
Huurtermijn: 4 jaar.
Huurprijs: ƒ 8,-/jaar.
De verhuurder zegt toe op zijn kosten in de keuken een bedstede

te laten maken
en plaatsen "omme te conne gebruycken ende daerinne te leveren en
te doen het
beste bedde tgene hem huyrder is aengestorven van Josyna van der
Wynden, sijne
moeder, met laeckens en deeckens en verdere toebehoorten".
Verder zal de verhuurder aan de huurder leveren:
- haal en tang, pot en ketel, stoel bank en kast en wat verder
tot het huishouden behoort.
De huurder zal de gewone lasten van het huis betalen.
De verhuurder de extra ordinare.
R 88

fol. 6vo

19-12-1696

Margareta van Gorcum - weduwe Jan Joost Roefs verkoopt aan
- Maria, haar dochter - g.m. Dirck Coolen,
- Joost, haar onmondige zoon - en
- Aldegonda haar onmondige dochter:
- al haar roerende en onroerende goederen - testament d.d. 28-41692.
De kinderen zullen haar haar verdere leven onderhouden enz.
R 88

fol. 7vo

31-12-1696

Philips Wouters de Groodt verkoopt aan Philips Timmermans:
- land
het Liender
1 l.
1-2-3-4. de koper
Verponding: ƒ 0-8-8/jr.
R 109

fol. 121

31-12-1696

Paspoort voor: Matijs van de Sande, geboren en wonende te Asten.
R 110
fol. 1
01-01-1697 fictief - ongedat.
- Hendrick van Winteroy,
drossard.
- Hendrick Canters,
- Antonis Joseph Verdeuseldonck,
- Willem van Heughten,
schepenen.
- Philips Timmermans,
- Joost Henrick Doensen,
- Marten Antonis.
- Peeter van der Lith,
secretaris.
Opmerking: Ook Gijsbert Hendricx en Peter Jan Baltus tekenen als schepenen.
R 88

fol. 9

08-01-1697

Henrick Canters verkoopt aan Hendrick Joost Doensen:
- groes
achter Ostaden
1. Florentius Daniels
2. weduwe Aert Jan Tielen
3. de verkoper
4. de Aa
Verponding: ƒ -10-0/jr
Te "wegen" door het weiveld van Hendrick van den Bleeck.
R 110

fol. 2

3 l.

Koopsom: ƒ 290,-.

29-01-1697

Schepenen verklaren dat "het swart henstpeerdt, oudt drie jaer, hoogh 16 α 17
palmen, met swarte colle" dat de bagijnen van het Clooster van Ommel hebben
aangekocht op de Ruremondtse-marckt van Martyn van Bijstervelt, uit Venroy,
zal dienen tot hun behoeve en dat zij het niet zullen "verbrengen".
Het paard is in het register op de secretarie te Asten geboekt onder nummer
256 t.n.v. het Convent.
R 110

fol. 2vo

29-01-1697

Jenneken - weduwe Jan Andriessen van Ruth verklaart dat Franciscus Jan Andriessen van Ruth, haar zoon, sinds enige jaren tot nu toe de administratie van haar
goederen heeft gevoerd.
Zij is hier tevreden over en hij hoeft geen verdere verantwoording te doen.
R 110

fol. 3

02-02-1697

- Jan Antonis Verrijt - weduwenaar Maria Jacob Tielens, geass. met Jacob Goorts
Verberne, zijn zwager - ter eenre zijde - en
- Elske Peeter Reynders, geass. met Reynder Peeters, haar broeder, namens Peeter, zijn vader - ter andere zijde.
Zij willen trouwen en maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- Indien uit dit a.s. huwelijk geen kinderen geboren worden en Jan A. Verrijt
het eerst komt te overlijden dan zullen "de Reynders" niets ontvangen uit
zijn na te laten goederen.
- Indien Elske komt te overlijden v≤≤r Jan dan zal deze niets ontvangen van de
achter te laten goederen van Peeter Reynders of van die van Elske - hij mag
deze dan echter gebruiken - en na zijn dood gaan ze weer naar de zijde vanwaar ze gekomen zijn.
- Indien uit dit a.s. huwelijk kind(eren) geboren worden zal men dienaangaande
reguleren naar de costuymen van Asten.
R 88
fol. 9vo
06-02-1697
Jan Antonis Dielis, te Ommel, verkoopt aan Jan Frans Joosten van de Looverbosch:
- huis, hof en aangelag - te Ommel
4 l.
1. Joost van Heughten
2. Jan Peeter Canters e.a.
- land
de Venacker
1 l.
1. Jan Peeter Canters
2. Jan Laurenssen
- land
den Dries
2 l.
1. Jan Peeter Canters
2. Joost van Heughten
- land
den Halsacker
2 l.
1. Jan Laurenssen
2. kinderen Thomas Canters
- land
de hoogh Loo
7 cops.
1. Jacob van de Cruys
2. Peter Reynders e.a.
- groes
in de Engelbeemden 3 l.
1. Antonis Canters
2. Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth
e.a.
- groes
in de Liesselse beemden
Belast met: aan de Heer van Helmont .........
- ƒ 1-16-0/jr aan de Kerk van Asten.
Conditie: Mayke Martens, de dienstmaagd van de verkoper, mag gedurende haar
leven gebruik maken van de keuken, kelder en hof van het huis.
En zal Mayke in eigendom verkrijgen al de "schaere, bestialen, meubelen enz." in huis aangetroffen.
Koopsom: ƒ 836,-.
R 33 - 52

07-02-1697 provisioneel
21-02-1697 definitief
Jan Mathijssen de Groodt - en
- Aert Jan Tielen - g.m. Elske
willen t.h.v. Frans van Bussel, herbergier, aan den Dijck, publiek verkopen:
- huis en hof opgehouden ?
- land
aan Vosselen
6 l.
1. Marcelis Martens e.a.
2. de wegen
opgehouden ?
- land
aan Voselen
7 cops.
1. kn Evert Jansen

Koper: Wouter Hoefnagel
- land

Koper: Geerit Neerven
- groes

R 88

fol. 10vo

2. kn Joost Laurensen
3-4. Marcellus Martens
Koopsom: ƒ 50,-.
den Start
╜ l.
1-2. Marcellus Martens
3. kn Evert Jansen
4. Antonis Peters
Koopsom: ƒ 20,-.
aen de Beeck
4 l.
1. Bernart Hendricx
2. Hendrick Andriessen
3. Marten van den Zande
4. de Beeck
opgehouden ?
10-02-1697

Johan Matijs Coolen verkoopt aan Cornelis Joosten van Erp, zijn zwager, zijn
kindsdeel in:
- huis, schuur, kamer, hof, land en groes - in het Dorp
7 l.
Zoals het in gebruik is bij de koper.
En alles wat hem is aangestorven van zijn ouders Matijs Coolen - en Handerske
Cornelissen.
Belast met: de helft van ƒ 150,- aan Joost Bruynen, te Maerheese.
De andere helft is aan de kinderen Hendrick Baessen.
- de helft van ƒ 150,- aan doctor Cuchenius.
De andere helft is aan de kinderen Hendrick Baessen.
- de helft van ƒ 0-6-8/jr aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 70,-.
R 88

fol. 12vo

20-02-1697

Hendrick van den Bleeck verkoopt aan Henrick Canters, president:
- groes
achter Ostaden
3╜ l.
1. weduwe Mathijs Franssen de Groodt
2. Hendrick Bernaerts e.a.
3. Jan Frans Coolen
4. Florentius Daniels
Verponding: ƒ 1,-/jr
Koopsom: ƒ 200,Met recht van "wegen" voor Florentius Daniels e.a.
R 88

fol. 11

21-02-1697

Philips Wouters de Groodt geeft in belening aan Lucas van de Loo, zijn zwager,
- groes
in de Haseldonck
1╜ l.
1. Lucas van der Loo
2. Peter Fransen
3. de cleyne Aa
4. Philips Fransen
Beleentijd: 3 jaar
Beleensom: ƒ 120,α 5%.
R 88

fol. 12

23-02-1697

Anneke, dochter Matijs Coolen, 26 jaar, verkoopt aan Cornelis Joosten van Erp
haar kindsdeel in:
- huis enz.
Zie ook: 10-2-1697.
Koopsom: ƒ 72,-.
R 110

fol. 4vo

26-02-1697

Jr. Everard de Doerne "heeft laten breecken en saegen eenigh eyckenhout" op
zijn eigen gronden, alhier te Asten.
Hij wil dit hout laten vervoeren met deze nevengaande paarden naar zijn adelijk huis - Duerendael - te Oisterwijck, om daar te gebruiken voor reparatie
van hetzelfde huis.

R 88

fol. 14

28-02-1697

Antony Joosten den Coopman verkoopt aan Jan Aerts, zijn zwager:
- groes
het Ven - te Ommel
1. de koper
2. Bastiaen Verhoeven

3-4. Antonie van de Cruys en de weg
Koopsom: ƒ 175,-.
Hij verkoopt aan Anneke Bruystens - weduwe Joost Jansen:
- - land
op de Loo
2 l.
1. weduwe Matijs Bruystens
2. Jacob van de Cruys e.a.
3. Bastiaen Verhoeven
4. Jan Aerts
Verponding: 16 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 90,-.
Hij verkoopt aan Hendrick Canters:
- twee percelen groes - Bussel
5 cops.
1-3. Jan Willem Pennincx
2-4. erven Simon Claessen
- en het ander perceel
1. erven Simon Claessen
2. Peter Willems
3-4. Jan Willem Pennincx
Verponding: 14 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 50,-.
R 88

fol. 15

28-02-1697

Hendrick Canters, president, verkoopt aan Hendrick van den Bleeck:
- land
tussen het Dorp en de Wintmolen 2 l.
1-3-4. de wegen
2. de koper
Verponding: 12 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 45,-.
R 110

fol. 5

01-03-1697

Paspoort voor: Wouter Hoefnagel c.s., geboren en wonende te Asten.
R 88
fol. 15vo
06-03-1697
Johan Matijssen de Groodt - en
- Aert Aertsen Tielen - g.m. Elske Matijssen de Groodt
verkopen aan Marcelis Martens:
- groes
den Dijck
1. kn Isbout Hendricx
2. Matijs Martens e.a.
3. de koper
4. de Aa
Zij verkopen aan Jenneke Marcelis Berckers:
- land
aen Vordeldonck
1. Jan Bosmans
2. Aert Andriessen
3. Peeter Martens
- land
aen Vordeldonck
1. Jan Verhindert
2. kn Marten Antonis e.a.
- land
op de Roeter
1-2. Jan Andriessen

3 l.

Koopsom: ƒ 220,-.
1 l.

2 l. 1 cops.
3 cops.

Koopsom: ƒ 130,-.
Zij verkopen aan Antonis Laurensen:
- groes
aen Vordeldonck
2 l.
1. het Palmbroeck
2. Philips Dielis e.a.
3. kn Jan Leenders
4. Jan Peters
Verponding: 15 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 50,-.
Zij verkopen aan Marcelis Andriessen:
- huiske en aangelag - aan Vordeldonck

2 l.

1.
2.
3.
4.
Verponding: 15 stuiver/jr
R 88

fol. 17vo

kn Jan Joosten
de Koeystraet
de Heer Schenaerts
Jan Peters
Koopsom: ƒ 50,-.

21-03-1697

Jan Willem Pennincx geeft bij erfmangeling over aan Aert Aerts Tielen:
- groes
tot Ostaden
5 cops.
1. Joost Jan Tielen
2. Jan Hendrick Tielen
3. de straat
4. Bernaert Hendricx e.a.
Aert Aerts Tielen draagt over:
- land
aan de Nachtegael - tot Vosselen ╜ l.
1-2. Marcelis Martens
3. de straat
4. weduwe Aert Jan Tielen
- groes
ter plaatse voors.
l.
1-4. de straat
2. Peeter Jan Baltus
3. Hendrick Verdijsteldonck
Mangelsom: ƒ 50,-.
R 88

fol. 18vo

23-03-1697

Elske Antonis Philipsen - weduwe Peter Willems van de Waerdenborgh verkoopt
aan Philips Peter van de Waerdenborgh, haar zoon:
- huis, hof, aangelag, land en groes - in de Wolfsbergh
16 l.
Dit is het huis waarin zij woont.
Koopsom: ƒ 50,-.
R 88

fol. 19

23-03-1697

Aert Aerts Tielen verkoopt aan Antonis Peters van der Linden:
- huis, hof en aangelag - aan de Ommelsche Bosch
7 l.
1. Antony Josephs
2. Aelbert Peters
3. kn Antony van de Cruys
4. Frans Verrijt e.a.
- land
aan de Boeckweytsdenne
2 l.
1. Wilbort Verberne
2. Aelbert Peters
3-4. de gemeente
- land
den Horrick
42 r.
1-2. Antony Josephs
3. erven Frans Matijssen
4. de Laerstraet
- hof
6 r.
1-3. Antonis Josephs
2. kn Frans Matijssen
4. de Bosserdijck
- groes
het Weyvelt - ter plaatse voors. 5 l.
1-3. Antonis Jan Canters
2. Hendrick Canters e.a.
4. Antonis Josephs
- hooiveld
ter plaatse voors.
2 l.
1. kn Antony van de Cruys
2. Antonis Jan Canters
3. weduwe Gerit Eymers
4. de Aa
Belast met: 3 stuiver 4 duiten/jr cijns aan het Heer van Helmont.
- Samen met Aert Aerts Tielen - ƒ 600,- α 4╜%.
- ƒ 200,- α 5% aan Jan Poels, te Venroy.
Koopsom: ƒ 975,-.

R 88
fol. 20
21-03-1697
- Anneke - weduwe Matijs Franse de Groodt,
- Jan Mathijssen de Groodt,
- Aert Aerts Tielen - g.m. Elske Mathijssen de Groodt.
Zij verkopen aan Henrick Canters, president:
- land
aan Vosselen
5╜ l.
1-3. de weg
2. Antonis Peters e.a.
4. Marcelis Martens
- land en hofstad - of de plaats waar het huis op staat - aan Vosselen.
Het huis door de verkopers te ruimen.
1-3. Marcelis Martens
2 l.
2. kn Evert Jansen
4. de weg
- land
aan de Meer - te Ommel
5 cops.
1-2. het Convent van Ommel
3. de weg
4. Frans Verrijt
- hooiveld
aan de Beeck
4 l.
1. Bernaert Hendricx
2. Gevert Paulus
3. de Beeck
4. Willem Slaets
het Eeusel - achter Ostaden
4 l.
1-3. de koper
2. kn Evert Jansen e.a.
Belast met: ƒ 0-17-14/jr aan de Heer van Asten - uit de Grootenacker aan Vosselen.
Koopsom: ƒ 350,-.
R 88

fol. 21

25-03-1697

Laurens Martens, te Liessel, verkoopt aan Jan Mathijssen de Groodt:
- huiske en hof - aan den Hemel - in het Dorp
5 r.
In bewoning bij Mathijs Walravens.
1. de verkoper
2. Jan Hendrick Ceelen

3. de straat
R 88

fol. 21vo

Koopsom: ƒ 100,-.

25-03-1697

Jan Mathijs de Groodt verkoopt aan Jan Willem Verbeeck:
- huiske en hof - aan den Hemel - in het Dorp
1. Jenneke Keils
2. Jan Hendrick Ceelen
3. de straat

Koopsom: ƒ 150,-.

R 88
fol. 22
23-04-1697
Josina van der Hove - weduwe Joost Hoefnagel heeft ontvangen - ƒ 100,- α 6%
van Philips Peter van de Waersenborch van een obligatie welke haar toekwam
uit de goederen van wijlen Peeter Willems van den Warrenborgh herkomende uit
het sterfhuis van wijlen Matijs van den Hove.
De obligatie is niet meer vindbaar.
R 11

fol. 21

24-04-1697

Hendrick Matijssen - g.m. Jenneken Hendrick Mennen verzoekt dat de verkoopcedulle - d.d. 14-11-1696 executabel zal worden gewezen - dit t.l.v. Hendrick
van den Bleeck.
R 88

fol. 22vo

01-05-1697

Aert Aerts Tielen verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts:
- dries
te Ostaden
1 l.
1. de koper
2. kn Joost Jan Tielen
3. Marten Marcellus en Bernaert Hendricx
4. de straat
Verponding: 11 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 96,-.
R 88

fol. 23

07-05-1697

Hendrick van den Bleeck en zijn zoon Jan verkopen aan Willem Hendrick Dielis:
- groes
de Steegen
3 l.
1. Philips Dircx
2. Thomas Jacobs
3. de Waeterlaet
4. Thomas Huybers
Verponding: ƒ 1-10-0/jr
Koopsom: ƒ 250,-.
R 88

fol. 23vo

07-05-1697

Willem Hendrick Dielis is schuldig aan Hendrick van den Bleeck - ƒ 125,zonder intrest.
Marge: 4-3-1699 gelost.
R 11

fol. 22

15-05-1697

- De drossard, aanlegger - contra - Jan Jansen van Ruth, gedaagde.
R 11
fol. 23
15-05-1697
Philips Dircx van Heusden heeft de eed afgelegd als "vierman".
Dit zijn nu: Daendel Lomans,
- Antonis Frans Philipsen,
- Jan van de Loverbosch,
- Philips Dircx van Heusden.
R 110

fol. 5vo

15-05-1697

Schepenen verklaren ter instantie van Hendrick van Winteroy - dat Willemke -

weduwe Jan Jansen Slaets - en g.m. Hendrick Lomans:
"welcke voorn. twee persoonen noyt aen ons eenige parceelen van goederen hebben
bekent gemaeckt ofte overgebracht om te doen laeten taxeeren".
R 110

fol. 6

25-05-1697

Dominicus, zn Jacobus Slaets van Asten, wonende te Aken, procuratie hebbende
van Jacobus Philips Slaets van Asten, geeft procuratie aan Hendrick Canters,
president, om namens hem, constituant en zijn mede-erfgenamen, in het sterfhuis
van wijlen Heylke Slaets - eerste vrouw van wijlen Jan Antonis van Dijck,
gestorven te Lierop, te scheiden en delen de op hen verstorven goederen van
Heylke Slaets, de zuster van zijn, constituants, grootvader m.n. Philips Slaets
van Asten.
Enz. enz.
w.g. Dominicus Philips von Asten.
R 110

fol. 7

31-05-1697

Het Corpus van Asten verklaart ter instantie van de kerkmeesters van Geldrop dat de bomen staande op de kerkhof, alhier, eigendom zijn van de parochiekerk
van Asten. En ter dispositie staan van de kerkmeesters om tot dienst en profijt
van de kerk gebruikt te worden.
Indien ze, met toestemming van drost en schepenen, verkocht worden moeten ze in
de kerkrekeningen voor ontvangsten ingebracht worden.
De jonge bomen zijn ingekocht door de kerkmeesters, zoals blijkt uit hun rekeningen.
R 88

fol. 24

01-06-1697

- Abraham de Laure - g.m. Jenneke Steven Lamberts,
- Antonis Stevens,
- Maria Stevens,
- Jan Stevens,
- Franciscus Stevens,
- Hendrick Stevens,
- Catharina Stevens.
Allen kinderen van Steven Lambert - g.m. Elisabet Jan Canters.
Zij verkopen aan Nicolaes van Rut:
- groes
int Swartbroeck
4 l.
1. Hendrick Horckmans
2. Hendrick Jan Canters
3. de Loop
4. 't Convent van Ommel
Verponding: ƒ 1-12-0/jr
Koopsom: ƒ 185,-.
Zij verkopen aan Elske van de Cruys - weduwe Jan Nicolaessen Spoorenbergh:
- hooiveld
int Swartbroeck
2 l.
1. kn Thomas Canters
2. Hendrick Canters
3. de Loop
4. de verkopers
Verponding: 14 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 125,-.
- dries
te Ommel
1. Jan van de Cruys
2. Jan Peters van Rest
3. de straat
4. de verkopers
Verponding: ƒ 0-12-8/jr
Koopsom: ƒ 155,Zij verkopen aan Peter Roefs:
- weiveld
int Swartbroeck
1. Jan Laurenssen
2. weduwe Gerrit Eymers
3. 't Convent van Ommel
4. de verkopers
Belast met: ƒ 70,- α 5% aan de verkopers.

Koopsom: ƒ 74,-.

Verponding: 12 stuiver/jr

Zij verkopen aan Jan van Rut en Frans van Ruth:
- land
te Ommel
6 l.
1. Jenneke van Rut
2. 't Convent van Ommel
3. de weg
4. Frans Hoefnagel
Verponding: ƒ 2-12-0/jr
Koopsom: ƒ 155,-.
Zij verkopen aan Jan Antonis Muyen:
- land
den Hoeckacker
1. Jan Peters van Rest
2. Jenneke van Rut
3. Frans Hoefnagel
4. Hendrick Canters
Verponding: 16 stuiver/jr
Belast met: 7 stuiver/jr aan rentmeester van Frans van Hurn.
Zij verkopen aan Hendrick Canters:
- huis, hof, hofstad en aangelag - te Ommel
3 l.
1. de koper
2. Jacob van de Cruys
3. de straat
4. Jan Peters van Rest
- land
den Bergh
1. Jacob van de Cruys
2. Frans Hoefnagel
3. de straten
- dries
in de Sporck
1. de weg
2-3-4. 't Convent van Ommel
Zij verkopen aan Jan Peters van Rest:
- groes
de Nieuwe Erve - te Ommel
1. de gemeente
2. Jacob van de Cruys
3-4. Jan Peters van Rest
Verponding: ƒ 1-9-0/jr

2 l. 9 r.

Koopsom: ƒ 146,-.

2 l. 23 r.

2 l. 1 cops.
Koopsom: ƒ 325,-.
2 l.

Koopsom: ƒ 150,-

Zij verkopen aan Handerske - weduwe Isbout Conincx en Anna Costers - weduwe
Jacob Cuypers, te Meyl:
- land
de Gaelre - te Ommel 3 l.
1. Joost Isbouts e.a.
2. de koper
3. scheper Joost
4. de straat
Verponding: ƒ 1,-/jr
Koopsom: ƒ 80,-.
R 88

fol. 28vo

01-06-1697

Hendrick Antony Canters, president, verkoopt aan Elske van de Cruys - weduwe
Jan Nicolaessen Spoorenbergh:
- hofstad en aangelag, land en dries - te Ommel
4 l.
Afkomstig van zijn ouders en gekocht van de kinderen Steven Lamberts.
1. Jan Aerts Coopman
2. de verkoper
3. de straat
4. Jan van Rest en Bastiaen Verhoeven
Belast met: 5 duiten/jr cijns aan de Heer van Helmont.
Koopsom: ƒ 250,-.
R 110

fol. 7vo

01-06-1697

Hendrick Canters en Antonis Josephs, schepenen, verklaren dat wij gekend
hebben Antonius Mennius, gewezen pastoor van Swamen - en dat wij zijn "afcompste" voor het grootste deel kennen.
Verder dat Marten, zn Gerrit Martens Vermeulen, tegenwoordig zijn ambacht exercerende en twee jaar heeft uitgeoefend en ondertussen is schoolgaande, van
eerlijke, getrouwde ouders is en daardoor is verwant aan Antonius Mennius, in
dier voege dat Martens overgrootmoeder de zuster was van de vader van Antonius
Mennius, fundateur.
Enz. enz.
Volgt verwijzing naar protocol - d.d. 8-5-1687.
R 88

fol. 29

03-06-1697

Jenneke Jansen, te Liessel, verkoopt aan Jan Jansen Hendricx Ceelen de helft
van:
- groes
het Liender
geheel 7 cops.
1. Jan Hendrick Ceelen
2. Geerit Aerts
3. Jan Swagers
4. Thomas Jacobs
- groes
het Liender
geheel 5 cops.
1-3. Jan Hendrick Ceelen
2. de straat
- land
het Liender
5 cops.
1-4. Jan Hendrick Ceelen
2. erven Goort Hendricx
3. Jenneke Daendels van Breey
- land
in de Loverbosch
82 r. (goed)
1. Reynier van Geldorp
2. Antonis Peters
3-4. de straten
- land
aan Vordeldonck
17 r.
1. Jenneke - weduwe Frans Joosten
2. Jan Hendrick Ceelen
3. de weg
4. Dirck van Hughten
Belast met: 1/6e deel van ƒ 150,-.
Koopsom: ƒ 175,-.
R 110

fol. 108

14-06-1697

Wij, Marcellus Martens en Jan Dircx, kerkmeesters, verklaren ter instantie
van de regeerders van Geldorp - "dat de chingel ofte muyr die welcke om den
kerckhof van Asten leyt, van oude tijden herwaerts is onderhouden ende gerepareert ende noch daegelijcx onderhouden ende gerepareert wort bij de kerckmeesters der parochiekercke van Asten".
En niet ten laste van de gemeente Asten komt.
R 110

fol. 8vo

15-06-1697

Schepenen, verklaren ter instantie van Hendrick van Winteroy, drossard, dat
wij zijn geweest op Vordeldonck en daar gezien hebben dat op de grond van de
gemeente tegenover het huis van de kinderen Marcelis Niclaes Berckers een
schuur was gemaakt - groot drie gebont.
Door "andere personen" is verklaard dat de schuur is gezet en getimmerd in opdracht van de kinderen Marcelis Berckers.
Wij zijn ook, in opdracht v.n. drossard, geweest op Vordeldonck, achter de
torfschop van Aert Andriesse en daar bevonden hebben, langs het teulland van
Hendrick Wilbordts Vervordeldonck, op de gemeente van Asten, dat een nieuwe sloot was gegraven, lang tussen de 80 α 90 "screeden" en ΘΘn "screede" wijd
of breed.
R 11

fol. 24

20-06-1697

Als borgemeesters worden aangesteld: Dirck Andriessen - geleerde.
- Frans Jacobs
- ongeleerde.

Als setters: Joost van Heughten - geleerde.
- Daendel Jansen
- ongeleerde.
R 110

fol. 9vo

20-06-1697

Wij, Hendrick van Winteroy, drost, Gijsbert Hendricx en Joost Hendricx, schepenen, veklaren dat Jan Jansen van Rut, op 17 juni l.l., in het bijzijn van
Frans van de Cruys heeft verklaard: "Ick en weet op Hendrick van den Bleeck
niet te seggen als eer en deught en dat dese is een eerlijck man".
De drossard heeft hen toen verzocht elkaar de hand geven, hetgeen zij gedaan
hebben, daarna zijn zij als goede vrienden van elkaar gescheiden.
R 110

fol. 10vo

28-06-1697

- Dominicus van den Broeck, te Turnout - en
- Lambert Hobis - g.m. Petronella van den Broeck.
Alzo kinderen van wijlen Jan Reynders van den Broeck, die welke als "tochter
gevreyt sijnde van seeckere clamptiende".
Zij verhuren deze klamptiende, gelegen te Asten, aan Heer Florentius Daniels
en Jan Everts.
Huurtermijn: 8 jaar.

Huurprijs: 9 mud rogge/jr, Eyndhovense maat, de helft te leveren te Velthoven
en de andere helft te Nederweert.
Belast met: 3 vat rogge/jr aan het Convent van Ommel.
R 88

fol. 30

05-07-1697

Hendrick Antony Canters en Jacob van de Cruys verkopen aan Jan Baltis:
- groes
achter Ostaden
7 l.
1. de koper
2. weduwe Aert Jan Tielen
3. Joost Hendrick Doensen
4. Hendrick Canters
Verponding: ƒ 3,-/jr
Koopsom: ƒ 475,-.
R 110

fol. 11vo

06-07-1697

- Antonis Goort Philipsen - weduwenaar Handerske Jansen Deenen, nu wonende
te Asten, a.s. bruidegom - en
- Jenneke Joosten van Rest, geass. met Joost, haar vader - ter andere zijde.
Zij willen trouwen en maken huwelijksvoorwaarden.
- Indien de bruidegom komt te overlijden v≤≤r de bruid dan zal deze - ƒ 200,ontvangen uit zijn achter te laten goederen.
- Als de bruid komt te overlijden v≤≤r de bruidegom dan zal deze ontvangen al
hetgene zij in dit huwelijk in zal brengen - t.w.: een melkkoe,
- ƒ 25,-,
- een kist,
- haar kleren.
- Indien uit dit a.s. huwelijk kind(eren) geboren worden - zullen zij zich
reguleren naar de costuymen van deze landen.
R 110

fol. 13

06-07-1697

Schepenen verklaren - dat Aert, zn Aert Jan Tielen, aan de Ommelse Bosch, te
Kessel, in het kwartier van Maeslandt, heeft staan verscheidene van zijn eigen
stokken bijen of de korven met bijen. En dat deze nu enige maanden geleden zijn
verbracht van Asten naar Kessel om aldaar op de bloemen te vliegen.
Hij wil deze bijen wederom naar Asten terugbrengen.
R 33 - 52

01-08-1697

dag en maand fictief.

Hendrick Verbeeck, advocaat, verzoekt aan de schepenen te bevorderen dat hij
zijn betaling krijgt van de "procesvoering" die hij in 1692 heeft gedaan namens
- Dirck Jacobs Coppens, gedaagde - contra van Winteroy, drost, aanlegger.
R 88

fol. 30vo

13-08-1697

Jan Jan Hoefnagels verkoopt aan Hendrick Aert Jan Tielen:
- hooibeemd
in 't Root
3 l.
2 l. is koop en 1 l. is schenking.
1. Antonis van Rut
2. weduwe Huybert Jan Tielen
3. de Aa
4. Hendrick van Helmont
Verponding: ƒ 2,-/jr
Koopsom: ƒ 325,-.
R 88
fol. 3
20-08-1697
Antonis Wouters de Groodt verkoopt bij erfmangeling aan Aert Goorts Verheyden:
- land - drie percelen
- de Wolfsbergh
4 l.
1. Jan Dircx en Jacob Dircx
2. Jan Hoefnagels
3-4. de straten
Aert Goorts Verheyen geeft voor ƒ 30,- over:
- drie percelen land, groes en hei - te Heusden
Zijnde zijn patrimonie goed.
Gebruiker: Antonis Wouters de Groodt.

R 88

fol. 32

20-08-1697

Jan Peter Groenen en Anneke Peter Groenen verkopen aan Jan Hoefnagel:
- land
de Beckersecker - ontrent de Wintmolen
2 l.
1. leegliggend land
2. Gijsbert Hoefnagels
3. de weg
4. de Santbergen
Deze landerijen zijn "verlaten"
Land is door de gemeente in huur gegeven geweest en wordt nu verkocht voor de
dorpslasten.
R 88

fol. 32vo

28-08-1697

dag en maand fictief.

De regeerders
van Heughten:
- land/groes
Verponding: 6
Belast met: ƒ

van Asten verkopen - geabbandonneerde goederen - aan Joost Jelis
de Rouwer - in de Wolfsbergh
3 l.4 r.
stuiver/jr/loops.
112,- α 5% aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 134,-.

Zij verkopen aan Dirck Willems en Catalijn - weduwe Hendrick Cornelissen de van
Willem Sweris afkomstige goederen:
- land - met de hofstad - in de Wolfsbergh
3 l. 3 r.
behalve - [de Dirck Mersisacker]
8 r.
1. Pastorylandt
2. erven Dirck Driessen
3-4. de straten
Verponding: 6 stuiver/jr/loops.
Belast met: ƒ 80,- α 5% aan den Armen van Asten
Koopsom: ƒ 92,-.
Marge: 2-2-1707 - de armmeesters hebben ƒ 40,- met intrest ontvangen van Dirck
Willems. Deze zijn weer uitgezet aan Frans Cornelis, in de
Steegen. De goederen van Dirck Willems zijn nu ontlast.
Zij verkopen aan Antonis Fransen:
- land
de Wanbraecken
2 l. 22 r.
1-3. de straat
2. de koper
4. Dirck Willems
Verponding: 6 stuiver/jr/loops.
Koopsom: ƒ 80,-.
Belast met: ƒ 80,- α 5% aan den Armen van Asten.
Marge: 24-8-1699 - de ƒ 80,- zijn voldaan door Antoni Fransen.
Zij verkopen aan Antoni Daendel Loomans:
- land/groes het Venneken - in de Loverbosch
26 r.
1. Frans Cornelis
2-3-4. de straten
Verponding: 8 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 73,-.
Belast met: ƒ 70,- α 5,35% aan den Armen van Asten.
Zij verkopen de goederen van wijlen Jan Aerts de Wolfschieter aan Thomas Hoefnagel.
- land - leegliggend
in de Langhstraet
9 cops.
- de hofstad in de Langhstraet
1 l. 44 r.
1. weduwe Frans Joosten
2. Daniel Jansen
3. de straat
4. kinderen Andries Thomas

Koopsom: ƒ 34,-.

Nog van wijlen Jan Aerts de Wolfschieter - aan Willem Haesen en Dirck Coolen en
tot profijt van de boedel van Dirck Coolen, van wijlen zijn moeder en de gelij-

ke kinderen:
- land

in de Laeghstraet
4 l. 49 r.
1. kn Marcelis Claessen
2. Andries Jansen
3-4. de straten

Koopsom: ƒ 25,-.

Nog van Michiel Huybert Coolen - aan Aert Goorts en Lambert Fransen:
- land - leegliggend
in de Langhstraet
3 l. 48 r.
1. de mestweg
2. kn Antonis Bastiaens
3. de straat
4. de Warande - van de Heer van Asten
Koopsom: ƒ 11,-.
R 110
fol. 13vo
28-08-1697
Latijnse akte.
R 110

fol. 14

28-08-1697

- Handerske - weduwe Isbout Conincx - en dochter van Aert Jan Aelberts - geass.
Francis Conincx, haar zoon en Goort Hoefnagel, haar zwager,
- Anneke - weduwe Jacob Aert Jan Aelberts, kindskind - geass. met Jacob van de
Cruys,
- Catarina, dr Jan Cuypers - en Margareta de Laue,
- Arnoldus, zn Jan Cuypers - en Margareta de Laue - ook kindskinderen.
Allen kinderen en kindskinderen van Aert Jan Aelberts - en Maria van de Cruys.
Zij verdelen diens nagelaten goederen - gelegen te Ommel.
1e lot: Handerske
- Anneke
- huis, schuur, brouwerijen, landerijen, hooi- en weilanden
33 l.
zoals "presentelijck" in bewoning en gebruik bij Handerske voornoemd.
- ƒ 500,- t.l.v. de erven van wijlen Peeter Marcelis Leenders.
2e lot: Catarina en Jan
- ƒ 700,- t.l.v. de verkrijgsters van het 1e lot.
R 110
fol. 15vo
28-08-1697
Thomas Beresteyn verpacht zijn clamptiende, verscheidene clampen, te Asten.
Deze zijn "reydende" tegen de tienden van de Vrouwe van Blaerthem, 't Gemene
Land e.a. En zoals verpachter ze in koop heeft verkregen van de erven Melchior
Doncquers.
Pachters: Antony Jansen en Wouter Hoefnagels.
Pachttermijn: 4 jaar.
Pachtprijs: 60 mud rogge/jr α 12 vat/mud, Eyndhovense maat, te Eyndhoven te
leveren.
Borgen: Frans Hoefnagel, Aert Aert Tielen, Frans Conincx.
R 11

fol. 25

18-09-1697

Heden is te Helmond overleden - Hendrick van Winteroy, drossard, te Asten.
Begraven aldaar 22-9-1697.
R 110

fol. 17

05-10-1697

Attestatie voor: Aert Aertsen Mennen - geboren en wonende te Asten.
Hij is van vrome en eerlijke ouders m.n. Aert Hendrick
Mennen - en Maria Aert Slaets.
R 88

fol. 37

10-10-1697

De regeerders van Maarheese machtigen:
- Jan Adriaen Happen,
- Gerard Janssen, hoevenaar, op Heughten - en
- Antonis Roymans, te Someren
om namens hen te verkopen:
- land
te Ommelen

5╜ l.

Kopers: Goort Thomas Canters en Jenneke Thomas Canters
Zij verkopen aan Peter Roefs:
- land - de zijde van Frans Hoefnagel
de helft van 5╜ l.
1. Frans Hoefnagel
2. de verkopers
3. Jan Peter Canters
4. Jan en Frans van Rut
Koopsom: ƒ 160,-.
Zij verkopen aan: ??
- land - de zijde van de Bochtwegh
1.
2.
3.
4.

de helft van 5╜ l.
den Bochtwegh
Goort en Jenneke Thomas Canters
Jan Fransen
't Convent van Ommelen
Koopsom: ƒ 160,-.

R 88
fol. 39
21-10-1697
Cornelis van den Beeck en Anna van Flodorp te [Middelburg] geven procuratie
aan Dirck van Flodorp, oud president, te Eyndhoven, om voor hen te verkopen:
- een obligatie van ƒ 200,- t.l.v. de gemeente Asten.
Koper is: Jan Aerts, op den achterste Diesdonck, te Asten, voor ƒ 200,-, te
vergelden uit zijn eigen onderpanden.
De obligatie is van d.d. 24-6-1620 - schepenen 's Bosch.
R 11
fol. 25
05-11-1697
Op heden heeft L. Simons (als drossard ?) de eed afgelegd aan handen van
Hendrick Canters, president schepen, daartoe gemachtigd door de Heer van
Asten.
R 11

fol. 26

13-11-1697

- Idelet, advocaat, aanlegger - contra - Huybert Abrahams - namens zijn vrouw,
Jennemaria
Boshuysen,
gedaagde.
R 146

14-11-1697

Dirck Dirck Coppens, op Heusden, verkoopt:
"peert, bestialen, schaepen, hoy ende stroy ende meubelen"
Het merendeel der goederen is opgehouden.
- Jan Linders heeft 23 schapen gekocht α 43 stuiver/stuk.
R 33 - 52

22-11-1697

De weduwe en kinderen Philips Verdijsteldonck willen, t.h.v. Frans van Bussel, publiek verkopen:
- huis en landerijen - aan den Dijck.
Bewoner en gebruiker: Jan Jansen Colen.
- de helft van een huis, land en groes - op Bussel.
Bewoner: Hendrick Willems.
R 33 - 52

22-11-1697

Joost Leenders van Heuchten en
boiren van de acht (on)mondige
Marcelis Berckers willen te te
- roerende goederen - o.a. een

Hendrick Marcelis Claessen Berckers - als momkinderen van Dirck van Heuchten - g.g.m. Anneke
Vooreldonck, publiek verkopen:
paard,
- zeven koeien,
- een varken.
- Opbrengst:
ƒ 245-06-08
- Hendrick Marcelis Berckers heeft voor zijn deel ontvangen
ƒ 255-09-00
- Joost Leenders van Heughten heeft ontvangen
ƒ 66-00-00
Totaal
ƒ 563-15-08

Uitgaven
o.a.
- aan zuster Anna van Aelst - ƒ 15,-/jr rente
over 1692-'93-'94.
00-00
- aan Frans Matijssen van gekocht laken
- aan Jan Peters van gekocht laken
- Verbeeck - ΘΘn jaar rente
ƒ 11-00-00
- Peeter van Deursen van gekocht laken
- Goort Stevens van gekocht laken
ƒ
6-06-00
- Jasper Hendricx wegens levering van 3 paar "blocken"
- rest borgemeesterslasten,
collecteurslasten,
verpondingen enz.
09-04
Enz. enz.

ƒ
ƒ
ƒ

7-10-00
3-13-00

ƒ

20-00-00

ƒ

0-13-00

45-

ƒ 655-

R 88

fol. 41

22-11-1697

Jan Aerts Horckmans, te Ostaden, is schuldig aan Hendrick Gijsbertse van den
Bleeck - ƒ 150,- α 4%.
Marge: 24-3-1698 gelost.
R 88

fol. 41vo

23-11-1697

Anneke - weduwe Hendrick Doensen is schuldig aan Hendrick Gijsbertse van den
Bleeck - ƒ 75,- α 5%.
R 10

fol. 17vo

28-11-1697

Bertram van Luytelaer, te Helmont, verklaart - dat door het overlijden van Dionisius Bunne, op hem, "ab intestato" zijn verstorven:
- ╝e deel van de goederen gelegen op den achtersten Diesdonck.
Zoals deze nu in gebruik zijn bij Marcelis Jansen van der Voort en Jan Goort
Antonissen.
"Dat daeromme hij comparant de possessie van de voorn. goederen voor soo veel
het vierde part aengaet heeft aengenomen gelijck hij deselve aenneempt mits
desen houdende tot dien eynde met een beyl in twee boomen te weeten in een
eyck ende esseboom en groefde met een schup in de aerde sluytende de deuren op
en toe verbiedende de voors. gebruyckers dat sij de verscenen pachten ende noch
te verscijnen pachten aen niemant voor soo verre het vierde part aengaet
en sullen betaelen als aen hem comparant ende oock diesaengaende met niemant
anders huyringe te maecken op pene van nulliteyt en dat hen de betaelinge voor
geen betaelinge sal strecken".
R 110

fol. 18

02-12-1697

Paspoort voor: Hendrick Jansen Keils, geboren en wonende te Asten.
R 110

fol. 19

06-12-1697

Schepenen certificeren - dat Elske - weduwe Peter Willems van den Warrenbergh
"sijnde een arme en desolate weduwe ende alhier binnen Asten is toebehoorende
een quade huysinge met eenige slechte saeylanden ende weyden".
Deze zijn belast met: 3 gl. 10 st./jr - en
- 6 vat rogge/jr aan rentmeester Frans van Hurn - een
achterstand hebbende van 16 jaar.
Zij wordt door de deurwaarder van Frans van Hurn "dagelijks" aangezet tot betaling.
Wij, schepenen, verklaren dat het de weduwe onmogelijk is om de "achterstellen"
te betalen. Zij zal de goederen moeten abbandonneren, temeer daar het voor haar
onmogelijk is om de kost te winnen voor haar en haar tien naakte kinderen.
Derhalve verzoeken wij dat aan de weduwe "alle hulpe, faveur en assistentie
mach werden verthoont".
R 88

fol. 42

07-12-1697

Hendrick Peter Lomans verkoopt aan Philips Dirck Philipsen:
- land
het Liender
7 cops.
1. Jan Hendrick Ceelen
2-3-4. de straat
Verponding: ƒ 0-11-8/jr
Koopsom: ƒ 140,Borgen: Hendrick Gerritsen van Helmont - en
- Willemke - weduwe Jan Jan Jacob Slaets - nu g.m. Hendrick Peter Lomans.
R 88
fol. 42vo
09-2-1697
- Jenneke Hendrick Jan Ceelen - weduwe Daendel Janssen van Breey - geass. met
Laurens Martens, haar zoon en Laurens Jansen, haar zwager, - mede voor
- Anneke Custers - verkoopt aan Jan Hendrick Ceelen, haar broeder:
- land
het Liender
5 cops.
1-4. de verkoper
2. Jan Jan Doll
3. kn Jan Somers

Koopsom: ƒ 70,-.

Gekomen van Goort Hendricx
R 88

fol. 43

14-12-1697

Jan Hendrick Ceelen verkoopt bij erfmangeling aan Jan Jansen Doll:
- land
aan het huiske van Jan Doll - in de
Wolfsbergh
25 r.
1. erven Marten Vreynsen
2. de straat
3. de weg
4. Jan Hendrick Ceelen
- land
den Willigstenacker 47 r.
1. Jan Swagers
2. de weg
3. Thomas Driessen
4. Jan Hendrick Ceelen
- groes
in de Haseldonck
3 l. 1 cops.
1. Jan Hendrick Ceelen
2. erven Peter Jansen
3. Dirck Willems
4. erven Peter Coolen
Conditie: Dirck Willems zal langs de zijde van de erven Peter Jansen mogen
varen enz. Doch niet meer over het veld gekomen van Jan Hendrick
Ceelen.
mangelsom: ƒ 80,-.
Jan Jansen Doll geeft over aan Jan Hendrick Ceelen:
- groes
int Lielder
5 cops.
1. de straat
2-3-4. Jan Hendrick Ceelen
- groes
in de Steegen
7 cops.
1. Gerit Aerts
2. Jan Hendrick Ceelen
3. Jan Swagers
4. Thomas Jacobs
- land
de Camp - int Liender
5 cops.
1-2-3-4. Jan Hendrick Ceelen
- land - leegliggend aan Vordeldonck
16 r. 10 v.
1. weduwe Frans Joosten
2. Jan Hendrick Ceelen
3. kn Dirck van Heughten
4. de weg
- 1/3e deel van het huiske staande op den dries of aangelag van
Jan Hendrick Ceelen, met zijn deel in de [masperge] en nog
ƒ 15,- in geld.
mangelsom: ƒ 80,-

R 146

26-12-1697

Het Corpus van Asten verkoopt bomen.
- bij Vosselen
35 st.
- bij Frans van Bussel
27 st.
- bij Marcelis Slaets
3 st.
- bij Philips Gerits
4 st.
- bij Peeter Reynders
34 st. ƒ 100,- in de Steegen
30 st.
ƒ
- aan de Meyboom
49 st.
ƒ 112,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

91,73,3,10,-

39,-

In dit stuk zijn nog enige andere rekeningen verwerkt o.m.:
- 27-11-1698 - ick Jan Hendrick Bernarts hebbe ontfangen van de secretaris
13 gl. 19 st. van geleverde steen doen men de clocke vergoot.
- Op 2 sept. 1699 soo is den steenoven op de Marcktvelt vercocht alwaer die
clock is vergooten.
Gekocht door Jan van Riet voor ƒ 17-10-0.
- Ontvangen van de secretaris 40 gl. 5 st. in mindering van hetgene ik te pretenderen heb van de gemeente "wegens 't opmaecken van den Dijck als verschooten gelt"
actum 30-11-1698 Frans van Bussel.
- aan Jan Daniel van Breey voor "afgekochten steen
ende gelevert leem tot den oven van de clocke
ƒ 17-17-0
- aan Wouter Hoefnaegel goet gedaen 7╜ pont tin tot
vergieten der clocke - ieder pont 9 stuiver
ƒ 3- 7-8
- op 25 jan. 1699 aan Mr. Hendricks Smits van het vastmaken
der pannen op de school
ƒ 0- 8-0
- ontvangen van de secretaris in mindering op de verkoop
van ons huis
0-0
actum 26-11-1698
+ Vester Michielssen
+ Heylke - weduwe
Willems.

ƒ

20-

Michiel

R 110
fol. 19vo
30-12-1697
Wij, schepenen, verklaren ter instantie van Jan Goort Slegers, oud inwoner
van Asten - wiens vader een eerlijk man is geweest en in zijn regerend jaar
als borgemeester is gestorven.
Dat deze requirant in 1686 in gezelschap van o.m. "eenen" Marcelis Goorts in
het huis van Isbout Conincx, herbergier, te Ommel, door provoceren "ende door
uytwerpen van eenen penningh" door Marcelis Goorts met deze Marcelis is "hantgemeen" geworden, in die zin dat zij in het voors. huis "worstelende" zijn geweest, waarbij Jan is "ondergevallen en Marcelis op het lijff off lichaem van
Jan".
Waarna zij beiden weer opgestaan zijn.
Zo is het dat de requirant "een mesch uytgetrocke en in handen hadde naer apperentie om hem te defenderen".
Waarop de requirant uit het huis is gelopen en na hem Marcelis, welke Marcelis
de requirant "wederom met de cop vattende den selven oock ter aerde heeft nedergeslagen ofte getrocken, soo verre dat den requirant was onderliggende ende
op den voors. Jan Goort Slegers sijn lijf. Waernaer Marcelis Goorts opstaende,
seyde: Ick ben gequest".
Van deze kwetsuur is hij later ook gestorven. Zonder dat er getuigen zijn
gevonden die kunnen verklaren wie deze verwonding aan Marcelis Goorts heeft
toegebracht. Er zijn alleen getuigen die gezien hebben dat de requirant een
mes in zijn hand heeft gehad toen Marcelis Goorts hem uit het huis is nagelopen en de requirant met zijn hoofd heeft gevat en ter aarde heeft geworpen.
Het kan dus zijn dat Marcelis Goorts in het mes is gevallen en dus misschien
zelf de oorzaak van zijn verwonding kan zijn geweest.
Tot nu toe heeft alleen Marcelis Goorts verklaart dat de requirant hem de

verwonding had toegebracht, zonder dat dat door iemand anders betuigd is.
Wij, schepenen, kunnen dus geen andere getuigenis geven en de requirant daardoor ook geen doodslag ten laste leggen, noch hem voor de dader houden "maer
hebben in dit voors. voorvalle in de procedure van officy weege daerop begonst
den Heere officier gewesen dese sijn geallegeerde feyt te proberen ende aen
den requirant daertegens te repocheren gelijck dese procedure daarbij tot noch
toe is ge∩nstrueert".
R 88
fol. 58vo
12-01-1698
Copie
Testament van Gijsbert Hoefnagel - en Maria Huyberts van den Boomen gemaakt
te [Oesteruin]
- Alles aan de langstlevende.
R 88

fol. 46

15-01-1698

Aert Jansen Verrijt verkoopt aan Goort Marten Doensen:
- huis, hof, schop, stallingen en aangelag - in het Dorp
1 l.
1-3-4. de straat
2. Mathijs Mathijssen en Antoni vn Rut
Conditie: Aert zal "de koetse of betsteede" mogen uitbreken en in de stallinge de "peertskribbe en de reeper".
Koopsom: ƒ 402,-.
R 88

fol. 46vo

31-01-1698

Jan Jansen Walraven verkoopt aan Marcelis Marcelissen Berckers:
- groes
neffen Frans Cornelissen Papendonck
genaamd - het Beckerveltje
1. Frans Cornelissen
2. de koper
3. Jan Matijssen de Groodt
4. kn Marten Jan Teunis Hennis
Koopsom: ƒ 15,-.
R 88

fol. 47

03-02-1698

- Laurens Martens, te Liessel,
- Laurens Jansen - g.m. Maria Martens - mede voor
- Anneke Martens, hun zuster.
Kinderen van Marten Laurenssen - en Jenneke Hendrick Ceelen.
Zij verkopen aan Jan Hendrick Ceelen:
- land
het Liender
1 l. 12 r.
1-2. de koper 3. de verkoper
4. Wilbert Evert Dors
- land - leegliggend
aan Vordeldonck
16 r. 10 v.
1. de koper
2. Andries Jansen
3. kn Dirck van Heughten
4. de straat
- groes
gelegen ontrent de coopers pat 2 r.
1. de koper 2. de straat
3. de pad
4. Jan Willems Verbeeck
- 1/3e deel in een huiske, staande in des kopers dries
1-2-3-4. de koper
- dries
int Liender
1 l. 12 r.
1. Wilbert Dors
2. weduwe Frans Joosten
3. weduwe Hendrick Cornelis
4. de koper
Belast met: ƒ 3-1-12/jr aan rentmeester van Hurn, Kerk en Armen van Asten
en te Helmont.
Koopsom: ƒ 120,-.
Zij verkop en aan Peeter Hendrick Canters:
- land
het Liender

1 l.

1-3-4. Jan Hendrick Ceelen
2. de koper

- groes

1-3. Jan Hendricx
2. Aert Verheyden
4. Thomas Andriessen

Zij verkopen aan Philips Dircx Timmermans:
- huiske, hof en aangelag - in den Hemel ╜ l.
1. Jan Willems Verbeeck
2-3-4. de straten
- land
den Willighacker
1-4. Thomas Andriessen
2. Nicolaes van der Linden
3. Jan Jansen Doll
Zij verkopen aan Marcelis Antonis Vlasmans:
- land
in de Loverbosch
1. Jan Hendrick Ceelen
2. Gerit Aerts
3-4. de wegen
- groes
int Liender
4 l.
1. Florentius Daendels
2. Antonis Frans Philipsen
3. weduwe Peter Willems
4. de Roeter
Zij verkopen aan Frans Marten Doensen:
- groes
den Pas
1-3. de weg
2. Luytie van Gerwen
4. Aert Aertsen
R 88

fol. 50

2╜ l.

Koopsom: ƒ 180,-.

1 cops.

Koopsom: ƒ 120,-.
2╜ l.

Koopsom: ƒ 365,-.
4 l.

Koopsom: ƒ 85,-.

03-02-1698

Jan Hendrick Ceelen geeft bij erfmangeling over aan Philips Dircx Timmermans:
- land
int Liender
12 r.
1-4. Philips Dircx Timmermans
2. Gerit Aerts
3. Jan Jan Doll
Philips Dircx Timmermans draagt over:
- land
int Liender
12 r.
1. Nicolaes van der Linden
2-4. Thomas Andriessen
3. Jan Jan Doll
Ruilwaarde: ƒ 18,.

R 88

fol. 51

13-02-1698

Jan Hendrick Basen en Jacob Hendrick Basen, gebroeders, verkopen aan Peter
de Laet - g.m. Heylke Hendrick Basen, hun zuster, hun kindsdeel in:
- huis, land en groes
ontrent de Poel
8 l.
Bewoner/gebruiker: Jacob Hendrick Basen.
Het is hun nagelaten door hun ouders.
De verkopers worden kost- en schadeloos gehouden van alle lasten en schulden
door hun ouders nagelaten.
Koopsom: ƒ 66,-.
R 88

fol. 51vo

18-02-1698

Wouter Hoefnagel verkoopt aan Jan Cornelissen:
- huiske, hof en aangelag - aan de Wolfsbergh
5 cops.
1-3. de koper
2. weduwe Jan Jansen van Helmont
4. de straat
Koopsom: ƒ 125,-.
R 88
fol. 52vo
19-02-1698
Willem Leenders van Heughten verkoopt aan Elisabeth - weduwe Aert Jan Tielen:
- een jaarrente of cijns van - ƒ 400,- α 4╜%.
Onderpand:
- huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes - in den achtersten Diesdonck
11 l.
1-2-3. Willem Slaets
4. de straat
- land/wei
als voor gelegen
10 l.
1. Willem Slaets
2. Jan van Someren
3. Peter van Someren
4. Willem Antonis
- land
ter plaatse voors. 1╜ l.
1-3. Antonis en Marie Aerts
2. Willem Slaets
- land
ter plaatse voors. 3 l.
1. Peter van Someren
2. Willem Antonis
3. Jan Aerts
4. de straat
- land
ter plaatse voors. 2 l.
1. Willem Antonis
2-3. Jan Aerts
- land
ter plaatse voors. 2 l.
1. Jan van Someren
2-3. Peter van Someren
4. de straat
- hooi/weiveld
ter plaatse voors. 18 l.
1. Willem Slaets
2-3. Peter van Someren
4. Hendrick Rosers
- dries
ter plaatse voors. 2 l.
1-3. Jan van Someren
2. Peter van Someren
4. de straat

R 88

fol. 54

22-02-1698

Marcelis Antonis van Bussel is schuldig aan Anneke Abrahams Jan Michielse, te
Antwerpen - ƒ 250,- α 4%.
Marge: 17-1-1710 gelost.
R 88

fol. 55

22-02-1698

Mathijs Jansen Cuypers is schuldig aan Anneke Abrahams Jan Michielse, te Antwerpen - ƒ 250,- α 4%.
R 110

fol. 22

05-03-1698

Wij, schepenen, verklaren - dat van toonster dezes m.n. Heylke Evert Dors weduwe Michiel Willems, wonend alhier, in de nacht van 8 jan. l.l. haar huis,
koestal en schuur zijn afgebrand - alsmede het grootste deel van haar meubelen,
hooi, stro enz.
Door dit afbranden is de requirante bijna geheel geru∩neerd - ook zodanig dat
het haar onmogelijk is het afgebrande huis weer op te bouwen.
Wij verzoeken derhalve, om ieder die dit leest, aan de requirante "een liberale
aelmoesse" te geven.
R 110

fol. 22vo

08-03-1698

Wij, schepen en armmeesters, verklaren borg te blijven voor:
- Antonis Aertsen Smits - en Maria Jansen Keils, zijn vrouw, beiden geboren
en wonende te Asten en nu "eenige ettelijcke jaeren" te Verckensweerde en ook
van plan zijn daar te blijven wonen.
R 11

fol. 29

12-03-1698

- Jan Jansen van Ruth, aanlegger - contra - Jan Aelberts van den Wildenbergh,
gedaa
gde.
R 88

fol. 56

12-03-1698

Margareta - weduwe Jan Roefs verwerpt de erfenis van Alegonda, haar overleden,
"onnosele dochter".
R 110

fol. 23vo

16-03-1698

Wij, schepenen en armmeesters, verklaren "Dat thoonder deses met name Michiel
Joosten, geboortigh van Asten, nu onlancx getrouwt met Jenneke Wouters, geboortigh tot Waelre, soo hij voor ons verclaert heeft".
Hij woont reeds een aantal jaren in Waelre en is van mening daar te blijven
wonen.
"Derhalve (zijn wij) eedts en ampshalve verplicht ieder van sijn innegeboorne
voor sooveel doendelijcken is volgens de wetten van den landen, des versocht
sijnde de behulpsame handt te bieden en assistentie te doen".
"Soo dat wij, schepenen ende armmeesters, sijn en blijven als borgen gelijck
wij doen mits desen voor de voors. Michiel Joosten indien deselve tot armoede
quame te vervallen, des van neen verhoopt wert, dat de taefel van den armen tot
Waelre voor de helfte daermede niet belast sal worden metten voors. Michiel
Joosten maer gelooven wij deselve daervan te indemneren, cost- en scadeloos te
sullen houden voor de voors. helfte".

R 110

fol. 24

21-03-1698

Jelis Goorts van Bussel - en Margareta Leenders, wonende aan Vordeldonck, testeren.
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Al hun goederen, roerend en onroerend, gaan naar de langstlevende om daarmee
te handelen naar vrije keuze.
- Na hun beider overlijden zullen de overblijvende goederen gaan:
- voor de ene helft naar de naaste vrienden van de testateur - en
- voor de andere helft naar de naaste vrienden van de testatrice.
Met dien verstande dat de wederzijdse broeders en zusters kinderen zullen
delen als broeders en zusters.
- De testateuren willen verder dat Dirck, zn Dirck Dircx - na hun beider dood
v≤≤r-uit zal ontvangen - ƒ 50,- dit wegens zijn trouwe dienst en arbeid.
- Ook willen zij dat de twee kinderen van Antonis Fransen - en Frenske Leenders
m.n. Jan en Frans zullen ontvangen het deel dat hun moeder zou mogen ontvangen.
R 88

fol. 56vo

24-03-1698

Jan Aert Horckmans verkoopt aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck:
- hooiland
de Aabeempt - achter Ostaden
4 l.
1. de Aa
2. Antonis Peters
3. Jan Peter Lomans e.a.
4. de Keysersdijck
Verponding: ƒ 2-14-0/jr
Koopsom: ƒ 460,-.
R 88

fol. 57vo

25-03-1698

Peeter Peeter Slaets verkoopt aan Antonis Daniel Lomans, Hendrick Leenders van
Heughten en Jan Peter Slaets:
- huis, aangelag, land en groes - te Heusden
25 l.
Zoals in gebruik is bij Jan Peter Slaets.
Gereserveerd worden twee percelen t.w.:
- land
te Heusden 2 l.
- groes
te Heusden
3 l.
Koopsom: ƒ 30,-.
R 110
fol. 26
25-03-1698
Paspoort voor: Michiel Goossen Buccincq en Goossen, zijn zoon, wonende te Asten, om zich buitenslands te kunnen begeven om hun "coopmanschappe in bestialen" te doen.
R 11

fol. 30

02-04-1698

Als schepenen zijn ontslagen: Gijsbert Hendericx,
- Philips Timmermans.
Benoemd worden: Philips Dircx van Heuden,
- Peeter Jan Baltus.
Als armmeesters worden ontslagen: Jan Swagers - en weer benoemd
- Jacob van de Cruys.
Benoemd wordt: Philips Timmermans.
Als kerkmeesters worden ontslagen: Marcelis Martens
- Jan Dircx - en weer benoemd.
Benoemd wordt: Adriaen van der Lith.
Als vierman worden ontslagen: Daendel Lomans - en weer benoemd
- Antoni Fransen - idem
- Philips Dircx
- Jan van de Loverbosch - weer benoemd.
Nieuw benoemd: Jacob van de Cruys.
Als pootmeesters worden benoemd: Frans Verrijt,
- Jan Hendrick Bernaerts

R 10

fol. 26vo

09-04-1698

Wij schepenen certificeren mits deze dat Dirck Peeter Coolen, wettige zoon van
Peeter Coolen "is van rechten bloede van wijlen Johan van Berckel - en zijn
vrouw" en daardoor behoort te ontvangen het beneficie en legaat dat Johan van
Berckel - en zijn vrouw hebben ingesteld.
E.e.a. omdat Dirck Peeter Coolen is gekomen tot de huwelijkse staat.
R 110

fol 28

10-04-1698

Jacob Mathijsen de Cuyper, 32 jr, verklaart ter instantie van Wouter Hoefnagel - dat, wanneer zijn vrouw in september 1696 in "de craem lagh" hij bier,
met de kan heeft laten halen t.h.v. Peeter Canters, herbergier. Zonder dat
hij, attestant, in zijn huis ooit bier in tonnen of vaten heeft gehad.
Hij heeft ook nooit enig bier t.h.v. Hendrick van den Bleeck of zijn collecteur aangebracht.
Over het halen van het voors. bier met de kan heeft Hendrick van den Bleeck
voor accijns ingehouden 3 gl. 16 st. welke som hij, attestant, tegoed had van
Hendrick van den Bleeck terzake van arbeidsloon wegens het maken van een waskuip en "ses reepen om een ton te binden".
Om dit arbeidsloon heeft hij Hendrick van den Bleeck verscheidene "reysen"
aangemaant - waarop deze heeft gezegd: "Ick will Uw dat niet betaelen, ick sal
U wel anders hebben. Ghij sijt aen mij vervallen in een pene van 600 gl."
Hij, attestant, heeft tot nu toe niets van zijn arbeidsloon ontvangen.
R 11

fol. 33

16-04-1698

1/2

- Den drost, aanlegger - contra - Jan Fransen van Rut, namens Peter, zijn
zoon, gedaagde.
R 33 - 52
24-06-1698 2/2
Wordt "gedaagd" Jan Jansen van Ruth, als vader van Peters Jansen van Ruth,
omdat deze Antoni Verduyseldonck in zijn functie "gedisrecpecteert en geinjurieert" heeft.
R 88

fol. 58

16-04-1698

Hendrick Antoni Canters, president, verkoopt aan Marcelis Jan Jacob Slaets:
- groes
in de Spleeten
3 l.
1. de koper
2. de gemene beemden
3. de gemeente
Belast met: "hoofslag ofte voorwey"
Koopsom: ƒ 63,-.
R 110
fol. 27
08-04-1698
- Peeter Joosten Roefs, 32 jaar - en
- Willem Laurensen, 28 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Wouter Hoefnagel - dat zij nooit ofte nimmer
in het jaar 1-10-1695 t/m 30-09-1696 direct of indirect enige bieren, wijnen
enz. hebben aangebracht ten huize van Gijsbert Hendricx, als collecteur van
Hendrick van den Bleeck, als pachter der bieren enz. over dat jaar.
Zij hebben "nog veel minder imand ter werelt daertoe last gegeven".
R 88

fol. 60

26-04-1698

Maria van den Boomen - weduwe Gijsbert Hoefnagels, geass. met Huybert van den
Boomen, haar vader, verkoopt aan Goort Hoefnagel, haar zwager:
- huis, hof, aangelag, land en groes - ontrent de Wintmolen
30 l.
Waar de koper woont
Koopsom: ƒ 700,-.
R 88

fol. 61

28-04-1698

Anneken Diepenbeecx - weduwe
Gijsbertse van den Bleeck:

Hendrick

Gerit

Doensen

verkoopt

aan

Hendrick

- huiske, hof en aangelag - ontrent de Kercke
1. Joost Doense
2-3-4. de straten
R 88

fol. 61vo

╜ l.

18-05-1698

- Aert Goorts - en
- Elisabeth - weduwe Tielen Fransen
Zij verkopen aan Lucas van der Loo:
- groes
in de Campen
1. de koper
2-3. Philips Wouters
4. Jelis van Weert
R 88

fol. 62

fol. 62vo

35 r.

Koopsom: ƒ 36,-.

20-05-1698

Aert Hendricx verkoopt aan Jacob Aert de Zeeger:
- land
den Henst - aant Laerbroeck
1. Antonis Dielis
2. Hendrick Jan Canters
3. de koper
4. de weg
R 88

Koopsom: ƒ 250,-.

3 cops.

Koopsom: ƒ 12,-.

21-05-698

Jan Jansen van Ruth verkoopt aan de kinderen van wijlen Michiel Peeter Colen
den ouden:
- land
ontrent de Leenacker 1 l.
1. Aert Aertsen
2-4. Jan Aert Jacobs
3. de weg
Verponding: 8 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 40,-.
R 11
fol. 34
28-05-1698
- Jan van Riet, vorster en Mathijs Somers, ondervorster, hebben hun eed gedaan.
R 33 - 52

28-05-1698

"Alsoo Jan Alberts van den Wildenberch wert geiniurieert over eenige dieffstal
bij hem gedaen door eenen Jan Janssen van Ruth".
Jan Alberts "is in geen staet van een proces te sustineren tot veranderinge van
de injurie".
Verzocht wordt om een "pro deo" proces volgens het 46e art. van de ordonnantie
op het zegel geδmaneert.
Suppliant is een eerlijk man, staande ter goeder naam en faam en zijn arme
familie mag geen schade lijden.
R 33 - 52

28-05-1698

Wordt "gedaagt" om voor het "genecht" te aanhoren de eis en conclusie - Jan van
Riet.
R 88

fol. 63

22-06-1698

Aert Aertsen - als momboir van Cornelis en Jenneke de twee onm. kinderen
van Mathijs Colen - en Handerske Cornelissen
Cornelis van Erp, als zwager van de kinderen is mede-momboir, hij wordt tijdelijk vervangen omdat hij koper is.
Zij verkopen aan hem hun 2/5e deel in:
- huis, hof, land, groes - in het Dorp - in bewoning bij Cornelis Erp.
- schuur en kamer - ontrent de Poel
- land
op de Lochte
7
cops.

- twee stukken land
ontrent de Wintmolen
7 cops.
- groes
int Root
1 l.
- hooiveld
ontrent de brugge - int Root
2╜ l.
Belast met: 2/5e deel in de helft - alle posten:
- ƒ 150,- aan Dr. Cochenius samen met Peter de Laet, ƒ 60,achterstallig.
- ƒ 150,- aan Joostie Orugaen, 3 jaar achterstel.
- ƒ 0- 6-4/jr aan de Kerk van Asten - achterstand 6 gl.
- ƒ 1-10-0/jr aan den Armen van Asten - achterstand 30 gl.
- ƒ 40- 0-0/jr aan de Heer van Beck - achterstand 20 gl.
- ƒ 0- 1-8/jr uit het gehele goed gaande.
- ƒ 0- 5-0/jr aan rentmeester van Hurn - met jaren achterstand.
Niet voorziene lasten komen t.l.v. de koper.
Koopsom: ƒ 161,-.
R 11
fol. 36
23-06-1698
Borgemeesters: Andries Coolen en Jan Verdijsteldonck.
Setters
: Thomas Andriessen en Daendel Jansen.
R 33 - 52

24-06-1698

1/2

Wordt "gedaagd" Dirck Colen omdat hij Willem van Hughten, schepen, in zijn
functie en bediening heeft "gedisrespecteert en gemolesteert".
R 11
fol. 37
25-06-1698 2/2
Den drost, aanlegger - contra - Dirck Colen, gedaagde.

R 11

fol. 39

25-06-1698

Jacob van den Bogaert - g.m. Jenneke Peters en gebruikers van de goederen van
Peeter Janssen "doet daervan behoorlijcke hantlichtinge".
R 33 - 52

25-06-1698

Mr. Thomas Ideleth, advocaet, te Someren, aanlegger
- contra
Margriet - weduwe Jan Roeffs en haar kinderen - mede als erfgenamen van Jan
Roeffs, haar man en van Goyaert van Gorcum, wijlen haar vader en grootvader gedaagden.
Betreft - voornamelijk verteringen gedaan tijdens het afwikkelen van de erfenis van Goort van Gorcum, alsmede enige kleine schulden van v.n.
Goort
somma ƒ 39-11-08
R 33 - 52

25-06-1698

Thomas Idelet, advocaat, te Someren, aanlegger.
- contra
Margriet - weduwe Jan Roeffs, of haar kinderen, gedaagden.
Betreft: Betaling van kosten, schaden, intresten, salaris enz
diensten als advocaat van wijlen Jan Roeffs.
o.a.
- 1682 - Jan Roeffs, aanlegger - contra - Marcelis Jan Jacob
Slaets, gedaagde
ƒ 7-07-00
- 1682 - Anthonie Dielis, aanl. - contra - Jan Roefs, ged. ƒ
- 1682 - juni "op expres versoeck van Jan Roeffs, met de
gemeente van Asten geδmbrouilleert sijnde over
ontfanck van sijne ouders"
- 1683 - 9 en 15 nov. "gevaceert" tot Asten in het inventariseren der meubelen van Hugo Vogelsanck.
ƒ
- 1683 - Jan Roeffs, aanl. - contra - Jan Janssen van Ruth ƒ
- 1684 - Jan Roeffs, aanl. - contra - Theodorus Alberts
"alsoo Jan Roeffs den 22 oct. 1684 alle saecken
liet desert leegen meestendeel met sijn pathijen
geaccordeert sijnde sonder den advocaet te voldoen
als met leugens, soo heeft den declarant hem den
12 juny laeten daghvaerden"
- 1685 - Jan Roeffs - contra - Jan Lomans
ƒ 5-10-00
- 1685 - van het accoord tegen Adriaentie - weduwe Volders ƒ
- 1698 - diverse
15-08
R 88

fol. 64vo

van bewezen

23-09-08
ƒ 12-00-00
12-00-00
8-15-00
ƒ 13-01-00

ƒ 10-14-08
3-03-00

25-06-1698

Thomas Idelet, te Someren, verkoopt aan Anthonis van Ruth:
- groes
te Astappen
1 cops.
1. kn Jan Jansen van Goch
2. Jan Konis
3. Jan Frans Berckers
4. Jan Peters, te Astappen
- groes
te Astappen
l.
1. Jan Frans Berckers
2-4. Jan Peters
3. kn Jan Jansen van Goch
Verponding: ƒ 0-12-8/jr
Koopsom: ƒ 30,-.
R 88
fol. 65vo
26-06-1698
-

Antoniske Philips Verdijsteldonck,
Jacob Lucas Horckmans - g.m. Anna Verdijsteldonck,
Joost van Moorsel - g.m. Francyntie Verdijsteldonck,
Jan Ariens - g.m. Marie Verdijsteldonck,
Gerit Jan Welten - g.m. Jenneke Verdijsteldonck,

ƒ

41-

- Goort Jansen van den Eynde - g.m. Perijn Verdijsteldonck,
- Willem van Horrick - als momboir van Jan en Maria kinderen van Francis van
Horrick - en Aleke Verdijsteldonck.
(Verkoopcondities en voorwaarden R 33 - 52 - 30-4-1698.)
Zij verkopen aan Hendrick Canters, president:
- huis, hof, schop en aangelag - aan den Dijck
5 l.
1-2-3-4. de gemeente
- land
de Beeck
7 cops.
1. Marten Jan Teunis Hennis
2. Willem van Heughten
3. Jan Pennincx
4. Willem Slaets
- land
aan de oude hofstad 2 l.
1. Marten Jan Teunis Hennis
2. Hendrick Andriessen
3. Frans van Bussel
Belast met: het huis - ƒ 4-10-0/jr aan den Armen van Helmont.
het huis - 4 vat rogge/jr aan de Heer Stappers.
het huis - ƒ 0- 2-8/jr aan den Armen van Asten.
het huis - ƒ 1- 0-0/jr aan de Capel van Vlierden - met andere.
Koopsom: ƒ 325,-.
- groes
den Hoogendries
3 l.
1-3. Hendrick Andriessen
2. Jan van de Loverbosch
4. de verkoper
Koopsom: ƒ 67,-.
- de helft van
de Weerdighstenbeempt
geheel 3╜ l.
1. erven Bunnens
2. Willem van Heughten e.a.
3. kn Antonis Ceelen
Koopsom: ƒ 32,-.
Zij verkopen an Marten Wilborts:
- land
den Berghacker - aan den Dijck
1-3. de koper
2. Simon Isbouts
4. Hendrick Andriessen
- land/groes

in de Braeck - de zijde van Lierop 4 l.
1. de koper
2. Peeter Reynders
3. den Dijck
4. Frans van Bussel

- de helft van het weiveld - het Vierstel - a.d. Dijck
1. de koper
2. Jan Wilborts
3. Peeter Reynders
4. Goort Verberne e.a.

4 l.

Koopsom: ƒ 138,-.

Koopsom: ƒ 140,-.
geheel 8 l.

Koopsom: ƒ 190,-.

Zij verkopen aan Gevert Paulus:
- land
Lijskenacker - aan den Dijck
2 l.
1. Hendrick Andriesen
2. Jan van den Loverbosch e.a.
3. Jan Pennincx
4. weduwe Andries Martens
Koopsom: ƒ 85,-.
Zij verkopen aan Jan Hendrick Verdijsteldonck:
- land
den Brembosch - aan den Dijck
1. den Keyserdijck
2. Gevert van Deurne
3. Peter Jan Baltus
4. Jan Hendrick Bernaerts
- hooiveld

de achterste Kampke

1.
2.
3.
4.

Hendrick Andriessen
Joost Laurenssen
de Aa
de koper

Zij verkopen aan Peeter Reynders:
- land - 1/3e deel van
- de Busselenacker
1-3. de verkopers
2. de koper
4. Jan Willem Pennincx
Zij verkopen aan Frans van Bussel:
- 1/3e deel van
het Hoyvelt - a.d. Dijck
geheel 10 l.
1-3. Peeter Reynders
2. Jan van de Loverbosch
4. de Aa
Zij verkopen aan Wilbort Peter Reynders:
- groes
op Auwlandt
1-3. kn Isbout Hendricx
2. Jan van de Loverbosch
R 107b

fol. 2

1╜ l.

Koopsom: ƒ 7,-.

Koopsom: ƒ 88,-.
geheel 1╜ l.

Koopsom: ƒ 18,-.

Koopsom: ƒ 96,-.
1╜ l.
Koopsom: ƒ 10,-.

28-06-1698

- Maria - weduwe Bertram van Luitelaar, te Helmont,
- Hendrick en Bernardus, haar zonen - mede voor
- Alegonda van Luytelaar, te Verviers,
- Mr. Aart Schenckels - g.m. Hillegonda, te Helmont.
Zij verkopen aan Anna van den Boomen - weduwe Dionisius Bunnen:
- 2/3e deel van de helft van alle goederen (en reδle effecten) aan
den Astense Diesdonck.
Zoals ze met de dood van Dionisius Bunnen zijn ontruimd, nagelaten en op
hen comparanten zijn "gedevolveert".
Schepenen Helmont.
Geregistreerd te Asten d.d. 21-6-1717.

R 11

fol. 40

23-07-1698

- Den drost, aanlegger - contra - Jan Hendrick Baessen, gedaagde.
R 88

fol. 72vo

29-07-1698

Joost Leenders van Heughten - g.m. Perijn Dircx van de [Zant] verkoopt
aan Aert Philipsen van de Zande zijn deel in:
- huis, land, groes - op 't Sant
10 l.
1-2-3-4. de gemeente
Koopsom: ƒ 450,-.
R 146

03-08-1698

Dirck Andriessen en Frans Jacobs, oud borgemeesters, zullen, voor alle man,
verkopen - de granen te velde - op de Leensel, op het goed van Josina - weduwe
Joost Hoefnaegels en gepacht door Jacob Aerts.
Om hieraan de "dorpslasten" van voors. Jacob Aerts te "verhalen".
Koopsom: ƒ 203,-.

R 11

fol. 41

06-08-1698

Herman Cremers, deurwaarder, heeft namens Frans van Heurn, rentmeester der
Geestelijke goederen, in arrest genomen:
- de goederen van wijlen Peeter Willems van den Waerenbergh.
Om daaraan te verhalen - ƒ 1-10-0/jr.
- ƒ 3-00-0/jr.
- 6 vat rogge/jr.
R 155

08-08-1698

Catalijn en Jenneken Janssen van Gogh verkopen "de schaer" staande te Astappen - o.a.:
- 11 kopen
Opbrengst: ƒ 168,-.
Van deze opbrengst worden diverse belastingen betaald.
Het restant - ƒ 40,- wordt ontvangen door Luikas Jansen van Gogh.
R 110

fol. 29

28-08-1698

- Sr. Anna van Aelst, moeder
- Sr. Maria Canters, procuratesse,
- Sr. Margriet Tymmermans,
- Sr. Elsken van de Cruys - van het Clooster te Ommel, verklaren op sommatie
van rentmeester Frans van Hurn, om de rekeningen, die vier α vijf jaar geleden
gemaakt zijn en waaruit hun inkomsten zouden te zien zijn - dat zij nooit
dergelijke rekeningen hebben gemaakt omdat hun inkomen in geld en "reductie
penningen" maar heeft bedragen - ƒ 210,- waarbij nog verscheidene wanbetalers
zijn.
R 110

fol. 30

01-09-1698

fictief.

Peeter Reynders heeft in huur gegeven aan Jan Jansen van Rut:
- huis, hof, aangelag, land en groes - te Ommel
30 l.
Zoals reeds in bewoning en gebruik bij Jan Jansen van Rut.
Huurtermijn: 4 jr.
Huursom: ƒ 60,-/jr
Akte is niet gepasseert.
R 88
fol. 73
22-09-1698
Joost Jansen Roefs verkoopt aan Maria, dr Dirck Coolen - en Maria Janse Roefs
zijn kindsdeel in al zijn, roerende en onroerende, goederen.
Koopsom: ƒ 250,-.
R 88

fol. 73vo

22-09-1698

Antonis, Maria, Jenneke, Marten, Maria en Handerske kinderen van Peeter Willem
van de Waerenborch - g.m. Elske Antonis.
Zij verkopen aan Philips Peeters van de Waerenborch hun kindsdeel in de door
hun ouders nagelaten goederen.
Conditie: Philips zal zijn moeder, Elske, gedurende haar verdere leven onderhouden in kost, drank enz.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 11

fol. 41

27-09-1698

Daendel Martens Vermeulen en Dirck Michiel Heesemans hebben hun eed afgelegd
als momboiren over de onmondige kinderen van wijlen Gerit Martens Vermeulen en Maria Michiel Heesemans.
R 88

fol. 74vo

04-10-1698

Heylke - weduwe Michiel Willems, geass. met Silvester Michiels, haar zoon mede voor haar andere kinderen, verkoopt aan de gemeente:
- huis, schuur, schop en aangelag - aan de Kerk
1 cops.
1. Jan van Rut en Gijsbert Goorts
2-3-4. de straten
Belast met: ƒ 50,- aan Josiena Hoefnagel.
- ƒ 50,- aan Antony Canters.
Conditie: voor 1-11-1698 moet alles afgebroken en weggehaald zijn.
Koopsom: ƒ 400,-.
R 110

fol. 31

04-10-1698

- Hendrick Canters, doctor medicijnen, te Helmont - en
- Isaac Sauve, chirurgijn.
Zij verklaren ter instantie van Laurents Simonts, drossard, dat zij op 28 sept.
1698 zijn verzocht om te visiteren "de quetsure en wonde" in het dode lichaam
van Peeter Marten Doensen - en waar wij bevonden hebben "een wonde in de linckersijde tussen de corte ribbe de insigie ofte openinge gedaen hebbende is de
voors. soo diep penetrerende bevonden dat niet alleen het pertoneum ende omentum oft het net was doorsteecken. Jae, tselve net twee drie vingerbreet en
lanck buyten de wonde was uythangende maer oock den intestinum donoenum ofte
twaelfvinderdarm was geraeckt aen den kant waer sigh den selven darm draeyt
ende circumflecteert naer de linckersijde, waerom de patient continueelijck
genootsaeckt was te braecken. Oock eenige arterievene en andere vaeties
doorsteecken sijnde isse quantiteyt van bloet ende andere humeuren op de darmen
gescooten ende daer niet conne ende circuleren maer door stille staen is een
een groote corruptie ende puterefactie geworden gelijck sulcx uyt den onvreyndelijcke stanck aen den presenten bekent genoegsaem can geprobeert worden. Sodat dese wonde niet alleen incurabel was maer de gequetsen de doodt seeckerlijck
heeft gecauseert".
R 107b
fol. 20vo
06-10-1698
Mattijs Langendonck, te Breda, - mede namens zijn moeder en twee zusters - en
uit kracht van testament - d.d. 5-2-1698 - schepenen Breda - t.n.v. Baltasar
van Langendonck - en Marijke Willem Vogels - en waarin het onmondig kind van
wijlen Joost Baltasar van Langendonck uitgemaakt is met 100 gulden.
Mattijs Langendonck verkoopt nu aan Anna van den Boomen - weduwe Dionisius
Bunnen:
- 1/3e deel in de helft - van alle goederen (en reδle effecten) aan den Astense Diesdonck.
Die met het overlijden van Dionisius Bunnen zijn ontruimd, nagelaten en op hen,
comparanten, zijn "gedevolveert".
Schepenen Helmont.
Geregistreerd Asten - 21-6-1717.
R 110

fol. 32

06-10-1698

- Marcelis Goort Mathijssen, 23 jaar - en
- Frans Goort Duysen, 20 jaar - beiden wonende te Lierop - en hier in arrest.

Zij verklaren ter instantie van Cornelis Gans, ridder, baronet, Heer van Nulandt enz. enz., president van 's Bosch enz. - dat op 2 oct. l.l. omtrent hun
huis is komen lopen de jager of weiman van de voors. Cornelis Gans. Op welk
lopen zo aanstonds is komen nalopen graaf Jan, zn van gravin van Berloo, met
nog twee andere personen, de ΘΘn hebbende in zijn hand een "rappier" en den
andere een "pistoel" al met furie nalopende de voorn. weiman. Zodanig dat ΘΘn
der personen den eersten attestant met dreigende woorden zijn paard uit de kar
heeft laten uitspannen en daarmede de weiman heeft nagezeten. Na deze "een
stuxcken weeghs" nagereden te hebben heeft hij het paard laten lopen, met bijvoeging van woorden tegen hen, eerste attestant: "Wel, cammeraet, haelt Uw
paert wederom, dat gaet daer weyer".
Hij, attestant, heeft het paard dan weer opgehaald.
Later is de weiman weer bij hen, attestanten, gekomen en heeft verklaart dat
graaf Jan en de andere hem zijn "voestes" hebben afgenomen en hem "seer geslaeghen".
R 88

fol. 75vo

08-10-1698

- Jan Matijssen de Groodt - en
- Aert Aerts Tielen - g.m. Elske Matijssen de Groodt.
Zij verkopen aan Elske - weduwe Jan Wilborts - en
- de weduwe Hendrick Wilborts Vervordeldonck - alsmede aan
- de v≤≤r- en nß-kinderen van Hendrick W. Vervordeldonck:
- land/groes/hei
aan Vordeldonck
4 l.
1. Lijneke Vermeulen
2-3-4. de gemeente
Koopsom: ƒ 50,-.
R 110

fol. 33

10-10-1698

Compareerde voor schepenen:
Mr. Huybert, zn Hendrick Geerit Doensen, chirurgijn, "in het Regiment van
Gardes te voet van Sijne Conincklijcke Maiesteyt van Groot Brietanie - onder
de Companie van de Overste Luytenant Colonel de Bohan, goeverneur van Gretruyden Burgh en omliggende forte"
Hij geeft procuratie aan Mr. Thomas Idelet, advocaat, te Someren, om namens
hem en mede namens:
- Adriaen Voorbesch - g.m. Maria Doensen, zijn zuster, te Breda - procuratie
d.d. 24-9-1698 - notaris Leempoel.
- Geerit Hendrick Doensen, zijn broeder, lange jaren in Duytsland verblijvende
om zijn "coopmanschappe" te doen - nu ook absent.
het sterfhuis van Anneke Diepenbeecx - weduwe Hendrick Geerit Doensen te liquideren.
Comparant kiest zijn domicilie t.h.v. Gijsbert Goort Hoefnagels.
R 110

fol. 34

05-11-1698

Sijke Diepenbeecx - weduwe Abraham Michielsen, ziek, wonende t.h.v. Huybert
Aert Jacobs, in het Dorp, testeert.
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Zij prelegateert aan Maria Jansen van Goch - g.m. Huybert Aert Jacobs al
haar kleren - dit wegens gedane diensten tijdens haar ziekte en nog doende.
- Nog prelegateert zij aan de vijf onmondige kinderen van Antoni Hendrick
Mennen - en Elisabet Abrahams, haar dochter:
- ╝e deel "in seecker huyske mette aengelegen erffenisse - ofte de helfte
in haer, testatrices, helfte".
Dit te aanvaarden na haar, testatrices, dood.
- Haar enige erfgenamen worden:
- de kinderen van Maria Abrahams - m.n.:
- Geerit - uit het huwelijk met Jan Elias,
- Willem Vogels - g.m. Jenneke Abrahams,
- Elisabet Abrahams - weduwe Antonis Hendrick Mennen - Huybert Abrahams.
Kinderen en kleinkinderen van haar - en Abraham Michiels.
Zij zullen na haar dood de goederen hoofdsgewijze delen.

R 88

fol. 76

06-11-1698

Willem Leenders van Heughten verkoopt aan Jan Hendrick Ceelen:
- land
de Beusacker - a.d. voorste Diesdonck 2 l. 2 r.
1-3. Peter Jansen van Someren
2. de verkopers
4. kn Antonis Aerts
Koopsom: ƒ 160,-.
R 8

fol. 77

11-11-1698

Daendel Martens Vermeulen en Dirck Michiel Heesmans - als momboiren over Maria
Michiel Heesmans en de vijf onm. kinderen van wijlen Gerit Marten Vermeulen.
Zij verkopen aan Daniel Vermeulen:
- land
de hoogh Loo
1╜ l.
1. Antonis Joosten
2. Joost Isbouts
3. Bastiaen Verhoeven
Koopsom: ƒ 27,-.
- de helft van een akker - te Ommel
geheel 2 l.
te delen met Daendel Jansen
1. weduwe Isbout Conincx
2. Jan Fransen Verrijt
3. de gemeente
4. de koper
Koopsom: ƒ 25,-.
- de helft van een stuk groes - te Ommel geheel 2 l.
1. Huybert van Maris
2. Frans Verrijt en weduwe Isbout Conincx
3. de gemeente
4. kn Antony van de Cruys
Koopsom: ƒ 35,-.
Zij verkopen aan Jan Fransen van de Loverbosch:
- groes
het Beemtie - te Ommel
1. de koper
2. Jan Laurensen
3. weduwe Isbout Conincx
4. Jan Antonis
Koopsom: ƒ 197,-.
R 110

fol. 35vo

1╜ l.

12-11-1698

Wij, schepenen, certificeren dat:
- Frans Dielis, * te Asten - en zijn vrouw, Maria Peter Hermans, * te Baeckel,
hebbende drie kinderen in leven uit dit huwelijk.
Zij hebben voor ons verklaart - "dat sij bij dese coniucture van tijden haer
onmogelijkcken is de cost voor haer ende drie naeckte kinderen te connen winnen derhalve uyt derhalve uyt hooghdringende noot genesessiteert sijn de goede
naegebuyren en ingesetenen te versoecken een aelmoesse".
Wij vinden ons verplicht dit verzoek te steunen.
R 110

fol. 36

12-11-1698

Frans Jan Pollen, geboren en wonende te Asten - en zijn vrouw, Francyntie
Hendrick Udemans, geboren te St. Michiels Gestel - hebbende vier kinderen in
leven.
Hij verzoekt om toestemming een aalmoes te mogen vragen.
Schepenen steunen dit verzoek.
R 110

fol. 37

15-11-1698

Paspoort voor: Aelbert Jansen van den Wildenbergh, geboren en wonende, alhier.
R 110

fol. 37vo

20-11-1698

Op heden heeft Heer Krull, Commissaris van Generaliteyts "cleyn segel"
secretarie van Asten gevisiteerd.
R 11

fol. 45

03-12-1698

de

1/3

Thomas Idelet, advocaat, te Someren, aanlegger - contra - Dirck Colen - namens
Marie, dr Jan Roefs, zijn vrouw,
gedaagde.
R 33 - 52
03-12-1698 2/3
Thomas Idelet, advocaat, aanlegger.
- contra
Dirck Colen - g.m. Marie, dr wijlen Jan Roefs, gedaagde.
Gedaagde zegt geen schuld aan aanlegger te hebben.
Ook weet hij niets van de schulden die wijlen Jan Roeffs nog zou hebben te voldoen aan aanlegger.
18-03-1699 3/3
12. Aanlegger zegt dat deze schuld Jan Roeffs, "des gedaagdens huysvrouwe vader
sou concerveren doch oock de grootvader zaliger".
16. Dat die goederen op 19-12-1696 "in fraudem creditorum" zijn gecedeert en
overgegeven.
R 11
fol. 47
03-12-1698
- Antonis Schepers, aanlegger - contra - Marcelis Jan Jacob Slaets, gedaagde.
R 33 - 52

03-12-1698

Antoni Joseps, schepen, aanlegger .
- contra
Marcelis Jan Slaets, gedaagde.
R 88

fol. 79

05-12-1698

Jan Huberts van Maris - g.m. Antoniske Jansen Verhindert verkoopt aan Joost
Hendrick Doense:
- land
aen de Pas
2 l. 37 r.
1. kn Michiel Peter Coolen
2. Frans Kerckels e.a.
3. Nicolaes van der Linden
4. Joost Roefs
Verponding: 18 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 120,-.
R 88

fol. 79vo

19-12-1698

Hendrick Peter Lomans verkoopt aan Jan van Riet, vorster:
- groes
int Root
1. Antony Canters
2. weduwe Cornelis Cemp
3. de Rootsendijck
4. de Aa
R 110

fol. 38

2 l.

Koopsom: ƒ 190,-.

20-12-1698

- Willem van Heughten - g.m. Margriet Jan Slaets - en zijn zwager
- Willem Jan Slaets.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Antonis Hendrick Jan Slaets aan de Beeck.
1e lot: Willem van Heughten
- het oude huis en de plaats waarop het staat - met den halven camp aan de Beeck
3╜ l.
1. de Beeck
2. Hendrick Andriessen
- de helft van de akker - den Dullen - naast het oud huis
7╜ l.
1-3. de wederdeler
- de helft van
het Nieuwveld
geheel 3 l.

- de helft
- de helft
- de helft
- de helft

naast Jan Jansen van Osch
1. Jan Jansen van Osch
2. de wederdeler
van
de Langenacker - en
van
het Goortscampke - daarnaast gelegen
1. Hendrick Andriessen
2. de wederdeler
van
het Kempke
geheel 2╜ l.
1. Marten van de Sande
2. de wederdeler
van
het Ollant
geheel 71 r.
1. kn Marcelis Schepers

- de helft van
cops.
-

-

-

2. de wederdeler
het Luytenhuyske

geheel

2

1. de gemeente
2. de wederdeler
de helft van
den Stootboom - het einde naast
het Laerbroeck
1. de gemeente
2. de wederdeler
het andere stuk land ter plaatse voors.
1. de wederdeler
2. Dirck Jacob Coppens
de helft van een akker - op den Heesacker
geheel 6 l.
de zijde van het huis.
de helft van een groesveld - den Hoeck 6 l.
met een stuk van Jan Swartiensvelt daaraan gemeten
1. Hendrick Andriessen
2. de wederdeler
het groot Hoyvelt met de helft van het
Jan Coolenbeempt daaraan gelegen.
1-2. de wederdeler
groes
het Garstveltje daaraangelegen
1. Hendrick Andriessen

2. de wederdeler
- de helft van een drieske op het Ollandt geheel l.
1. Jan Willem Pennincx
2. de wederdeler
- de helft van
het Hoyvelt op de Diesdonck
geheel 7 l.
1. kn Hendrick Aert Rosers
- de helft van
het Hoyvelt a.d. Deuseldonck
1. erven Marie Alberts
2. de wederdeler
Belast met: de gerechtelijke goederen aan rentmeester Frans van Hurn.
- de cijns uit het gehele goed van Joost van Hees - aan de
Heer van Asten.
- ƒ 100,- aan de kinderen Aert Rosers.
- ƒ 250,- α 5╜% aan Hendrick Canters, president.
2e lot: Willem Jansen Slaets
- huis, schop, voor deze gekocht zijnde de schuur met den halven Camp
daaraangelegen - aan de Beeck
geheel 3╜ l.
1. het 1e lot
2. Hendrick Andriessen
- de helft
den Dullen
geheel 7╜ l.
1. de Beeck
2. het 1e lot
- de helft van
het Nieuwvelt
3 l.
1. het 1e lot
2. de Beeck
- de helft van
de Langenacker
geheel 5╜ l.
1. de straat
2. het 1e lot
- de achterste helft van - de Goortscamp - daaraangelegen
1. de Beeck
2. het 1e lot
- de helft van
het Campke
geheel 2╜ l.
1. Hendrick Andriessen
2. het 1e lot
- land
op het Ollant
geheel 70 r.
1. Hendrick Andriesen
2. het 1e lot
- de helft van
het Luytenhuyske
2 l. 1 cops.
1. het 1e lot
2. Jan Willem Pennincx
- de helft van
het Weyvelt
geheel 8 l.
de zijde van de Diesdonck

l.

1

- de helft van

de Stootboom - naast het Laerbroeck
1. kn Jan Dielis
2. het 1e lot
- de helft van een akker ter plaatse voors.
1. het 1e lot
2. Dirck Coppens e.a.
- de helft van
den Heesacker
geheel
- de helft van een groesveld - het voorste Velt - met de
helft van Jan Swartiensvelt
samen 6 l.
1. het 1e lot
2. Hendrick Andriessen
het cleyn Hoyveltie 3 l.
1. kn Marten Jan Teunis
2. het 1e lot
- de helft van
Jan Coolenbeempt
9 l.
1. kn Marten Jan Teunis
2. het 1e lot
- de helft van
het drieske op het Ollandt
geheel 1 l.
1. Jan Willem Pennincx
2. het 1e lot
- de helft van
het Weyvelt op den Diesdonck
geheel
de zijde van Lierop
- de helft van
het Hoyvelt op den Diesdonck
geheel
1. Jan Antonis Paulus
2. het 1e lot
- de helft van een groesveld - op den Deuseldonck
geheel
1. het 1e lot
2. kn Jan Jansen van Goch
Belast met: 5 gl. 10 st./jr aan den Armen van Asten.
- 2 st. 8 penn./jr aan de Kerk van Asten.
- 1 gl./jr a.d. Armen van Deurne.
- 8 st./jr a.d. Armen van Lierop.
R 110
fol. 43
05-01-1699

6 l.

8 l.
7 l.
6 l.

Schepenen, alsmede Johan van Riet, vorster, verklaren ter instantie van
Abraham van Lent, pachter van de bestialen te Asten - d.d. 1-10-1698 dat
zij zich hebben vervoegt in het Cloosterken van Ommel waar "de voorn. pachter
was afvragende aen suster Maria Canters, procuratesse, van het voorn. Cloosterke - waer haer verckens waeren ende hoeveel verckens dat sij dit saysoen,
sedert sijnen pacht, hadden geslaght".
Wij, schepenen en vorster, verklaren hierop dat de voorn. zuster daarop heeft
gezegd: "Wij hebben vier verckens geslacht ende twee beesten in desen slachttijt". Hierop is haar gevraagd - of zij daar briefkes van had gehaald bij de
collecteur - of aangegeven.
Waarop zij weer antwoordde: "Neen, ick en hebbe daervan geen briefkens gehaelt
ofte oock niet aengegeven, maer ick hebbe tselve aengeteeckent op een briefken". Zij heeft aangeboden dit briefke te overhandigen.
R 0

fol. 43vo

21-01-1699

Frans Antonisse Verrijt, wonende te Rethi, in Spaens Brabandt, heeft enige
jaren geleden verkocht:
- een huis, land, groes - te Vlierden
20 l.
Kopers: Mathijs Jansen Verhees - en
- Jan Antonis Smits, beiden te Vlierden.
De kopers zijn inmiddels beducht geweorden dat er nog onbekende pachten of
cijnsen op de goederen rusten.
Omdat de verkoper buitenslands verblijft, zodat ze, indien nodig, geen verhaal
op hem kunnen halen, stelt Jan Peter Canters, te Asten, zich borg voor alle
opkomende, nu nog onbekende renten en cijnsen.
De verkoper zal de "borg" kost- en schadeloos houden.
R 10

fol. 44

21-01-1699

Het Corpus van Asten geeft procuratie aan Laurens Simontz, drossard, om zich

te 's Hage te vervoegen en daar bij de Raad van Staten een request aan te bieden "in conformite van de toegesondene en over te leveren memorie, alles
breeder blijckende bij den selve ende voorts gemeenlijcken ende specialijcken
den intrest ende het welvaren van dese gemeente voorn. waer te nemen".
R 88

fol. 81

24-01-1699

De kinderen Matijs Bruysten verkopen aan Hendrick Canters:
- huis, land, hooi- en weilanden en heivelden - te Ommel
Huurder: Frans Berckers.
Belast met: ƒ 0- 9-0/jr cijns aan het huis van Asten.
- ƒ 1-10-0/jr aan rentmeester van Hurn.
De huur met Frans Aerts moet verlengd worden met vier jaar.
R 107b

fol. 77vo

20 l.

Koopsom: ƒ 800,-.

02-03-1699

Het Corpus van Asten is schuldig aan Peeter Luycas, te Verckensweerde ƒ 3100,- α 3╝%.
Met dit bedrag worden leningen afgelost welke tegen hogere intrest staan.
Voor schepenen ??
Geregistreerd Asten: 19-1-1725.
R 110
fol. 45vo
04-03-1699
- Jan Matijssen de Groodt - en
- Aert Aertsen Tielen - g.m. Elsken Matijssen de Groodt.
Kinderen van Matijs de Groodt - en Anneke Dircx Verheyen.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan
- huis, schuur, schop, hof, hofstad, land en groes - op Vordeldonck
40 l.
Zoals hij zelf in huur heeft.
- de helft van hooibeemd - de Bruynenweert - achter het kasteel van Asten.
- de onbedeelde helft van het "goet" aan den Ommelschen Bosch.
Waar Aert Aert Tielen nu op woont.
Belast met: ƒ 300,- aan Peter van de Luytelaer, te Eyndhoven.
- ƒ 500,- aan den Armen van Asten.
- ƒ 200,- α 5% aan Henrick Canters, president, waarmee een
meerdere
som is afgelost aan Joost Bruynen.
- ƒ 50,- aan Goort Jansen.
- ƒ
2,-/jr aan den Armen van Asten.
- 16 stuiver/jr cijns.
- De helft van de pachten op de goederen aan den Ommelschen Bosch.
2e lot: Aert
- huis, schuur, schop, land en groes - aan Vordeldonck
40 l.
Onlangs in bewoning en gebruik bij Jan Antonis Vrients.
- de helft van hooibeemd - de Bruynenweert - achter het kasteel van Asten.
- de helft van het "goet" aan den Ommelschen Bosch - waar hij op woont.
Belast met: de helft van de pachten uit het goed aan den Ommelschen Bosch.
- ƒ 5,-/jr aan Jan Wilborts.
- ƒ 50,- aan Goort Jansen.
- ƒ 1-2-8/jr aan het Convent van Ommel.
- de overige penningen heeft Aert afgelost.
Naschrift: Anneke - weduwe Matijs de Groodt, nog in leven, gaat akkoord met
deze verdeling.
R 88

fol. 83

07-03-1699

- Jan Matijsse de Groodt - en
- Aert Aert Tielen - g.m. Elsken Mathijssen de Groodt.
Zij verkopen aan Wouter Hoefnagel:
- land
Vossele
1. kn Evert Janse

7 cops.

2. kn Joost Laurenssen
3-4. Marcelis Martens
Zij verkopen aan Gerrit Nicolaesen Neerven:
- land
de Start - aan Vosselen
1-2. Marcelis Martens
3. kn Evert Jansen
4. Antonis Peters
R 88

fol. 84

Koopsom: ƒ 54,-.
╜ l.

Koopsom: ƒ 20,-.

07-03-1699

Willem Leenders van Heughten verkoopt aan Johan van Riet:
- huiske, hof en schuurke - aan de Kerck - in het Dorp
1-3. de gemeente
2. Gijsbert Goorts
4. Joost Doensen

╜ l.

R 88
fol. 84vo
09-03-1699
Hendrick Canters heeft bij erfmangeling overgedragen aan Gerit Nicolaessen
Neerven en Matijs Lamberts:
- land
te Vosselen
1 l. 48 r.
1. kn Evert Jansen
2. Marcelis Martens
3-4. de weg
Mangelsom: ƒ 30,-.
Gerit Neerven en Matijs Lamberts dragen over aan Hendrick Canters:
- land
de Galre
2 l.
1. Peeter Reynders
2. de gemeente
3. Frans Verrijt
4. weduwe Isbout Conincx
Mangelsom: ƒ 30,-.
R 88

fol. 86

09-03-1699

Willem Leenders van Heughten is schuldig aan Jan Hicspoors, hoevenaar op
de hoeve van den Achterbosch - ƒ 200,- α 4╝%.
R 110

fol. 48

09-03-1699

Johan Visscher, deurwaarder, uit kracht van mandement van arrest - d.d.
27-2-1699 - van de Raad van Brabant - namens:
- [Amonius] de Berloo, canonesse, te Munster Bilsen,
- Johanna de Berloo, deze mede voor
- de minderjarige broeders en zusters.
Allen kinderen van wijlen Albert Ferdinandus graaf de Berloo, brigadier van
dienst van deze staat - en Joanna Philipini de Erp, zijn vrouw, gewoond
hebbende te Someren.
Neemt in arrest de som van ....... die baron Deynatten 'd α B - nu getrouwd
met Johanna Philipini de Erp op de gemeente Asten heeft staan - om daaraan
te "verhalen" de inhoud van het mandement.
R 33 - 52

17-03-1699

1/2

- Mr. Huybert Hendrick Gerit Doenssen, chirurgijn, in het regiment van de Gardes te Voet van zijne koninklijke Majesteit van Groot Britanie enz. enz
voor zichzelf en mede voor
- Adriaen Voorbosch - g.m. Maria Doenssen, zijn zuster, te Breda,
(procuratie d.d. 24-9-1698 - notaris Zeenpeel)
- Gerit Hendrick Doenssen, zijn broeder, lange jaren in Duitsland zijnde als
koopman.
- Jenneke Colen - dr van Mathijs Colen - en Elisabeth Doenssen zaliger - geass.
met Gijsbert Hoefnagel.

Allen kinderen en erven van Hendrick Gerit Doensse - g.g.m. Anneken van Diepenbeeck, aanleggers.
- contra
Hendrick Gijsberts van den Bleeck, gedaagde.
o.a. hieruit:
- zaakvoerder voor de aanleggers is T. Idelet, te Someren.
2. Het is zo dat de wettige kinderen, ten minste toekomt de legitieme portie
inde nagelaten goederen van hun overleden ouders.
4. Het is ook zo, dat als ΘΘn der ouders "afflijvich" wordt deze kinderen
recht hebben op de helft der achtergelaten goederen.
6. Anneke Diepenbeeck, hun moeder en grootmoeder, heeft aan gedaagde en
t.b.v. deze, op 28 april 1698, verkocht:
- huis, hof en aangelag - aan de Kerk ╜ l.
9. Anneke, hun moeder, was niet bevoegd dit te doen omdat er geen "deling"
met haar kinderen was gemaakt.
12. Omdat gedaagde geen afstand wil doen willen zij via deze hun recht verkrijgen.
R 11

fol. 53

18-03-1699

2/2

- Mr. Huybert Hendrick Gerrit Doensen - mede namens de verdere erfgenamen
van Hendrick Gerit Doensen - en Anneke van Diepenbeeck, aanleggers - contra
- Hendrick Gijsberts van den Bleeck, gedaagde, geass. met Matijs van de Laeck,
procureur.
R 88

fol. 86vo

19-03-1699

Marcellus Martens verkoopt aan Jan Hendrick Dircx:
- huis, hof, aangelag en land - de Meulendijck
4 l.
1-2-3-4. de gemeente
- land
aan de Meulendijck 5 l.
1. Frans Jacobs
2. Jan van Rut e.a.
3. weduwe Leendert Coolen
4. Jan van Rut
- land
aan de Meulendijck 2 l.
1. Jan van Rut
2. Frans Jacobs
3. Weduwe Leendert Coolen
4. Nicolaes van Rut
- hooibeemd
het Bottelvelt
4 l.
1-3. Jan Matijssen de Groodt
4. Jan Goorts
- wei en hei in de Engelbeemde 4 l.
1. Jan van Rut
2. weduwe Leendert Coolen
3-4. de gemeente
- hooibeemdje
3 l.
1. Nicolaes ??
2. weduwe Leendert Coolen
3. de Aa
4. weduwe Gerit Eymers
Belast met: ƒ 8,-/jr aan rentmeester van Hurn.
- ƒ 4,-/jr aan den Armen van Asten.
- 8 stuiver/jr aan het Huis van Asten.
R 88fol. 87vo 20-03-1699

Koopsom: ƒ 375,-.

- Nicolaes van der Linden - g.m. Margareta Idelet - en
- Glaudy en Jan, zonen van wijlen Jan Smits - en Margareta Idelet voors.
verkopen aan Antony Canters:
- land
de Lochte
3 l.

1. Jacob en Jan znn Dirck Franssen
2. de twee kinderen van Aert Philips de Smit

e.a.

R 110

3. de Ommelsen pat
4. de koper
fol. 48vo

Koopsom: ƒ 165,-.

20-03-1699

Compareerde voor schepenen:
- Dirck Coolen, 28 jaar - en
- Francis Jan Canters, 22 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Dirck Jansen - dat deze in april 1698 heeft
"behandigt" op de Coeveringh aan Willem Free, voerman, te Buyl "seecker inlanse paspoort mentionerende van linnen lappen ofte todden" om dit paspoort te
overhandigen ten comptoire te Helmont, aan van Ommeren.
De voerman heeft aangenomen dit te doen, doch is in gebreke gebleven.
Weshalve wij, schepenen, verklaren dat het Dirck Jansen onmogelijk is geweest
om de kosten van het paspoort te betalen. Hij is "een armen desolaten persoon.
Jae, wat meer is hebbende een lamme hant".
Wij verzoeken aan Heer van Ommeren, de requirant in deze, de kosten van het
paspoort "ter eere Godts, te remitteren en kwijt te schelden".
R 33 - 52

24-03-1699

1/2

Jan Janssen van Ruth, aanlegger.
- contra
Jan Peeters van Rest en zijn zoon Jan, te Ommel, gedaagden.
Namens aanlegger: H. Verbeeck.
Namens gedaagden: de Louwe.
o.a.:
2. Jan Jan Peeters van Rest als gedaagde heeft zich onlangs niet ontzien de
aanlegger achter zijn rug uit te schelden en na te "crijten".
4. Dat hij, aanlegger, "ten huyse van Jenneke Huyberts een paer clompen gestolen sou hebben"
E.e.a. hem, aanlegger, "ter oire en kennisse kommende" heeft de vorster tot
"drie distincte reysen toe" het hem laten "afvragen" steeds was gedaagde
afwezig.
Reden waarom hij deze zaak aan het gerecht overgeeft.
R 110

fol. 49vo

29-04-1699

2/2

- Jan Peeter Huyberts, 25 jaar - en
- Anneke Frans Aerts, 26 jaar, verklaren ter instantie van Jan Jansen van Ruth
-dat zij geweest zijn t.h.v. Frans Aerts, te Ommel, en daar hebben horen en
zien spreken - Jan, zn Jan Peter van Rest, nu enige maanden geleden, dat Jan
Jansen van Ruth een paar "blocken" gestolen had t.h.v. Jenneke Huybtiens.
R 33 - 52
28-04-169
Anna - weduwe Marselis Slaets, aanlegger.
- contra
Antony Joosten Coopmants, gedaagde.
R 33 - 52

28-04-1699

Herman Volders "daagt" Jan Aert Horckmans "tegen de rolle" van 29-4-1699.
R 11

fol. 57

29-04-1699

- Anna - weduwe Marcelis Slaets, aanlegger - contra - Antonis Joosten, ged.
- Jan Peters van Ruth, aanlegger - contra - Bruysten Joosten Laurensen, ged.
- Herman Volders, aanlegger - contra - Jan Aert Horckmans, gedaagde.

R 88

fol. 88

06-05-1699

Aert Aertsen Blockmaeckers, aan het Laerbroeck, is schuldig aan Dielis Meert,
koopman, te Antwerpen - ƒ 88,- zonder intrest en zonder uitstel te lossen
1-11-1699.
R 88

fol. 88

21-05-1699

Aert Goorts geeft in belening aan Gerit Aerts:
- groes
de Haseldonck
1╜ l.
1. Gerit Aerts
2. kn Antoni Bosmans
3. Peter Jan Aerts
4. Jan Aert Cremers
Verponding: 12 stuiver/jr
Beleentijd: 8 jaar
Beleensom: ƒ 123,-.
R 88

fol. 89

21-05-1699

Philips Wouters de Groodt verkoopt aan Antonis Daendel Lomans:
- land
de Loverbosch
1╜ l.
1. Elisabeth Wouters
2. Thomas Andriessen
3. de weg
- groes
in de Haseldonck
7 cops.
1. Dielis van Weert
2. Peeter Driessen
3. Joost Dielis
4. Lucas van de Loo
Belast met: ƒ 1-10-0/jr aan Oldenzeel, te Helmont.
Koopsom: ƒ 140,-.
R 88

fol. 90

23-05-1699

Bastiaen Verhoeven - g.m. Catarina Horckmans verkoopt aan Hendrick Canters:
- huis, hof, hofstad, aangelag, land en groes - aent eynde van Ommel - zoals
hem van zijn vrouw ouders is aangekomen en zoals Isbout Philipsen het in gebruik heeft gehad.
Met uitzondering van: twee percelen land en een stuk ??.
Belast met: 15 stuiver/jr aan den Armen van Asten.
De verkoper wil het eikenhout, staande op de verkochte gronden, voor zich
reserveren.
Koopsom: ƒ 500,-.
Hij verkoopt aan Agnees - weduwe Jacob van de Cruys:
- groes
het Ommelschebroeck 3 l.
1-3. Peeter Reynders e.a.
2. 't Broeck
4. Jan Peters van Rest

Koopsom: ƒ 200,-

Hij verkoopt aan Elske - weduwe Jan Nicolaessen van de Spoorenbergh:
- land
aent eynde van Ommel 3 l.
1-3. weduwe Isbout Conincx
2. Joost Isbouts
4. 't Broeck
Koopsom: ƒ 100,-.
Hij verkoopt aan Antony Josephs Verdeuseldonck:
- land
den Ommelschen bosch 1╜ l.
1. de koper
2. Frans Verrijt
3-4. de wegen

Koopsom: ƒ 75,-.

R 107b

fol. 12vo

25-05-1699

Frans Janssen Verrijt "in sijnen volle bedde" wonende te Ommel is schuldig aan
Jan Royackers, molenaar, te Vlierden - ƒ 250,-.
Schepenen Helmont.
Geregistreerd Asten - 6 april 1717.
R 88

fol. 92vo

28-05-1699

Elisabeth Wouterse de Groodt - weduwe Tielen Frans Joosten verkoopt, bij belening, aan Lucas van der Loo, haar zwager:
- 1/5e deel in een akker - op de Lochte
geheel 6 l.
1. Lucas van der Loo
2-3-4. Philips Timmermans
Beleentijd: 6 jaar
Beleensom: ƒ 60,-.
R 110

fol. 50vo

30-05-1699

Schepenen certificeren mits deze - dat toonder dezes m.n.:
- Willem, zn Jan Aert Vogels - en Catalijn Gijsberts
nog een broeder heeft m.n.:
- Philips Jan Aert Vogels, wonende te Lierop - en een zuster
- Perijn Jan Aert Vogels, wonende te Oirschot.
Allen wettige kinderen van Jan Aert Vogels welke heeft nagelaten:
- huis, schuurtje en hof - ontrent de Kercke - in het Dorp.
Belast met: een jaarrente ten comptoire van Coenraet Lintworm, als ontvanger
der Beursen en ander beneficiδn tot de studiδn.
Dat voornoemd huis door deurwaarder Christiaen Pels in 1686 is verkocht om
daaraan te "verhalen" een rente van ƒ 5,-/jr - zie protocol 30-3-1686.
Zijdelings is verstaan dat er nog enige penningen over "mochte" zijn van het
verkochte huis enz. enz.
Wij, schepenen, verzoeken dat de "overige" penningen aan Willem Jan Aert Vo-

gels mogen worden uitgereikt "vermits hij den selven in sijne geweldige hooghdringende noot van nooden heeft omme daervoor broot te coopen voor sijn vrouw
en ses naeckte kinderen".
R 107b

fol. 26

06-06-1699

Jan Hendrix Cluytmans, te Deurne, verkoopt aan Symon Conincx, te Vlierden:
- hooibeemd
in de Beunders
1 l.
Rijdende met Frans Conincx, Aert Hendrix e.a.
Koopsom: ƒ 20,-.
Schepenen Helmont.
Geregistreerd Asten: 30-6-1717.
R 110

fol. 5vo

11-06-1699

Wij, regeerders van Asten, m.n.:
- Laurens Simonts, drossard.
- Antonis Josephs,
- Willem van Heughten,
- Philips van Heusden,
- Marten Antonis,
- Peeter Jan Baltus - schepenen.
- Frans Verrijt - peelmeester.
- Andries Coolen - en
- Jan Verdijsteldonck - borgemeesters.
- Peeter van der Lith - secretaris.
Alsmede:
- Gielis Denckis,
- Mathijs Comens,
- Andries Peters - regeerders van Nederweert en
- Jan Peters, stadhalder.
- Peeter Geerits,
- Nicolaes Jan Willems,
- Nijs Jan Nijssen - schepenen - en
- Goort Hoeben - gemeentemeester - alle regeerder van Meyl.
Zij zijn gecompareert in de Peel van Asten, op Amselbergh, en hebben aldaar
"opgeschooten de hoopen tussen Asten en Nederweert".
De voorn. comparanten verklaren wederzijds dat de voorn. hopen "de rechte limietscheyding" is tussen Asten en Nederweert en deze nu en ten eeuwige dage
daarvoor te zullen erkennen.
R 10

fol. 52vo

17-06-1699

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Herman Cremers, deurwaarder
van de Gemene Middelen, namens rentmeester van Frans van Hurn - ingevolge
resolutie d.d. 14 mei 1699 - dat de waarde van onderstaande landerijen is:
- land
aan de Molen
2 l.
ƒ 10,- land
op de Lochte
1 l. 40 r. ƒ 40,- land
bij de Kerkcke
5 cops.
ƒ 15,- land
in de Wolfsberg
3 l.
niets waardig
- groes
aan de Personaetschap
ƒ 60,- hooiland
1 l.
ƒ 20,- weiland - het Papennestie - op Diesdonck
ƒ 20,-

R 88

fol 93vo

18-06-1699

Gijsbert van den Boomen, te Lierop, verkoopt aan Peerke Antonissen - weduwe
Andries Martens:
- groes
te Bussel - rontomme de Aa ofte de Beeck
4 l.
1-2-3. Willem Slaets
4. Willem van Heugten
Koopsom: ƒ 290,-.
R 110

fol. 53vo

18-06-1699

- Jan Goort Nicolaessen - g.m. Margaretha Thomas Leenders - en
- Mayke Willems - weduwe Jacob Thomas.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Handerske Thomas.
1e lot: Jan
- huis, hof en aangelag - aan het Rinckvelt
╜ l.
1. Philips van Heughten
2. kn Hendrick Jan Joosten
- land - drie perceeltjes
3 l.
- groes
aan Vordeldonck
3 l.
1. Jan Matijssen
2-4. weduwe Jan van Helmont
3. kn Jan van Heughten
- groes
int Liender
3 cops.
1. kn Antonis Laurensen
2. Bernaert van Hoof
3. kn Marcelis Nicolaesen
4. Jan Goort Nicolaessen
2e lot: Mayke
- land
aan Vordeldonck
1╜ l.
1. kn Hendrick Jan Joosten
2. het Bottersvelt
3. Jan Hendricx
4. Philips van Heughten
- land
ter plaatse voor.
╜ l.
1. Philips van Heughten
2. kn Hendrick Jan Joosten
3. Jan Peters
4. Jan Goorts
- groes
ter plaatse voor.
2 l.
1. de gemeente
2. kn Hendrick Jan Joosten
3. Jan Peters
4. Mayke Willems - de verkrijgster.
Belast met: 6 stuiver/jr aan Armen van Asten.
R 110

fol. 55vo

23-06-1699

Extract uit het register der ROSELI van de Ho. Mo. Heren Staten
Generaal der Ver. Nederlanden - d.d. 3 juni 1699.
De gemeente Asten heeft verzocht om "enig" geld te mogen opnemen - om de
uitstaande leningen (tegen hogere intrest) te kunnen aflossen.
E.e.a. wegens rentedaling.
De toestemming wordt verleend - mits niet meer geld opgenomen wordt als nodig
is.
De afgeloste obigaties of rentebrieven moeten behoorlijk gecasseert worden
en dan vertoond ten comptoire van de rentmeester Generaal van de Domeinen van

Brabant - binnen veertien dagen na de verschijndag.
Enz. enz.
Zie Ha. Ho. Mo. plakkaat van 31-10-1695.
R 11

fol 61

24-06-1699

Aangesteld als borgemeesters: Jacob Verberne - geleerde.
- Jan Smits - ongeleerde.
als setters: Jan Joris van Hooff - geleerde.
- Antonis Lomans - ongeleerde.
R 110

fol. 56vo

24-06-1699

- Hendrick Canters, president.
- Antonis Josephs,
- Willem van Heughten,
- Marten Antonis,
- Joost Doensen,
- Philips van Heusden,
- Peter Jan Baltus, schepenen.
- Daniel Lomans,
- Jan van de Loverbosch
- Antonis Frans Philipsen, gezworen mannen.
- Jan Dirck Franssen, kerkmeester,
- Jan Swagers - en
- Philips Timmermans, armmeesters.
Tesamen representerende de regering van Asten.
Zij hebben, met toestemming van Everard de Doerne, Heer van Asten, procuratie
gegeven aan Laurens Simonts, drossard, alhier, om uit kracht van octrooi van
Staten Generaal - d.d. 3 juni 1699 - op te nemen, tegen behoorlijke intrest,
- ƒ 4000,- van Willem van Woestenhove, capiteyn in dienst van de Ver. Ned.
E.e.a. wordt voor schepenen van 's Bosch of notaris afgesloten.
R 88

fol. 94

27-06-1699

Heylke - weduwe Michiel Willems, geass. met Peeter Michielsen, haar zoon, is
schuldig aan Laurens Simons, drost - ƒ 50,- α 4%.
R 110

fol. 59

29-06-1699

Wij schepenen certificeren mits deze dat Joost Isbouts Philipsen - wettige
zoon is van Maria Jansen Coolen - en alzo is van "rechten bloede" van wijlen
Jan van Berckel - en zijn vrouw.
En daardoor ook behoort te ontvangen het beneficie en legaat dat Johan van
Berckel - en zijn vrouw hebben ingsteld t.b.v. hun bloedvrienden.
"Soo ende gelijck Isbout Philipsen, sijn requirants vader, Jacob Coolen, desselfs suster ende meer andere nu onlancx van den selven bloede sijnde hebben
ontfangen ende genooten".
Joost Isbouts Philipsen is gekomen tot den huwelijkse staat.
R 110

fol. 58vo

29-06-1699

Jan Goort Nicolaessen - g.m. Margareta Thomas Leenders, aan het Rinckvelt.
Jan ziek, Margareta gezond.
Zij testeren.
- Alle voorgaande maakselen vervallen.
- Na hun beider dood - ƒ 100,- aan den Armen van Asten.

- Al hun goederen - roerend en onroerend - aan de langstlevende van hen beide.
- Na overlijden van de langstlevende gaan de goederen, ieder de helft, naar
de naaste vrienden van de testateur en testatrice. Zij worden ook hun universele erfgenamen ingeval beide testateuren zonder wettige geboorten na te
laten komen te overlijden.
R 110

fol. 60vo

11-07-1699

- Gijsbert Hendricx, als pachter - en
- Hendrick van den Bleeck, als borg en medestander - der hoorngelden en mergenthalen van Deurne en Vlierden - d.d. Bamis 1698.
- Alsmede Antony van Schayck, deurwaarder.
Zij verklaren ter instantie van de drossard - dat zij op 2 juli l.l. te Deurne
de hoornbeesten visiterende zijn geweest in de stallen van Jan Cornelis Smits,
hoevenaar, en daar gevonden hebben 21 hele en halve hoornbeesten. Hij is hiervoor "becalangeert" als "meerdere hoornbeesten hebbende dan ter collecteboecken stonden aengeteeckent".
Jan Cornelis Smits heeft toegezegd aan de pachter te komen voldoen de civiele
boete van drie hele en ΘΘn half hoornbeest die in het collecteboek niet stonden aangetekend.
Later is men t.h.v. Antony Evert Horckmans, te Deurne, tot een vergelijk gekomen en heeft Jan C. Smits aan de pachter - ƒ 21,- betaald, onder conditie
dat het officie en den Armen van Deurne in hun gerechtigdheid desaangaande
zouden blijven.
R 11

fol. 64

11-08-1699

Als peelmeester "ontslagen": Willem van Heugten.
Als peelmeester benoemd
: Philips Dircx van Heugten.
R 167

23-08-1699

Op 23 aug. 1699 hebben wij, Jan van Riet en Joost Doensen, schepenen, op
verzoek van Jan van den Bleeck, als pachter der bieren, wijnen, brandewijnen en
gedistilleerde wateren over Asten - d.d. 1-10-1698 tot 30-9-1699,
in bijwezen van Gijsbert Hendricx, collecteur , bezocht en gevonden:
- bij de kn Marcelis Claes Daniels (Berckers):
"een half toen bruyn bier daer de kraen in steeckt ende een kan brandeweyn verclaert te continueert om te tappen".
- bij de weduwe Isbout Conincx:
verklaarde niets in huis te hebben.
- bij de weduwe Jacob van de Cruys:
een ton bier, waar de kraan in stak. Alsmede een halve kan brandewijn.
- bij Elske - weduwe Jan Nicolaes Spoorenbergh:
een halve ton bier - en
een halve ton bier waar de kraan in stak.
een halve aam "rijnse wijn" waar de kraan instak - en nog
een vaatje brandewijn waar de kraan instak.
- bij Jan Willems Verbeeck:
een halve kan "snevel".
- Mattijs Jansen Walravens:
een kan genever.
- bij Reynier van Geldorp:
niets gevonden.
- bij Peeter Jan Canters:
drie tonnen bier en een ton waar de kraan in stak.
twee potten brandewijn.
- bij Bruysten Fransen:
zes tonnen bier en een halve ton waar de kraan in stak.
twee potten brandewijn - Hij verklaarde te tappen.
- bij Joost Doensen:
anderhalve ton bier en een kan brandewijn.
- bij Jan van Riet:
twee tonnen bier en een vaatje brandewijn - in beide stak de kraan.
- bij Dirck Coolen:
verklaarde niets in huis te hebben.

- bij de kn Michiel Peeter Coolen den ouden:
blanco.
- bij Hendrick van den Bleeck:
zes halve tonnen bruin bier.
een halve ton wit bier.
een halve aam "rinse" wijn.
- bij Frans van Bussel
blanco.
Nog enige andere tappers uit de periode 1695 - 1700.
1695
- Antonis van der Linden, zeven kannen "waggelder"
- Jan Spoorenbergh,
- Jacob van de Cruys,
- Hendrick Canters,
- Jr. Fierlandt,
- Antony Canters,
- Hendrick Lomans,
- kn Marcelis Claes Berckers,
- Huybert Jan Tielen,
- Jan Hoefnagel,
- Margriet - weduwe Jan Roefs,
- Herman Volders,
- Wouter Hoefnagels,
- Aert Verrijt,
- Jenneken Hendrick Aert Mennen,
- Jan Hendrick Ceelen,
- Jan Willems van Mierlo
1696
- Aert van Rut,
- Jan Paulus.
1697 en 1698
- geen nieuwe namen.
R 33 - 52

31-08-1699

1/4

Vorster te Asten,
Zult ter instantie van John Blanckart, koopman, te Antwerpen, namens Laurens
Indendonck, koopman, te Ceulen, gerechtelijk dagvaarden om op 1 sept. a.s. op
"de rolle" te verschijnen: Peter Hendrick Canters - g.m. Heylken - weduwe
Pauwels Jansen Coopman - als momboir van haar kinderen - om te horen
concluderen de eis tot voldoening van: 43 rijksdaalders, 43 albers, 4 helder
Ceuls.
Die Paulus Jansen Coopman schuldig is gebleven aan Indendonck.
T. Idelet.
Uit de bijgevoegde conclusie o.a. nog:
- Paulus Jansen Coopman is van ontvangen en gekocht "coopmanschap" in de
jaren 1684 en '85 aan Laurens Indendonck schuldig gebleven (de in de dagvaar
ding genoemde bedragen)
E.e.a. blijkt uit het "manuaal offte schultboeck" met dag en datum enz. enz.
R 11
fol. 67
02-09-1699 2/4
Johan Antony Blanckaert, namens Laurens Sudendonck, koopman, te Ceulen, aanl.
contra - Peeter Canters - g.m. Heylke - weduwe Paulus Jansen Coopman, ged.
- Op 16-7-1700 neemt Joanna de Jonge - weduwe Johan Antony Blanckaert deze
"zaak" weer op.
R 33 - 52
10-09-1700 3/4
Juffr. Joanna de Jongh - weduwe Johan Antony Blanckaert is als aanleggerse
"genecessiteert proces te entameren" tegen Peter Canters qq. enz. enz.
27-07-1701 4/4
Volgens een aantal ongedateerde stukken en overzichten van kosten betreffende
deze zaak o.m.:
1. Dat haar overleden man "al over de twee jaeren" met middelen van recht
is bezig geweest om betaling van de voors. schulden te verkrijgen.

2. Gedaagde heeft zich tot nu toe, dankzij "vuytvlughten de voldoeninge
kunnen eschaperen". (Zie notulen).
3. Gedaagde is nu te Ceulen geweest bij Adamis Bierenbergh, agent van aanlegster.
En met hem overeengekomen om het verdere restant van de "coophandel" en
de kosten van recht "metten iersten" te voldoen.
5. Doch i.p.v. te betalen is gedaagde "immediate daerna geaccompagneert met
sijne huysvrouw".
Hij is weer naar advocaat Ideleth, te Someren, gegaan om te accorderen
over de kosten die veel te hoog zouden zijn - alzo de zaak nodeloos trainerende.
Hij heeft hier zes ducatons op tafel geworpen - voor alle gemaakte kosten.
Gevraagd wordt om gedaagde te veroordelen tot betaling van "de schulden"
en mede "vanwege de vele futiele versoecken ende extravagante traineringen, gedilaieerde procedure" de kosten van dit geding te betalen.
Er is een procuratie "verleden" op de Heer Waltherie, erfsecretaris, te
Lierop en Geldrop etc. dat deze het proces kan voortzetten namens aanlegster.
De kosten die Waltherie, t.b.v. het "geding" tot nu toe heeft gemaakt bedragen ƒ 137,- en zijn voornamelijk kosten van vacatie.
R 88

fol. 94vo

01-09-1699

Hendrick Peeter Lomans is schuldig aan Joost Hendrick Doensen - ƒ 100,- α 4%.
R 88

fol. 95

01-09-1699

Hendrick Peeter Lomans is schuldig aan Jan Peeter Lomans - ƒ 168,-.
R 88

fol. 95vo

01-09-1699

Hendrick Peeter Lomans is schuldig aan Johan Baptist Durieucx, ontvanger der
licenten van Sijne Conincklijcke Majesteyt van Hispanien, te Baerlo ƒ 72-16-0 zonder intrest - terug te betalen binnen zes maanden.
R 88

fol. 96

01-09-1699

Hendrick Peeter Lomans is schuldig aan Herman Volders -ƒ 166,- α ƒ 8-6-0 intrest.
Marge: 25-4-1702 - gelost aan Hendrick van den Bleeck,
Anna Maria Volders - en
[
] g.m. [
] Volders
voor 3/8e deel (ƒ 66,-).
R 33 - 52

01-09-1699

1/2

Vorster,
Te dagvaarden, op 2-9-1699, Paulus Jan Paulus om de eis en conclusie te aanhoren die ondergetekende zal doen en nemen.
Laurents Symonts, drost, te
Asten.
R 11
fol. 65
02-09-1699 2/2
- de drost, aanlegger - contra - Paulus Jan Paulus, gedaagde.
R 33 - 52

01-09-1699

1/3

Extract uit het schepenprotocol d.d. 2-11-1695.
Hendrick Peter Lomans is schuldig aan Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck
- ƒ 120,- wegens aankoop van een stuk land.

Te betalen: Pasen 1696 - zonder intrest.
R 11

fol. 65

02-09-1699

2/3

Hendrick Gijsberts van den Bleeck, aanlegger - contra - Hendrick Peter Lomans, gedaagde.
Betreft: De koop van een stuk land en betaald met een obligatie van ƒ 120,- d.d. 2-11-1695.
Aanlegger verzoekt de obligatie "executabel" te verklaren.
Gedaagde en zijn vrouw verklaren echter dat zij de akker hebben betaald "in
twee distincte reysen" t.w. 28 stuiver penningen voor 30 patacons - en
- twee pistolen.
Dit is gedaan op de kast in de keuken van van den Bleeck, 's morgens vroeg, omtrent Pinksteren, nu twee jaar geleden.
Van den Bleeck zou de obligatie laten casseren, opdat zijn kinderen, na zijn
dood, die niet opnieuw zouden pretenderen.
Gedaagden vragen om aanlegger van de "goddeloosen eisch" van executabel te
weerhouden.
Aanlegger blijft bij zijn eis.
Schepenen achten zich in deze zaak niet "vroet" en zullen deze laten bestuderen.
R 33 - 52
02-09-1699 3/3
Hendrick van den Bleeck, aanlegger - contra - Hendrick Peter Lomans, gedaagde.
De inhoud van dit stuk komt overeen met de samenvatting R 11 - fol. 65.
R 11
fol. 66
02-09-1699
- de drost, aanlegger - contra - Jan van de Cruys, gedaagde.

R 88

fol. 96vo

02-09-1699

Jan Andriessen Verrijt verkoopt aan
- hooibeemdje het Root
1.
2.
3.
4.
Verponding: 2 gl./jr
R 88

fol. 97

Joost Hendrick Doensen:
3╜ l.
Luyt van Gerwen
Anna - weduwe Cornelis Cemp
de Rootsendijck
de Aa
Koopsom: ƒ 335,-.

02-09-1699

Wilbordt Evert Dors verkoopt aan Heylke - weduwe Michiel Willems, zijn zuster:
- huis, hof en aangelag - in 't Dorp
2 l.
1. Goort Doensen
2. het schoolhuys
3. de straat
4. Wouter Hoefnagel
Belast met: ƒ 2-5-0/jr aan den Armen van Asten.
- ƒ 1-5-0/jr aan de verkoper.
Koopsom: ƒ [175,-] 40e penning is ƒ 47-8
Hij verkoopt aan Antonis Verrijt:
- dries
in 't Dorp
1 cops.
1. de koper
2-3. Heylke Michiels
4. Wouter Hoefnagel
R 88

fol. 98

Koopsom: ƒ 50,-.

03-09-1699

Hendrick Peeter Lomans verkoopt aan Jan Peeter Lomans, zijn broer:
- groes
aan de Rootsestraat - in 't Dorp 2 l.
1. de koper
2. Jan Lomans
3. weduwe Frans Joosten
4. de Rootsestraat
Belast met: ƒ 0-1-4/jr aan het Huis van Asten.
Koopsom: ƒ 200,-.
R 88

fol. 98vo

04-09-1699

Willem Leenders van Heughten is schuldig aan Hendrick Canters - ƒ 100,- α 5%.
R 11

fol. 71

05-09-1699

Schepenen afgegaan:
- Hendrick Canters
- Antonis Josephs
- Willem van Heughten
- Marten Antonis
- Joost Doensen
- Peeter Jan Baltus
- Philips Dircx

benoemd:
Antony Canters.
Marten Marcellus.
Jan Hicspoors.
Joost Leenders.
Joost Hendricx.
herbenoemd.
herbenoemd.

Vierman afgegaan:
- Daniel Lomans

benoemd:
Antonis Fransen.
Jan Fransen.
Peeter Fransen.
Joost Roefs.

R 110

fol. 61vo

06-09-1699

Hendrick Lomans geeft procuratie aan Adam Bierenburgh, coopman, te Ceulen, om
in de minne of door middel van recht te innen:
- een vrachtbrief van 15 α 16 gl. permissiegeld.
De vrachtbrief berust bij de geconstitueerde.
En alnog te ontvangen:
- ƒ 31,- hollands geld - van Leesweren, coopman, te Ceulen - welke som door
hem, constituant, is "verschoten" op 's landscomptoir.
R 88

fol. 99

21-09-1699

- Johan Willemse van Weert - en
- Elisabeth Willemse van Weert verkopen aan Jelis Joosten van Weert:
- groes/hei
ontrent de [Biender]
2 l.
1-2. Lucas van der Loo
3. de koper
4. Thomas Hoefnagel
- groes
den Bruynenweert
40 r.
1. weduwe Hendrick Vervordeldonck
2-3-4. de groote en cleyne Aa
Koopsom: ƒ 50,-.
R 11

fol. 73

07-10-1699

- Peeter van der Lith, secretaris, aanlegger - contra - Anna - weduwe Marcelis
Jan Jacob Slaets,
gedaagde.
Betreft: betaling van ƒ 8-3-0 wegens "verschoten" geld op 12-1-1690 voor
zegels, schrijfloon etc.
R 11

fol. 74

07-10-1699

1/2

- Jan Peeter Lomans, aanlegger - contra - Hendrick Jan Canters, gedaagde.
R 33 - 52
07-10-1699 2/2
Jan Peeter Lomans, aanlegger.
- contra
Henriick Jan Canters, gedaagde.
o.a. hieruit:
Goort en Jan, znn wijlen Peter Lomans hebben verkocht aan gedaagde:
- huis, hof en landerijen - in de Stegen. Zie transport d.d. 23-4-1683.
Koopsom: ƒ 500,- waarvan de helft aan aanlegger toekomt, binnen 12 jaar te
voldoen.
Koper is tot nu toe, ondanks "veele en verscheyde soo minnelijcke als serieuse
interpellatien gedaen" niet tot betaling gekomen.
Reden waarom aanlegger is "inwandelende de weg van rechten".
R 110
fol. 62vo
12-10-1699
Schepenen verzoeken om aan toonder dezes - Aert Aerts Jansen, zijnde van vrome
en eerlijke ouders. Hij heeft altijd de kost gewonnen met het ambacht van
weven. In deze tijd is het hem echter onmogelijk deze te winnen voor zijn
vrouw, twee kinderen en zijn vrouwe moeder - indien hij hierom vraagt een
liberale aelmoesse te geven.
R 110

fol. 63vo

13-10-1699

- Gijsbert Hendricx, pachter,
- Hendrick van den Bleeck, als borg en medestander - en
- Antoni Evert Horckmans, herbergier, als collecteur der hoorngelden en mergenthaler van Doerne - van Bamis 1698 - alsmede
- Antony van Schayck, deurwaarder.
Zij verklaren ter instantie van de drossard van Doerne - dat zij op 2 juli l.l.
te Deurne, de hoornbeesten visiterende, zijn geweest in de stallen van Jan
Cornelis Smits enz enz.
Zie: R 110 - fol. 60vo - 11-7-1699.
Deze heeft tot nu toe betaald ƒ 12-11-00.

R 88

fol. 99vo

19-10-1699

Willem Leenders van Heughten is schuldig aan Hendrick Gijsbertsen van den
Bleeck - ƒ 100,- α 5%.
R 88

fol. 100

19-10-1699

Jan Horckmans en Anneke, zijn dochter, zijn schuldig aan Hendrick Gijsbertsen
van den Bleeck - ƒ 140,- α ƒ 6,-/jr.
R 88

fol. 101vo

26-10-1699

Jan Peeter Loomans verkoopt aan Gevart Paulus de helft van
- hooibeemd
aant Haverlandt - ontrent
de Keyserdijck
geheel 5 l.
1. Peter Jan Baltus 2. de Aa
3. Hendrick van den Bleeck
4. kn Aert Jan Tielen e.a.
R 110

fol. 65

Koopsom: ƒ 210,-.

26-10-1699

- Jenneke Hendricx van Helmont, 27 jaar - en
- Jenneke Jan Jansen, 21 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Juffr. Isabella Francoise Dupuy - wettige
dochter van Jacob Francois Dupuy, gewezen capiteyn luytenant bij de Heer van
Obdam, Heer van Wassenaer - dat zij op 20 sept. l.l. zijn geweest t.h.v.
Marcelis Smits, te Someren, en dat daar onder andere "dicoursen" werd gesproken
over de verdiensten van de voors. Juffrouw Isabella bij Madam Gravin van Berloo
- g.m. Baron 'd Dijnatten en dat Cristina, de vrouw van Marcelis o.m. heeft
gezegd: "Dat Mevr. Gravinne de Berloo alreede provisionelijcken aen de voorn.
Joffr. Isabella voo haere getrouwe diensten ontrent de voors. Mevrouwe Gravinne gedaen te hebben gegeven hondert ducaten".
Met de toevoeging dat zij, Cristina, dit uit de mond van de Gravin zelf gehoord had. Verder zei ze nog: "Ick hebbe voor soo langen tijt bij Mevrouwe
Gravinne van Berloo gewoont oversulcx haer humeuren wel kennende".
R 11
fol. 78
28-10-1699
- De secretaris, aanlegger - contra - Aert Aertsen Blockmaeckers, gedaagde.
Betaling van ƒ 4-18-6 salaris.
R 110

fol. 66

03-11-1699

Attestatie voor Jan Jansen van den Wildenbergh - wettige zoon van Jan van den
Wildenbergh, Mr. Hoofsmit - en Godefrida van Bussel, geboren en wonende te
Asten.
Hij wil gaan trouwen buiten Asten en kan gehouden worden voor "een eerlijck
en neerstigh jonghman uyt vrome en eerlijcke ouders verweckt".
R 110

fol. 66vo

07-11-1699

Joost Roefs - en Maria Willem Dircx - en weduwe Peeter Conincx, in leven geweest molder te Stockheyn.
Zij maken een contract om alle verschillen te voorkomen tussen hun drie nakinderen en tussen de twee v≤≤r-kinderen van Peeter Conincx m.n.:
- Heylke - g.m. Marcelis Antonis - en
- Maria - g.m. Jan Aerts Coopman.
Alle goederen "haef- of erve" die zij tegenwoordig bezitten en nog verkrijgen
zullen zijn ΘΘn goederen - die de beide contractanten zullen blijven behouden
en bezitten - en na hun beider dood zullen succederen op de twee v≤≤r-kinderen
en de drie na-kinderen m.n. Peter, Joost en Elisabet om hoofdsgewijze te verdelen.
De na-kinderen zullen een "uytsetsel" ontvangen zoals de v≤≤r-kinderen hebben
gehad.

R 88

fol. 102

20-11-1699

Hendrick van Helmont - g.m. Jenneke Joost Roefs verkoopt aan de kn Goort Lomans - van het 1e en 2e huwelijk:
- land
in de Snijerscamp
47 r.
1-3. Margreta Lomans
2. Joost Roefs
4. Jan Hoefnagel
Koopsom: ƒ 72,-.
R 110

fol. 68

22-11-1699

Hendrick Jan Canters - g.m. Jenneke Matijssen van Rut, in de Steegen.
Hendrick ziek, Jenneke "cloeck ende gesont".
Zij testeren - o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Zij prelegateren, na hun beider dood, - ƒ 15,- , zonder dat hij dan nog iets
te pretenderen heeft, aan Goort Wijnants, te Woensel, - g.g.m. Maria, hun
dochter en welke ΘΘn dochtertje m.n. Catalijn Goort Wijnants heeft nagelaten,
hetwelk bij hen, testateuren, is opgevoed en nog woont.
- Alle goederen, roerend en onroerend, blijven aan de langstlevende van hen
beiden.
- Tot hun enige erfgenamen worden benoemd - hun zes kinderen, nu in leven
zijnde en uit dit huwelijk geboren - alsmede Catalijn, de onm. dr van Goort
Wijnants voors. met dien verstande, dat indien Catalijn mocht te komen overlijden, zonder wettig oir na te laten, dat haar deel dan weer toevalt aan
de andere erfgenamen.
R 88
fol. 102vo
23-11-1699
Matijs Jansen Cuypers verkoopt aan Jan Antonisse:
- land
het Liender
1 cops.
1. Philips van de Warrenberg
2. de verkoper
3. Nicolaes van der Linden
4. de koper
R 88

fol. 103

Koopsom: ƒ 38,-.

28-11-1699

Peeter de Laet - g.m. Heylke Hendrick Baesse verkoopt aan Cornelis van Erp:
- land
de Lochten
╜ l.
1-4. Antony Canters
2. de koper
3. de straat
- land
aan de Wintmolen
1 l.
1. de koper
2. Hendrick van den Bleeck
3. de straten
- land
aan de Wintmolen
3 cops.
1. weduwe Joost Fransen
2. de koper
3-4. de straat
- groes
int 't Root
2╜ l.
1. de koper
2. Antony Canters
3. de Waterlaet
4. de Rootsendijck
- groes
in 't Root
1 l.
1. Hendrick van den Bleeck
2. Antony Canters
3. de koper
4. Antonis van Rut
- huis, hof en aangelag - aen de Poel - in het Dorp
hetwelk de verkoper aan de koper heeft geschonken.
Belast met: de helft van - ƒ 150,- aan Dr. Cuichenius, te 's Bosch.

pachten,
R 88

- ƒ 150,- aan Joost Bruynen, te Maarheese.
- de helft van ƒ 1-10-0/jr aan den Armen van Asten.
- de helft van ƒ 0- 6-4/jr aan de Kerk van Asten.
- ƒ 0-2-8/jr aan rentmeester Frans van Hurn.
Koopsom: ƒ 264,- met

de

uitgaande

renten en cijnsen.
fol. 104

18-12-1699

Everard de Doerne, Heer van Asten, verkoopt bij erfmangeling aan Joost Leenders
van Heughten:
- heiveld
op Heusden
4 l.
1. Jan Dircx en Dirck Coppens
2-3. erven Goort Verberne e.a.
4. Antonis Marcelis de Groodt
Mangelsom: ƒ 25,-.
Joost draagt over aan Everard de Doerne:
- heiveld
op Heusden
4 l.
1. Matijs Jansen van de Leensel

2. Philips van Heusden e.a.
3. Jan Dircx
4. de verkoper
R 88

fol. 105vo

Mangelsom: ƒ 25,-.

28-12-1699

Cornelis Joosten van Erp - g.m. Goortie Matijs Coolen verkoopt aan Jan Peter
Jan Aerts:
- huis, kamer, koeistal, schuur of schop en hof - in het Dorp 1╜ l.
Laatst in bewoning geweest bij Elisabeth - weduwe Marten van Hee[r]s en
Heylke Peters de Laet.
1. de straat
2. Florentius Daniels
3. de verkoper
4. de straat en Florentius Daniels
Verponding: ƒ -5-0/jr.
Belast met: ƒ 150,- α 5% aan Joost Bruynen, te Maerheese.
Conditie: De verkoper zal altijd de grond van de verkoper mogen gebruiken
om de "leer" te zetten om zijn huis te kunnen repareren. Mitsgaders
om "te luycken, lijmen ofte metselen die wanden ofte muyren".
De verkoper zal ten allen tijde een aardhoop mogen leggen tussen
tussen zijn huis en het verkochte huis.
Koopsom: ƒ 317,50
+ lasten.
Marge: 17-2-1701 voldaan.
R 110

fol. 70

28-12-1699

Jan Willem Pennincx, te Wetten, geeft in huur aan de kinderen van Peeter Jan
van Bussel, Frans Peeters is hier present:
- huis, hof en aangelag, land en groes - op Bussel
20 l.
Huurtermijn: 3 jaar.
Huursom: 31 vat rogge/jr - en
groespacht - ƒ 31,-/jr
Te dekken: 2 vim dakstro/jr.
R 89
fol. 1
02-01-1700
Heylke Philipsen - weduwe Gijsbert Goorts Hoefnagels verkoopt aan Jan en
Jenneke, kinderen uit het huwelijk van Gijsbert Goorts Hoefnagels - en
Handerske Gerrits haar deel in:
- huis, land en groes - te Asten en elders.
Koopsom: ƒ 40,R 89

fol. 1vo

11-01-1700

Bruysten Fransen geeft bij erfmangeling over aan Jan Lomans:
- land
op 't Santie
2 l.
1. het Groot Gasthuys van 's Bosch
2. Peter Daniels
3-4. de straten
Mangelsom: ƒ 15,Jan Lomas draagt over aan Bruysten Fransen:
- land
ontrent het Dorp
1. Hendrick Canters
2. Frans Doensen
3-4. de straten
Mangelsom: ƒ 15,-.
R 11

fol 82

13-01-1700

1/2

- Antonis Fransen van Lierop, aanlegger - contra - Willem Leenders van Heughten,
gedaagde.
Aanlegger is een dienstbode, wonende te Achelen, "5 uyren van hier".

Hij verzoekt "een dag" te stellen.
R 33 - 52

15-01-1700

2/2

Antonis Fransen van Lierop, aanlegger.
- contra
Willem Linders van Heugten, oud schepen, gedaagde.
o.a. hieruit:
Aanlegger is twee jaar als dienstknecht bij gedaagde in huis geweest.
Te weten van Allerheiligen 1694 tot Allerheiligen 1696 voor een afgesproken
huur.
Op 5-12-1696 is afgerekend - waarbij gedaagde schuldig is gebleven:
- in geld
ƒ
24,-- ΘΘn paar schoenen - of de waarde van
ƒ 1,50
- ΘΘn paar kousen
ƒ
0,50
- twee "vuervelten"
ƒ
1,-- nog, wegens een ketel te lappen voor aanleggers broeder
ƒ 0,30
ƒ
27,30
Ondanks diverse "minnelijke manissen" is tot nu toe niet betaald.
R 89

fol. 2vo

15-01-1700

Hendrick Peter Lomans verkoopt aan Joost Hendrick Doensen:
- land
in de Looverbosch
3╜ l.
1. de koper
2. Catalijn Hendrick Cornelis
3. Matijs Jansen
4. de straat

R 110

fol. 72

15-01-1700

- Gijsbert Hendricx, oud schepen en oud borgemeester,
- Antonis Jansen, oud borgemeester - en
- Andries Coolen, oud borgemeester.
Zij verklaren ten overstaan van schepenen - dat Joost, sone Jan Roefs - en
Margareta van Gorcum is geboren te Asten - van vrome eerlijke ouders.
Hij heeft zich zelf ook altijd als een eerlijk en nijver man gedragen.
(Edoch alles voor sooveel ons kennelijck is).
"Dan dat Joost Jan Roefs door een haestigheyt sigh selven heeft te buyten
gegaen gelijck in de daegelijxe wandelinge geseght wort van op den 22 sept.
1698 met een mesche gequest heeft den persoon van Peeter Marten Doensen en
waeraen dese nae eenighe daeghen deser werelt is comen te overlijden".
"Nae welck overlijden de voorn. Joost Jan Roefs, nu en dan sigh heeft begeven buyten Asten tot verrichtinge van sijn ambacht".
R 110

fol. 73

22-01-1700

Dirck Coppens verklaart dat hij als aanlegger genoodzaakt is proces te voeren
tegen Lauiens [Dobben], te Vessem, Kempenlandt.
Hij verobligeert nu, zijn:
- huis enz. - aan Vosselen
40 l.
Opmerking: Door de vele wijzigingen en aanvullingen is het voor mij niet meer
leesbaar.
R 89

fol. 3

26-01-1700

Jenneke Daendel Coolen - weduwe Aert Peters verkoopt aan Goort Marten Doensen:
- land
in de Heesackers
1 l. 2 r.
1. Peter Daendel Coolen
2. Jan Dircx e.a.
3. Wouter Hoefnagel
4. de straat
R 11

fol. 90

03-02-1700

- Peeter van der Lith, aanlegger - contra - Jan Aelberts van den Wildenbergh,
gedaa
gde.
Betaling van 2 gl. 1 st. salaris.
R 110

fol. 73vo

03-02-1700

- Handerske Aert Jan Aelberts - weduwe Isbout Conincx - geass. met Francis
Conincx, haar zoon en Goort hoefnagel, haar zwager - en
- Anna - weduwe Jacob Aerts Jan Aelberts - geas. met Willem Aert Jan Aelberts
en Thomas Jansen, haar zwager.
Zij delen de nagelaten goederen van Aert Jan Aelberts - en Marie van de Cruys
in conformite met de deling - d.d. 28-8-1697 - schepenen Asten.
1e lot: Handerske:
- huis, schuur, brouwerijen, landerijen, hooi- en weilanden - te Ommel
33 l.
Zoals "presentelijck" in bewoning en gebruik bij Handerske, en achtergelaten, na overlijden, door Aert Jan Aelberts - en Marie van de Cruys.
- ƒ 500,- t.l.v. de erfgenamen Peeter Marcelis Leenders - akte d.d. 15-3-1663.
2e lot: Anna
- ƒ 1150,- t.l.v. Handerske - weduwe Isbout Conincx en haar kinderen.
R 89
fol. 3vo
06-02-1700
Jan Laurensen geeft bij erfmangeling over aan Jan Antonis Lamberts:
- land
de hoogh Loo
3 l.
1. kn Jan Andriessen van Rut
2. Frans Hoefnagel en Handerske Conincx
3. weduwe Frans Verrijt
4. Hendrick Canters
Mangelsom: ƒ 208,-

Jan Antonis Lamberts draagt over aan Jan Laurensen:
- land en enige groes of hooyroot - te Ommelen
3 l.
1-3. Jan Joosten
2. Jan Antonis Lamerts
4. het drijfstraetie
.
R 89

fol. 4vo

Mangelsom: ƒ 208,-

22-02-1700

Aert van Gerwen verkoopt aan de weduwe Aert Jan Tielen:
- land/groes het Haverlant
5 cops.
1-4. de koper
2. de Keyserdijck
3. Goort Hoefnagel
R 11

fol. 91

22-02-1700

Antonius Frans Philipsen en Nicolaes van der Linden zijn aangesteld als
pootmeesters i.p.v. Jan Hendrick Bernaerts en Frans Verrijt die beiden
overleden zijn.
R 11

fol 91

25-02-1700

Joost Roefs en Jan Elias zijn aangesteld als momboiren over de onmondige
kinderen van Jan Roefs - en Margarita van Gorcum.
R 10

fol. 75vo

25-02-1700

- Perijntie Jansen - weduwe Willem Jacobs, 48 jaar,
- Anneke Jansen van Rut, 25 jaar,
- Marie Jansen van Rut, 19 jaar,
- Maria Jansen van Rut, 19 jaar,
- Elisabet Fransen, 16 jaar.
Zij verklaren ter instantie van:
- Jan Peeters van Rut,
- Frans Jacobs - en
- Nicolaes van Rut - dat zij gezien hebben dat deurwaarder Deckers en zijn
assistenten, op 12 febr. l.l. uit het huis van Frans Jacobs "gepant en gehaelt"
hebben vier koeien, aan elkander gebonden.
Tijdens het wegvoeren is Anneke Jansen van Rut, attestante in deze, gekomen
met een "schup", zonder daar echter iets onbehoorlijks mee gedaan te hebben.
Waarop Jan van Geelkercken, vorster, te Mierlo, ΘΘn der assistenten, Anneke
voors. op een onfatsoenlijke en onbehoorlijke manier aan haar lichaam heeft
aangetast.
Zij, attestanten, verklaren dat Anneke Jansen van Rut de voors. Geelkercken
met een voet voor zijn schenen heeft gestoten - waarop deze Geelkercken een
"sackpistool" heeft gezet op de borst van Anneke. Ook heeft Deckers met "grammen gemoede" zijn "roer" op de borst van Anneke gezet. Op deze onbehoorlijk-

heid heeft Mathijs van de Laeck, ook ΘΘn der assistenten, gezegd: "Siet toe
Decker, wat ghij doet".
Op al de tumulten zijn de voorn. vier koeien weer naar hun stal gelopen.
GΘΘn der deponenten heeft ook gezien - dat er iemand geweest is die de deurwaarder en zijn assistenten enige "resistentie" hebben aangedaan - maar "ter
contrarie" de voors. persoon met beleefde woorden aangesproken.
Zo heeft Perijntie Jansen - weduwe van Willem Jacobs, gezegd: "Wel, Deckers,
neemt maer een koeye mede ofte een ander pant tsij van een ketel ofte wat
anders daer conde ghij soo wel mede volstaen, all ofte ghij die vier koeyen
mede neempt en U Lieden soo wel daermede bij U meesters verantwoorden. Als nu
want wij sijn allgaren bereet omme te betaelen de rente want weeten wel dat
wij die schuldigh sijn".
R 11

fol. 92

03-03-1700

- Frans Antonissen, aanlegger - contra - Hendrick Martens, gedaagde.
R 33 - 52

02-03-1700

Mathijs Jansen Somers, ondervorster, daagt, ter instantie van Hendrick Waltherie, secretaris van Geldrop en Lierop, - Anna - weduwe Marcelis Slaets "ter
rolle" om tot voldoening van ƒ 11-14-0 te komen.
R 11

fol. 93

03-03-1700

- Hendrick Waltery, secretaris, te Lierop, aanlegger - contra - Anneke - weduwe
Marcelis
Slaets,
gedaagde.
Betreft: Betaling van "de geringe somme" van ƒ 11-14-0 wegens salaris en
vacatiδn gedaan t.b.v. de overleden man van gedaagde.
R 89

fol 77

15-03-1700

- Antonis Aerts - g.g.m. Marie Hendrick Aert Mennen,
- Joost Antonissen,
- Maria Antonissen - en
- Adriaen Antonissen.
Zij verkopen aan Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts:
- land
in de Rootsestraet 5 cops.
1-2-3. de koper
4. de straat
- land
op het Neutie
3 cops.
1-3. Aert Jan Tielen
2. Hendrick van den Bleeck
4. de straat
Verponding: 6 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 55,-.
R 110

fol. 77

15-03-1700

Paspoort voor: Joost Hendrick Doensen, schepen, en zijn twee zonen - om zijn
"coopmanschappe in het coopen en vercoopen van peerden ende
bestialen en andersints" te kunnen bedrijven buiten Asten.
R 89

fol. 5vo

20-03-1700

Cornelis Andriessen en Jan Andriessen Hicspoors, gebroeders, zijn schuldig
aan Jacob Tielen, te Heese - ƒ 300,- α 5%.
Marge: 13-3-1727 - Jacob Tielen en zijn zuster zijn voldaan van deze rente.
R 89
fol. 6vo
03-04-1700
Hendrick Antony Canters verkoopt aan Jan Joris van Hoof:
- dries en hofstad - in de Steegen
5 l.
1. kn Hendrick Jan Canters
2. Hendrick Dielis e.a.
3. de straat
4. de koper e.a.

Verponding: ƒ 2-8-12/jr
Koopsom: ƒ 275,-.
Belast met: ƒ 2-10-0/jr aan rentmeester Frans van Hurn.
R 89

fol. 7

07-04-1700

- Frans Verschuyren en Jan Joosten Verberne, kerkmeesters, te Someren - en
- Jacob van den Brugge, predikant, te Someren.
Zij verkopen aan Jan Peter Lomans:
- land
den Cruyskenswegh
1 l.
1. de Rootsestraet
2. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
3. de koper
R 89

fol. 7vo

08-04-1700

Peter Andriessen geeft in belening aan Thomas Andries Thomas:
- groes
in de Haseldonck
1 l.
1. Jan Goorts
2. Elisabet Tielens
3. de cleyne Aa
4. Philips Frans Philipsen
Verponding: 12 stuiver/jr
Beleentijd: 10 jaar
Beleensom: ƒ 100,.
R 146

13-04-1700

fictief

Rekening, bewijs en reliqua van Antonis Dielis Ceelens - als momboir van de
v≤≤r- en na-kinderen van wijlen Paulus Dielis Ceelen - en zijn weduwe - vanaf
6 april 1683.
Ontvangsten o.a.
- huur over 1683
ƒ 1400-00
- 14 vat rogge waarvan de "pegge" was
ƒ 0-12-08
ƒ
815-00
- huur over 1684
ƒ 1400-00
- 8 vat rogge α
ƒ 0-14-00
ƒ
512-00
- huur over 1685
ƒ 1400-00
- 8 vat rogge α
ƒ 0-14-00
ƒ
512-00
- huur over 1686
ƒ 1400-00
- 8 vat rogge α
ƒ 0-13-08
ƒ
508-00
- huur over 1687
ƒ 1200-00
- 7 vat rogge α
ƒ 0-12-08
ƒ
407-08
- huur over 1688
ƒ 1200-00
- 7 vat rogge α
ƒ 0-16-00
ƒ
512-08
- huur over 1689
ƒ 1200-00
- 7 vat rogge α
ƒ 0-17-12
ƒ
602-08
- huur over 1690
ƒ 1200-00
- 7 vat rogge α
ƒ 0-15-00
ƒ
505-00

- huur over 1691
00-00
- 7 vat rogge α
02-00
- huur over 1692
00-00
- 7 vat rogge α
18-00

ƒ 0-14-08

ƒ 0-14-00

ƒ

12-

ƒ

5-

ƒ

12-

ƒ

4-

- huur over 1693
00-00
- 7 vat rogge α
19-00
- huur over 1694
00-00
- 7 vat rogge α
19-00
- huur over 1695
00-00
- huur over 1696
00-00
- huur over 1697
18-00

ƒ 0-17-00

ƒ 0-17-00

De gewezen huurder Hendrick Joost Tielen is nog schuldig
35 vat rogge α 15 stuiver/vat en 1╜ jaar huur - dit moet
verrekend worden met de gehaalde turf - ter somme van
ƒ 24-07-00 rest
03-00
Bij het slot van zijn rekening d.d. 6-4-1683 was de rendant schuldig gebleven
18-00
Somma
00

ƒ

12-

ƒ

5-

ƒ

12-

ƒ

5-

ƒ

12-

ƒ

12-

ƒ

10-

ƒ

15-

ƒ

59-

ƒ 330-12-

Uitgave o.a.
- Aan Jan Jansen Swagers, armmeester - wegens achterstel
in pachten - d.d. 13-4-1700
ƒ 169-11-00
- Anneke Pauwels - wegens uitkoop - d.d. 3-3-1681
ƒ 36-10-00
- Antonius Pompen - wegens een rente - d.d. 2-5-1691
ƒ
5-14-00
R 89

fol. 8

16-04-1700

Perijn - weduwe Willem Jacobs verkoopt aan Nicolaes van Rut:
- groes
in de Engelbeemde
1. de koper
2. Frans Jacobs
3. de Aa
4. de gemeente
Verponding: ƒ 1,-/jr
R 89

fol. 8vo

Koopsom: ƒ 150,-.

19-04-1700

Willem Dircx - g.m. Willemyn Dircx van Heughten verkoopt aan Hendrick Marcelis Berckers, zijn oom - zijn 1/8e kindsdeel in:
- huis, land, hooi- en weilanden - aan Vordeldonck
30 l.
Gebruiker: de kinderen Aert Jan Baeckermans.
Alles zoals achtergelaten is door wijlen Dirck van Heughten
De waarde van het gehele goed is ca. ƒ 800,- en de dorpslasten zo hoog
dat vrij zou komen voor zijn (1/8e) deel ƒ 40,- zonder in het minste
gehouden te zijn in enige schuld van het sterfhuis van zijn vrouws ouders te betalen enz. enz.
Koopsom: ƒ 140,-.
R 89

fol. 9

22-04-1700

Hendrick Peter Lomans verkoopt aan Peter Jan Canters:
- groes
in 't Liender
1. weduwe Frans Joosten
2. Antonis Peters
3. Jan Hendrick Ceelen
4. kn Jan Somers

2 l.

- land

R 89

achter
1.
2.
3.
4.
fol. 9vo

Jan Eliassen - Dorp
Jan Dircx
Jan Hoefnagel
Frans Coolen
Peter Jan Aerts

6 l.

24-04-1700

Peter Roefs - g.m. Antonetta Canters verkoopt aan Frans Hoefnagels:
- land
in den Bergh - te Ommel
╜ l.
1. de koper
2. Isbout Conincx
3. de verkoper
4. een weg
Verponding: 4 stuiver/jr
Conditie: de koper zal mogen gebruiken de weg van de verkoper naar de
zijde van de verkoper.
R 89

fol. 10

28-04-1700

Johan Verberne, te Eyndhoven, heeft toestemming van schepenen Eyndhoven om
zijn, zwaar belaste, goederen te Asten te verkopen.
Jan Verberne - g.g.m. Heylke Dircx van Moorsel, te Eyndhoven - geass. met
Hendrick Jansen van Moorsel, zijn mondige zoon, Peter van Moorsel en Willem
Tercken, zijn zwagers, verkopen aan Philips Dircx, te Heusden:
- huis, hof, hofstad en aangelag - te Heusden
12 l.
1. kn Goort Verberne
2-3. de straten
4. Jan Hendrick Jacobs
- land
te Heusden
6 l. 37 r.
1. kn Goort Verberne
2-3. de straten
4. Dirck Marcelis
- land
te Heusden
2 l. 4 r.
1-3. kn Goort Verberne
2. Dirck Marcelis
4. de straat
- land
te Heusden
3 l. 38 r.
1. de Heer van Asten
2. Philips Dircx
3. Marten van de Leensel
4. de straat
- land
te Heusden
1 l. 3 cops.
1. Hendrick Leenders
2. kn Goort Verberne
3. Reynder Bernaerts
4. Jan Dircx e.a.
- groes
te Heusden
2 l.
1. Dirck Marcelis
2. kn Goort Verberne
3. Marten van de Leensel
4. de straat
- groes
te Heusden
2 l.
1. Joost Leenders
2. kn Goort Verberne
3. Jan Dircx
4. de straat
- hooibeemd
te Heusden
3╜ l.
1. Jan Hendricx
2. Jacob van Heughten
3. de Heer van Asten

- hooibeemd

te Heusden

- weiveld

- weiveld

4. kn Goort Verberne e.a.
6 l.
1. de koper
2. Hendrick van Heughten e.a.
3. de Heer van Asten
4. de Aa
te Heusden
9 l.
1. kn Goort Verberne
2. Dirck Marcelis
3-4. Jacob van Heughten
te Heusden
4╜ l.
1-2. Jan Goorts
3. de Heer van Asten
4. de Loop

Gebruiker: Frans Antonissen
Belast met: 7 vat rogge/jr in de sack op de plaetse te ontfangen aen de
Armmeesters van Helmont.
- 3 vat en 1 cop en 4 vat min 1 cop/jr aan NN. Oldenzee, te
Helmont, en andere.
Koopsom: ƒ 1200,-.
R 89

fol. 13

01-05-1700

- Jan Antonis Tielens, oud borgemeesters - en
- Peter Marcelis Lenaerts (Peter is overleden) hebben geld uigeleend waarvan
nu, de erven Marcelis Lenaerts in gebreke blijven hun deel terug te betalen.
Jan Antonis Tielen laat, na verscheidene aanmaningen, verkopen van Maria, dr
Peter Marcelis Lenaerts:
- groes/land het Haverlant
5 cops.
1-3. weduwe Aert Jan Tielen
2. erven Jan Hoefnagel
Belast met: ƒ 0-5-0/jr aan rentmeester van Hurn.
Koper: weduwe Aert Jan Tielen.
R 1

fol. 97ev.

05-05-1700

- Peeter van der Lith, secretaris, aanlegger - contra - Conelis van Erp, ged.
- Johan Jacobs van de Cruys, aanlegger - contra - Peeter Joost Roefs, ged.
- Nicolaes Weynen, aanlegger - contra - Jan Aelberts van den Wildenbergh, ged.
Aanlegger vraagt betaling van ƒ 5,- wegens geleverde "smeekolen" nu ca. 3 jr
geleden.
R 10

fol. 78

13-05-1700

Jan Janssen Lamberts - alias Swagers - ontrent de Verckensmerckt, in het Dorp,
ziek, testeert. o.a.:
- Hij herroept en revoceert alle voorgaande "maeckselen:.
- Hij prelegateert aan Lambert Wouters de Groodt, zijn neef - ƒ 50,-.
- Idem aan Matijs Matijssen - verwekt bij Jenneke Wouters de Groodt - ƒ 50,-.
- Idem aan Jan Dirck Wouters de Groodt - ƒ 20,-.
- Idem aan Jenneke Dircx Wouters de Groodt, waarvan hij peteren is - ƒ 30,-.
- Idem aan de drie kinderen van Jan Wouters de Groodt - m.n. Alegonda, Jan
en Matijs samen - ƒ 50,-.
En alsnog aan Aldegondeken v≤≤r-uit te ontvangen "een laecken rock" ter
waarde van 7 gl. 10 st. wegens haar getrouwe diensten gedaan en nog doende

aan de testateur.
- Idem aan de Taeffele van den Armen, alhier - ƒ 25,-.
- Zijn goederen, roerend en onroerend, zullen door Jenneke en Willem, beiden
kinderen van Goort Lomans - en Catalijn Antonis Jan Maes - hoofd voor hoofd
gedeeld worden. Met restrictie, dat als ΘΘn van beiden komt te overlijden,
zonder wettige geboorten na te laten, dat deel weer komt te devolveren op
die zijde die wel wettige geboorten heeft.
Zij worden zijn enige erfgenamen en zijn ook gehouden de voors. legaten te
voldoen.
R 89

fol. 13vo

17-05-1700

Mathijs Willems - g.m. Goortie, dr Jan Hendrick Ceelen is schuldig aan Jan
Hendrick Ceelen, zijn vader - ƒ 200,- α 4%.
R 33 - 52

14-06-1700

Peeter van der Lith, secretaris, aanlegger.
- contra
Willem Leenders van Heughten, gedaagde.
Betreft: Kosten gemaakt door aanlegger t.b.v. gedaagde.
o.a.
1. Een obligatie geschreven van ƒ 100,- t.l.v. gedaagde en t.b.v. "iemand" te
Eyndhoven.
2. Een "veste" op 1509-1696 t.b.v. Peeter Wouters, te Vlierden, gepasseert.
3. Op 27-10-1696 op gedaagdes verzoek het trouwgeld van zijn gewezen "dienstmeyt" betaald.
4. Op 6-11-1696 is op gedaagdes verzoek een "veste" gepasseert t.b.v. Jan
Hendrick Ceelen.
5. Op 9-3-1699 idem een obigatie t.l.v. gedaagde en t.b.v. Jan Hikspors.
6. Nog te betalen op de verkoopcedulle van de meubelen van wijlen Marten
Vermeulen.
7. Nog heeft aanlegger betaald op een perceel groes op de verkoopcedulle van
de kinderen Jan Jansen van Goch - ƒ 10-2-0.
8. Op 20-12-1698 heeft aanlegger o.v.v. gedaagde en Willem Slaets, zijn zwager,
de deling gepasseert.
9. Op 14-1-1700 heeft aanlegger "ter rolle" betaald t,b,v, Antonis Fransen
van Lierop.
Somma ƒ 24-3-0.
Aanlegger heeft "in de minne" zijn geld niet kunnen bekomen.
Daarom deze eis tot betaling.
R 110

fol. 80

21-06-1700

- Dirck Peeter Coolen - voor zichzelf,
- Catalijn Peeter Coolen - geass. met Geef Dircx, haar momboir, deze mede voor
- Willem Peeter Coolen.
Alle drie v≤≤r-kinderen van Peeter Michiel Coolen - en Maria Dircx - en
- Joost Hendricx Bastiaens - als momboir van Maria, dr Antonis Bastiaens - en
Maria Dircx - in haar tweede huwelijk.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, gelegen aan de Wolfsbergh, in gebruik en bewoning bij Dirck Goorts.
1e lot: Dirck
- land
de Witteman - in de Langhstraet 2╜ l.
1. Willem Hasen
2. Jan Driessen
3-4. de straat

- land

-

-

-

-

-

de Wanbraecken
5 cops.
1. Daniel Jansen
2. Joost Jelis
3. de straat
4. kn Dirck Fransen
land
het Ven
5 cops.
1. Daniel Jansen
2-3. de straten
4. weduwe Jan van Helmont
land
den Appert
3 cops.
1. Daniel Jansen
2. Catalijn Peters
3. de straat
4. de beemden
land
op de Heesackers
1 l.
1. Daniel Jansen
2. Antonis van Rut
3. Antonis Lomans
4. Peeter Fransen
de helft van een hooivelt - in de Haseldonck
geheel 6 l.
naast de kn Jan Dircx
1. kn Jan Dircx
2. Willem Peeters
3. de Aa
4. Daniel Jansen
weiveldje
de Horst
╜ l.
1. kn Dirck Fransen

2. Daniel Jansen
3. weduwe Hendrick Cornelis
4. Catalijn Peters
- wei/hooiveld
het Broeckvelt
1 l.
1-2. Jenneke en Jan Dircx
3. de Loop
4. de Heer van Asten
Belast met: 3 st./jr aan den Armen van Asten.
2e lot: Catalijn
- de schuur en halve akker - den Bergh
naast Daniel Jansen
1. Daniel Jansen
2. Willem Peters
3. Aert Verheyden
4. de gemeente
- de helft van
de Vrouwkensacker
naast Willem Hasen
1. Willem Hasen
2. Jan Dircx
3. de Warande
4. de straat
- de helft van
den halven Appert
naast Frans Cornelis
1. Dirck Colen
2. Frans Cornelis
3. Antonis Lomans
4. de beemden
het Weyvelt tot het Graefke toe
naast de akkers
1. Daniel Jansen

2. Geerit Aerts
3. Dirck Coolen
4. de akkers
het cleyn Veltie
1 l.
1. Daniel Jansen
2. Geerit Aerts
3. kn Dirck Fransen
4. Jan Dol
Belast met: 1/3e deel van 3 gl. 3 st./jr.
3e lot: Willem Peter Coolen
- het huis met den halven bergh
1. Daniel Jansen
2. de straat
de Warandacker
7 cops.
1. Philips Thomas
2. Daniel Jansen
3. de Warande
4. de straat
- de helft van
het Hoyvelt
naast Daniel Jansen
1-4. Daniel Jansen
2. Dirck Coolen
3. de Aa
- ƒ 20,- te ontvangen van het 1e lot.
Belast met: 1/3e deel van 3 gl. 3 st./jr.
4e lot: Maria, dr Antonis Bastiaens
- het cleyn ackerke aan het woonhuys
1 l.
1-3. Willem Haesen
2. Lammert Fransen
de Calveracker
5 cops.
1. Willem Haesen
2. Catalijn Peters
3. de straat
4. de Warande
het Hannekensacker 1╜ l.
1. Antoni Canters
2. Antoni Lomans
3. de straat
4. kn Dirck Fransen
- land
de Liendersenacker 1 l.
1-3. Willem Hasen
2. Jenneke - weduwe Jan Joosten
- groesbeemd

tot Liender

4. de straat
1 l.
1. Willem Hasen
2. weduwe Frans Joosten
3-4. Jan Cornelissen

- ƒ 45, - zonder intrest.
- 8 vat rogge te ontvangen van de eerste drie loten.
R 33 - 52

21-06-1700

Extract
- Dirck Peeter Coolen - voor zichzelf,
- Catalijn Peeter Coolen - geass. met Geef Dircx, haar momboir, deze mede voor:
- Willem Peeter Coolen.
Alle drie v≤≤r-kinderen van Peeter Michiel Coolen - en Maria Dircx.
- Joost Hendrick Bastiaens - als momboir van Maria, dr Antonis Bastiaens - en
Maria Dircx, in tweede huwelijk.
Zij delen de goederen, gelegen in de Wolfsbergh, nagelaten door hun ouders.
De goederen worden gebruikt door Dirck Goorts.
1e lot: Maria, dr Antonis Bastiaens
- het klein akkerke aan het huis
1 l.
1-3-4. Willem Haesen
2. Lammert Fransen

-

-

-

- een groesbeemd

den Calverenacker
5 cops.
1. Willem Haesen
2. Catalijn Peeters
3. de straat
4. de Warande
het Hannekensacker 1╜ l.
1. Antony Canters
2. Antonis Lomans
3. de straat
4. kn Dirck Fransen
de Liendersteacker 1 l.
1-3. Willem Haesen
2. weduwe Frans Joosten
4. de straat
int Linder
1 l.
1-3. weduwe Frans Joosten
4. Jan Cornelissen

- ƒ 45,- zonder intrest.
- 8 vat rogge - te ontvangen van Dirck, Catalijn en Willem Peeter Coolen.
R 11

fol. 101

23-06-1700

Borgemeesters: Aert Jan Tielen,
- Jan Willem Hennis
Setters: Frans van Rut,
- Frans van de Cruys.
R 89

fol. 14vo

25-06-1700

Hendrick Peter Lomans laat verkopen aan Johan van Riet:
- land
het Sinxke - aan het Dorp
1. de verkoper
2. Jan Frans Colen
3. Jan Dirck Fransen
4. Antonis Franse e.a.
Dirck Peter Coolen staat borg voor - ƒ 27,50.
R 89

fol. 15

1 l. 40 r.

Koopsom: ƒ 55,-.

28-06-1700

Dirck Peeter Coolen verkoopt aan Daniel Antonis Lomans:
- een "weyveltjehorst"
in de Haseldonck
1. kn Dirck Fransen
2. Daniel Jansen
3. Catalijn Peters
4. weduwe Hendrick Cornelis
- wei- en hooiveld
het Broeckvelt
1-2. Jenneke en Jan Dircx
3. de Loop

1╜ l.

4. de Heer van Asten
twee kopen.
- land

Verponding: 9 stuiver/jr
- land

- land

twee kopen.
- land

Koopsom:

ƒ

69,-

de Wanbraecken
1╜ l.
1. Daniel Jansen
2. Joost Jelis
3. de straat
4. kn Dirck Fransen
Koopsom: ƒ 42,-.
de Witteman
1╜ l.
1. Willem Hasen
2. Jan Driessen
3. de straat
het Venneke
1╜ l.
1. Daniel Jansen
2-3. de straat
4. weduwe Jan van Helmont
Koopsom:

ƒ

80,-

den Appert
3 cops.
1. Daniel Jansen
2. Catalijn Peters
3. de straat
4. de beemden

Belast met: 1/3e deel van ƒ 3-3-0/jr aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 40,-.

R 89
fol. 17vo
17-07-1700
Willem Pennincx - g.m. Jenneke Jan Hoefnagel verkoopt aan Hendrick Canters
zijn kindsdeel in:
- huis, land, hooi- en weilanden - in de Nachtegael
30 l.
Gebruiker en bewoner: Hendrick Peter Martens.
Belast met: 11 kannen rogge/jr in een meerdere rente aan rentmeester van Hurn,
"uyt seecker teulandt genaempt - den Husselacker 1╜ l.
- ƒ 0-6-0/jr aan de Heer van Asten.
Koopsom: ƒ 900,-.
R 89

fol. 18

02-08-1700

Ook: R 148 - 1700.
Dirck Andriessen en Frans Jacobs, borgemeesters St. Jan 1697 - '98.
verkopen aan Jan Swagers en Philips Timmermans, armmeesters en t.b.v. de
Armetafel van Asten:
- de helft van een huiske, schop, hof en aangelag - int Berghslandt - int Dorp
1. Huybert Abrahams
2. Hendrick van den Bleeck
3. de wegen
4. Dielis van den Berge en Jan Aerts, te Ommel
De verkoop wordt gedaan om 's lands contributie te innen.
Eigenaar: Sijke - weduwe Abraham Michielsen.
Bewoner/gebruiker: Elisabet - weduwe Antonis Hendricx.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 89

fol. 19

16-08-1700

Antonis Goorts van den Eeckelcamp is schuldig aan Maria Fransen, te Maarhese,
- ƒ 30,- α 4%.

R 147

03-09-1700

- Andries en Goort Laurens - alsmede
- Joost Laurens en Huybert van Maris - als momboiren van de onm. kinderen van
Antonis Laurens - en Jenneke van Maris - m.n. Marie en Laurens.
Zij verkopen t.h.v. wijlen Antonis Laurens:
- "peert, bestialen, huysraet, hooy, strooy en meubelen"
opbrengst o.a.:
het paard
ƒ 50,-.
drie koeien
ƒ 55,33 schappen en lammeren
ƒ 88,hooi, stro
ƒ 40,Totaa
l: ƒ 294,-.
R 110

fol. 84vo

07-09-1700

Hendrick Gijsberts van den Bleeck geeft
- "seeckere keucken, met de kooystallen
de schuyre"
- alsmede 4 percelen land
1 stuk groes
Alles gelegen in het Dorp - en zoals de
Huurtermijn: 4 jaar - aangevangen Pasen
Huursom: ƒ 40,-/jr
- Verponding: ƒ 7,-/jr - alsmede
R 110

fol. 85

in huur aan Aert van de Kerckhof:
ofte eere, hof ende aengelach met
samen 7 l.

4 l.
huurder het in gebruik en labeur heeft.
1700.
de andere dorpslasten.

09-09-1700

Hendrick Peeter Lomans verkoopt zijn "swart henstpeert met het peertsgetouw
ende karre" aan Dirck Coolen - voor 60 rijksdaalders.
Hij bedankt Dirck voor zijn goede betaling.
"Verder verklaert Dirck Coolen tot affecie ende genegentheydt, die welcke hij
is toedragende den persoon van Hendrick Peeter Lomans, als sijnde een getrouw
man, gehuyrt te hebben voor sijnen dienstknecht voor den tijt van ΘΘn jaer door
welcken dienst den voors. Dirck Coolen gelooft te betaelen 50 ricxdaelders van
welke geloofde huerpenningen de voors. Dirck Coolen weeckelijck gelooft, proportione, te betalen aen den voors. Hendrick Lomans. Alsmede in sijn sieckte
de behulpsame hant te bieden.
Des sal den voors. Henderick Peeter Lomans ter discretie van zijn meester,
Dirck Colen, verobligeert ende gehouden wesen te vaeren met twee andere peerden. Soo ende gelijck hij, Coolen, goetvinden sal tot sijnen meeste proffijte
te behooren". Enz. enz.
R 110

fol. 87vo

09-09-1700

- Antonis Josephs,
- Willem van Heughten - en
- Gijsbert Hendricx - gewezen schepenen.
Zij verklaren ter instantie van de Armmeesters van Asten - dat zij in 1696,
toen zij schepen waren, een akkoord hebben gemaakt met Mr. Isaac Sauve, coster en schoolmeester, betreffende "het leeren der arme kinderen, dat de selve
van de arme kinderen noyt noghte nimmermeer niet een duyt dienaengaende sal
pretenderen, wegens tleren der arme kinderen. Jae, wat meer is den voorn.
Sauve tselve oock door den vorster, alhier, heeft laeten afcondighen ter plaetse daermen gewoon is publicatie te doen. Dat iederen sijn arme kinderen tot
schoole soude stuyren".
Attestanten "persisteren" hierbij ook nadat het hun tweemaal is voorgelezen.

R 110

fol. 86

10-09-1700

- Jan Peeters - en
- Peter Peeters - voor twee delen
- Hendrick Peeters - voor ΘΘn deel.
Kinderen van wijlen Peeter Driessen - en Catalijn.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Jan en Peter
- land
te Vlierden
4 l. 6 r. 7 v.
1. Jan Hendricx
2. de delers
3-4. de Aa
- land
daarnaast
1 l. 47 r.
1-2-3-4. de wederdelers
- twee delen in den hof
geheel 31 r.
- twee delen in het Eeusel
geheel 3 l. 8 r.
- uit de hooibeemd
2 l. 49 r. 18 v.
Belast met: twee delen van 12 gl. 10 st./jr aan doctor Canters.
- twee delen van 4 gl. 10 st./jr aan Nicolaes Willems
- twee delen van de cijns a.d. Heer van Helmont.
2e lot: Hendrick
- 1/3e deel in een akker
zijnde 2 l. 3 r. 7 v.
- 1/3e deel in een akker
1 l. 23 r.
- 1/3e deel van een eeusel
1 l. 29 r. 5 v.
- 1/3e deel in een hooibeemd
1 l. 24 r. 9 v.
- 1/3e deel in den hof
geheel 3 r.
Belast met: 1/3e deel van 2 gl. 10 st./jr aan doctor Canters
- 1/3e deel van 4 gl. 10 st./jr aan Nicolaes Willems.
- 1/3e deel van de cijns aan de Heer van Helmont.
R 110

fol. 88vo

10-09-1700

- Jan Jan Swagers, 66 jaar - en
- Joost Roefs, 58 jaar.
Zij verklaren dat enige jaren geleden, de preciese tijd niet meer wetende,
door de vorster publicatie is gedaan, ter plaatse waar men dit gewoon is te
doen, namens Mr. Isaac Sauve, coster en schoolmeester, alhier, dat iedereen
van de ingezetenen van Asten haar kinderen bij hem, Sauve, ter school kon
bestellen en dat hij de kinderen van rijke personen zou laten leren voor het
gewone schoolgeld en de arme kinderen zou hij voor niets of zonder enig schoolgeld laten leren.
R 10

fol. 89

16-09-1700

Baron Everard de Doerne. Heer van Asten, geeft procuratie aan advocaat Arnold
Frans de Raedt, te Bommel - om namens hem bij te wonen de conferentie in de
zaak tegen wijlen Gerard Vos, op 7 oct. a.s. te Arnhem en de "voorslagen van
accoord" aan te horen.
Deze procuratie dient ook om te appelleren "van soodanighe triumphante sententie" als in de zaak tegen dijckgraaf Herman van Dockum, op 1 sept. l.l. voor
het gerecht van Tuyl, in den Tielerweert - voor het deel dat de weduwe van oudborgemeester Trip en Adriaen van Bijstervelt in dezelfde sententie werd bijgevoegd.
R 89
fol. 19vo
22-09-1700
Jenneke - weduwe Hendrick Jan Canters - geass. met Peter, haar zoon, verkopen
aan Nicolaes Peters van Ruth:
- groes
in de Vloet
4 l.
1. Peter Roefs
2. de Kerk van Deurne
3. de Aa
4. de gemeente
R 110

fol. 89vo

01-10-1700

Baron Everard de Doerne, Heer van Asten, verkoopt aan Joan Adriaen, Baron van

Renesse, van Baer etc.:
- zijn adelijk huis - genaamd Duerendael - gelegen te Oisterwijck - met alle
gronden en landerijen, zaai, hooi- en weilanden, twee hoeven, huizen, plantages, moeren en hei - alsmede:
- het huiske met het land, hei en moeren - waar Adriaen Seelen woont, naar de
kant van Moergestel.
- Inclusief alle previlegiδn die aan de gronden van Duerendael verbonden zijn.
- "Alsoock de grachtstede met het recht tot deselve voor soveel den Heere van
dese huysinge daertoe gerechticht soude mogen sijn in het Bagijneclooster
tot Oisterwijck".
- De goederen zijn vrij en onbezwaard.
- De helft van de grote hoeve wordt als leengoed aan het Hof van Brabant opgegeven en verkocht.
Koopsom: ƒ 8000,- direct - om het huis Duerendael meteen te kunnen aanvaarden.
ƒ 16000,- bij oplevering van de rest der goederen.
De koper zal ook aan de dochter van de verkoper "een eerlijck present
doen".
De verkoop zal "gevest" worden voor schepenen van 's Bosch.
R 89

fol. 20

09-10-1700

Hendrick Gijsberts van den Bleeck geeft bij erfmangeling over aan Frans
Doensen:
- land
ontrent het Dorp
2╜ l.
1-3-4. de wegen
2. Hendrick Matijssen
Mangelsom: ƒ 100,.
Frans geeft over aan Hendrick:
- land
achter de huysinge van Huybert Abrahams
3 l.
1. Peter Fransen
2. Bruysten Fransen
3. de gemeente
4. de weg
R 110

fol. 91vo

15-10-1700

Schepenen certificeren mits deze - dat van toonder dezes, Aert van Gerwen,
aent Laerbroeck, zijn huis op 23 sept. 1700, 's morgens om twee uur, tot op
de grond is afgebrand - met als zijn meubelen daarin.
De requirant is daardoor zodanig geru∩neerd dat het hem onmogelijk is om zijn
woning weer op te laten timmeren.
Wij verzoeken hem "een liberale aelmoesse" te geven.

R 10

fol. 92vo

20-10-1700

Faes Lambert Kerckels - weduwnaar van Anna Meus Hoeben - en nu weer g.m.
Frenske Geerit Frans Paulus, wonend aan het Mercktvelt.
Faes - ziek,
Frenske - "cloeck ende gesont".
Zij testeren.
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Uit het eerste huwelijk van de testateur zijn geboren vijf kinderen, nu in
leven zijnde.
- Uit het tweede huwelijk - twee kinderen m.n. Geerit en Jan.
- Testateuren willen dat deze zeven kinderen worden beschouwd als ΘΘn.
Dit vanwege het feit dat Frenske "groote diensten en arbeyt" in dit huwelijk heeft gedaan en ook "verscheyde penningen" heeft ingebracht.
- Alle goederen gaan naar de langstlevende van hen beide.
- Na hun beider dood gaan de dan overblijvende goederen naar de zeven kinderen
om hoofdsgewijze te verdelen.
R 33 - 52

26-10-1700

De weduwe Hendryck Dierck Flypsen te dagvaarden "tegens rolle".
R 11

fol. 106ev.

27-10-1700

- Antonis Josephs, aanlegger - contra - weduwe Hendrick Dirck Philipsen, ged.
- Jan Willem Pennincx, aanlegger - contra - Hendrick Peeter Martens, ged.
fol. 133 - 27-6-1701 - gedaagde noemt het vonnis ten voordele van aanlegger
"van een nulle ende gans ongefundeert".
Hij wil appel voeren voor schepenen van 's Bosch.
R 89

fol. 2

03-11-1700

Jan Horckmans is schuldig aan Aert Jan Tielen - ƒ 50,- α 5%.
R 110

fol. 94

03-11-1700

Wij, Philips Dircx en Marten Marcelis, schepenen, certificeren mits deze dat
wij kennis gehad hebben van een zekere persoon - Jan Morsis genaamd - die alhier heeft gewoond en met zijn handwerk eerlijk de kost heeft gewonnen.
Jan Morsis heeft verwekt gehad "verscheyde" kinderen waaronder ook een zoon,
Philips, die tot zijn "mondige" jaren ook hier te Asten heeft gewoond en zich
gedurende die tijd als een eerlijk man heeft gedragen.
R 110

fol. 94vo

08-11-1700

- Peeter Frans Philipsen - en
- Jan Frans Joosten, voerlieden - alsmede
- Elske van de Cruys - weduwe Jan Spoorenbergh - en
- Hendrick Berckers, herbergier.
Zij verklaren ter instantie van Caspar de Meeuwijck, Vrijheer van Kessel, dat
zij weten dat omstreeks zes jaar geleden "het voederwerck seer verre is verswackt dat meer als boven de hellichte van de voerluyden in de voors. tijt hebben afgespannen oock veel ende versceyde voerluyden tot decadentie ende vervallen sijn gecomen uyt redenen geene vrachten waeren te becomen ende andersints
oock geene profijte conde maecken.
R 89
fol. 21vo
10-11-1700
Jan Matijssen de Groodt is schuldig aan Hendrick Antony Canters - ƒ 50,- α 5%.
R 1

fol. 109

12-11-1700

Jan Aerts, te Ommel, is aangesteld als "eyckmeester".
R 110

fol. 95vo

13-11-1700

Het Corpus van Asten vindt goed dat Hendrick Gijsberts van den Bleeck - het
fundament van de gevel van zijn huis, staande omtrent de Kerk, "aen het suyden
vrijelijcken ende onbecroont sal mogen laeten metselen ende leggen op den grondt
van de Kerckmuer, gelijckerwijs jegenwoordigh is gemaeckt ende gemetselt ende
dat onbecroont nu ende ten eeuwigen daege te mogen laeten staen sonder dat
imant ter werelt daertegens doet doer ofte handelen tsij met recht als andersints.
Alsoo wij tselve ten dienste van de kercke ende muyr bevonden hebben te behooren, des soo gelooft ende neemt den voors. Hendrick Gijsberts van den Bleeck
als desselfs erfgenaemen dat sij nu ende ten eeuwigen daegen gehouden ende
verbonden sullen sijn tot dienst ende beneficie van den kerckhof te doen maecken ende stellen een stakettinge van hout suytwaerts voor den voorn. nieuwen
gemaeckte gevell. Soo ende gelijck tselve jegenwoordigh is staende, met dien
verstande dat de voors. stakettinge behoorlijck geverft moet sijn, gelijck des
behoorlijcken is. Ende den voorn. houten stakettingen nu ende ten eeuwige daege te onderhouden in goede loffelijcken en behoorlijcken reparatie ter decsie
van drossaerdt, schepenen ende kerckmeesters, nu sijnde en naermaels comende,
sonder iets desaengaende een duyt tot laste van de Kerkcke in te brengen maer
alles tot laste van Hendrick Gijsberts van den Bleeck of sijn erfgenaemen.
Hendrick zegt toe e.e.a. principalijken te zullen achtervolgen.
R 89

fol. 22

19-11-1700

Jan Hurckmans, voor zijn dochter Anneke, uit zijn huwelijk met Anneke Jacobs,
is schuldig aan Hendrick Gijsberts van den Bleeck - ƒ 150,- α 4╜%.
R 89

fol. 22vo

24-11-1700

Willem Jan Slaets verkoopt aan Peter, Isbout en Catalijn Wouters:
- groes
de Dijsteldonck
3 l.
1. Jan Jansen van Goch
2. de koper
3. de Aa
4. Willem Laurenssen
Verponding: ƒ 1-5-0/jr.
Koopsom: ƒ 190,-.
R 89

fol. 23

30-11-1700

Jan Matijssen de Groodt verkoopt aan Hendrick Marcelis Berckers:
- groes
int Peelke - te Vordeldonck
1 l.
1. Nicolaes van Rut
2. kn Antonis Laurensen
3-4. de koper
- de helft van een groesveld - in den Bruynenweerdt
geheel 2╜ l.
de andere helft is van Aert Aert Tielen.
1. Aleke - weduwe Hendrick Vervordeldonck
2. weduwe Frans Joosten
3-4. de Aa
R 11
fol. 109
30-11-1700
Joost Laurenssen en Jan Huyberts van Maris zijn aangesteld als momboiren over
Marike en Laurens, onm. kinderen van Antonis Laurenssen - en Jenneke van Maris.
R 89

fol. 24

01-12-1700

Jan Hoefnagel verkoopt aan Goort Hoefnagel, zijn broer - de helft van:
- groes
te Ostaden
7 l.
1. Wouter Hoefnagel
2. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
3. de koper
4. Florentius Daniels
Verponding: ƒ 2,-/jr
Koopsom: ƒ 150,-.
De andere helft is reeds van de koper.
R 89

fol. 24

- Hendrick Antony Canters,

02-12-1700

- Handerske Gerit Eymers van Loon - geass. met Jan Eymers van Loon en Gerit
Nicolaessen Neerven, haar momboiren.
Zij verkopen bij erfmangeling aan Peter Roefs:
- hooi-weiland
int Swartbroeck
3 l.
1. Hendrick Canters
2. Elske Jan Claessen e.a.
3. de Loop
4. het Convent van Ommel
Belast met: 8 stuiver/jr aan de Heer van Asten.
Peter draagt over aan Hendrick en Handerske:
- groes
Engelbeemde
3 l.
1. Hendrick Canters
2. Jenneke van Rut
3. Thomas Canters
4. weduwe Jacob van de Cruys
Conditie: De kinderen Thomas Canters hebben recht tot den weg met varen,
drijven en wegen.
R 110

fol. 97

03-12-1700

Schepenen certificeren mits deze - dat Jenneke, dr Daendel Coolen - weduwe
Aert Peters - een arme weduwe met vijf kinderen - is van rechte bloede van
wijlen Jan van Berckel - en zijn vrouw.
Zij heeft daardoor recht op het legaat door Jan van Berckel - en zijn vrouw
ingesteld. Zoals ook Daendel Coolen, Frans Coolen e.a. hebben ontvangen.
R 89

fol. 25vo

06-12-1700

Hendrick Canters verkoopt aan Willem Slaets:
- groes
op de Beeck
3 l.
1. Antonis Peters
2. Bernaert Hendricx
3. de Loop
4. de koper
Verponding: ƒ 1-5-0/jr
R 89
fol. 26
06-12-1700

Koopsom: ƒ 110,-.

Willem van Heughten - g.m. Margriet Slaets verkoopt aan Hendrick Canters:
- huis, hof, aangelag, land en groes - de Beeck
40 l.
Gebruiker: Willem Peters.
- land
aan de Beugelhegge 1╜ l.
1. Marten Andriessen
2. de gemeente
3. de koper
4. de gemeente
Belast met: ƒ 0-2-10/jr aan de Heer van Asten.
- ƒ 0-7- 8/jr aan rentmeester van Hurn in verscheidene posten.
R 110

fol. 97vo

06-12-1700

Joost Antonissen van Weert, als "prijswijser" van de opgestelde prijzen bij
Jan Hendrick van den Bleeck, verklaart dat Cornelis Hendricx van Bussel "heeft
geschooten naer het beert ten pijle ten hoogste opgestelt bij den voors. Jan
Hendricx van den Bleeck en heeft gesien dat den kogel heeft gegroeft ende opspringende het bert heeft geraeckt, oock soodanighlijcken dat met groote fortse
weder terugh sprongh sonder precies te connen seggen op was plaetse. Maer naer
sijn beste meyninge geraeckt te hebben de tobbe van nummer seventigh".
R 157

06-12-1700

De kinderen en erven van wijlen Huybert van Maris, te Ommel, verkopen
"bestialenen en huysraet" o.a.:
- een paard
ƒ 30,50
- een melkkoe
ƒ 17,- een koe
ƒ 19,50

ƒ

- een weefgetouw
155,-.
R 89

fol. 89

4.-

Bruto opbrengst: ƒ

07-12-1700

Hendrick Antony Canters verkoopt bij erfmangeling aan Hendrick Gijsberts van
den Bleeck 1/5e deel in:
- huis, hof en aangelag - aan het Marckvelt
Zoals achtergelaten door Hendrick Aert Mennen.
"Soo ende gelijck de voors. Canters is coper vanwegen [
] oft, soo ende
gelijck tselve toebehoort heeft Antonis Mennen.
Mangelsom: ƒ 40,-.
Hendrick van den Bleeck draagt aan Hendrick Canters:
- land
op de Streepen
2 l.
1. de mangelaar
2. Peter Jan Baltus
3. de Kivietshof
4. de wegen
Mangelsom: ƒ 40,-.
R 110

fol. 98

09-12-1700

Nicolaes Vuys en Antonis Vuys, wonende te Turnout, geδde momboiren over de drie
onm. kinderen van Dominicus van den Broeck - en Maria Vuys m.n. Geerit, Jan
Baptist en Jenneke Catarina.
Zij willen verkopen hun helft - in een clamptiende te Asten.
Waarvan de andere helft is van Lambert Hoebens.
Hun helft is echter belast met enige kapitale ter somme van ƒ 1011,-.
Indien de verkoop meer mocht opbrengen dan deze ƒ 1011,- dan zal het restant
gaan naar de drie onm. kinderen van Dominicus van den Broeck - voor ΘΘn helft en voor de andere helft naar Jacobus, Catarina en Govert van den Broeck.
R 11

fol. 111

15-12-1700

Peeter Jacob Smits, molenaar, te Mierlo, aanlegger - contra - Peeter Hendrick
Canters, gedaagde.
R 89

fol. 27vo

15-12-1700

Faes Lambert Kerckels en Bartel en Gerit, zijn zoons, zijn schuldig aan
Hendrick Gijsberts van den Bleeck - ƒ 150,- α 4%.
Marge: 15-3-1706 gelost.
R 89

fol. 28

25-12-1700

Jenneke Matijssen van Rut - weduwe Hendrick Jan Canters - geass. met Peter
en Matijs, haar zonen en Willem Hendrick Dielis, haar zwager, verkoopt aan
Jan Jan Laurensen:
- land
in de Bochten
1 l.
1. de koper
2-3. Frans Hoefnagel
4. kn Thomas Canters
Verponding: 8 stuiver/jaar.
R 110

fol. 99

15-12-1700

Baron Everard de Doerne - geeft procuratie aan Mr. Melchior Verwey, notaris,
te 's Bosch, om namens hem, voor schepenen van 's Bosch, de "veste" te doen
van de verkoop van:
- het adelijk huis Duerendael, te Oisterwijck - aan Joan Adriaen Baron van
Renesse enz. enz.
R 110

fol. 100

29-12-1700

Hendrick Canters, oud president, verklaart ter instantie van Goort Hoefnagel,
molenaer, te Someren, in kwaliteit als rentmeester van Gravin van Berloo - nu
g.m. Baron d'Eynatten, Heer de Abe, dat hij, attetstant. "als voor desen favoriet ende bediende sijnde geweest van de voors. Gravinne van Berloo"
Dat in die tijd de rentmeester, Jan de Rijck, een schuld van ƒ 300,- had aan
de voorn. Gravin en niet in staat was deze te betalen.
Attestant is door de Rijck verzocht om Mevr. van Berloo te bewegen en te verzoeken "mitsgaders" te accorderen over de ƒ 300,- die de Rijck was hebbende
tot lasten van Dielis van Will, molenaer - en zijn vrouw, in die tijd te
Helmont.
Attestant heeft hierover met Dielis van Wil en zijn vrouw t.h.v. Jan de Rijck
overleg gevoer en met instemming van Mevrouw is een "scabinale" obligatie
gepasseert van ƒ 300,-.
Attestant heeft deze obligatie afgehaald op de secretarie van Helmont.
R 33 - 52
29-12-1700 1/3
Vorster in Asten,
U. Ed. wordt "geauthoriseert" om in arrest te nemen Lambert Hoebens, inwoner
van Nederweert, executeur van het testament van de Eerw. Heer Johan Baptista
Wassenbergh, gewezen vice pastoor, te Nederweert.
Gelieve te zorgen dat hij niet uit Asten vertrekt alvorens rekening, met eede
versterkt, van zijn werkzaamheden als executeur gedaan, te doen.
De arrestatie wordt gedaan ter "preiuditie" van Goovert van den Broeck, als
ge∩ntresseerde.
o.a. nog:
Govart van den Broeck is geboren te Velthoven en woont te Essen, bij Antwerpen.
Op zijn verzoek laat de vorster, Johan van Riet, aan drie herbergen publiceren
of iemand zich voor hem als "arrestant" borg wil stellen.
Niemand heeft gereageerd.
De schepenen hebben hierover overleg gevoerd en zijn van mening "omdat hij een
eerlijck persoon ende van onberispelijk leven" dat hij de cautie niet hoeft te
stellen, mits hij zijn domicilie kiest t.h.v. de vorster om aldaar aan Mr.
Gerard de Vriese opdracht te geven het "geding" te gaan voeren.
De arrestant schijnt nog minderjarig te zijn, er is twijfel, daarom wordt zijn
broeder, Jacobus van den Broeck, als "legitimus tutor indien soude moge wesen
minderjarig is" aangesteld.
R 11

fol. 112

31-12-1700

2/3

- Gevart van den Broeck, te Essen (Antwerpen), aanlegger - contra Lambert
Hoeben, te Nederweert, gedaagde - als executeur van het testament van vicepastor Johan Baptista Wassenberg, te Nederweert.
- Joost Doensen, schepen, stelt zich borg voor Lambert Hobus, gearresteerde.
R 33 - 52

10-01-1701

3/3

Verscheen voor schepenen van Nederweert, Lambert Hobus de Haes, inwoner van
Nederweert, welke verklaarde "egeene goederen raeckende den sterfhuyse van den
overleden Heer Johanns Batista Wassenbergh, geweesene vise-pastoir tot Nederwerdt, verduystert oft verstompelt te hebben nochte geene penningen onder hem
gehouden te hebben, maer alles te hebben opgegeven volgens den inventaris te
Nederwerdt opgeright voor schepenen, op 9 dec. 1691."
Maar alles als een getrouwe executeur in het "sterfhuis" gedaan en afgehandeld.

R 89

fol. 30

04-01-1701

Antony Vrenghs en Peter Aerts - als momboiren over de drie onm. kinderen van
wijlen Dominicus van den Broeck, met name Gerard, Johan Baptista en
Catharina van den Broeck - verwekt bij Maria Vrenhgs, te Turnhout, verkopen
aan Johan van Riet en Peter Fransen ╝e deel in:
- een Clamptiende alsmede in de Smaltiende, rijdende met de tienden van
Thomas Beresteyn en het Groot Gasthuys van 's Bosch.
Belast met: 1╜ vat rogge/jr aan het Convent van Ommelen - in een meerdere
rente van 12 vat/jr - schepenen Asten - d.d. 18-7-1668.
Koopsom: ƒ 1171,-.
R 89

fol. 31

17-01-1701

Willem Leenders van Heughten is schuldig aan Jan Goort Nicolaessen:
- ƒ 150,- α 5%.
R 107b.

fol. 14vo

17-01-1701

Jan Willem Claessen, te Deurne, verkoopt aan Willem Claassen, te Deurne:
- hooiland
3 l.
1. de Aa
2. de gemeente
3. Dries Lamberts Vriens
4. kn Pieter van den Boomen
Koopsom:ƒ 190,-.
Schepenen Helmont.
Geregistreerd Asten - 3-5-1717.
R 11

fol. 123

18-01-1701

Dirck Coolen heeft op de secretarie zijn deel geconsigneerd t.b.v. Maria, het
onm. kind van Antonis Bastiaens, wonende t.h.v. Joost Hendricx, te Heese.
R 33 - 52

18-01-1701

Vorster te Asten,
Wordt verzocht ter instantie van Joost Hendrick Bastiaens, van Heese, als
momboir van Maria, onm. dochter Anthonis Bastiaens, te dagvaarden Cathalijn
Peeter Coolen, of omdat zij minderjarig is, haar momboir, Geeff Dircx van
Weerdt, deze dan mede voor Willem Peeter Colen.
E.e.a. om hun aandeel in de scheiding en deling van d.d. 21-6-1700 te zien
verklaren.
T. Idelet.
R 11

fol. 124

19-01-1701

Joost Hendrick Bastiaens - als momboir van Maria, onm. dochter van Antonis
Bastiaens - en Maria Dircx - legt een wettige scheiding en deling + annexen
over - verzoekende deze "executabel" te wijzen t.l.v. Geef Dircx - als momboir
van Catalijn Colen en voor Willem Peeter Colen.
Dit tot voldoening van 2/3e deel, hem, in zijn kwaliteit, toekomende - zijnde
ƒ 45,- en 8 vat rogge.

R 89

fol. 31

24-01-1701

Johan Hendrick Ceelen de jonge verkoopt aan Hendrick Leenders van Heughten:
- groes/hei
de Behelp
1 cops.
1-3. de Heer van Asten
2-4. de koper
Koper: ƒ 10,-.
R 89

fol. 32

28-01-1701

Jenneke Matijssen van Rut - weduwe Hendrick Jan Canters verkoopt aan Jan Fransen van de Loverbosch:
- land
leegh Ommel
5 l. 14 r.
1. Peter Reynders e.a.
2. Jan Peter Canters e.a.
3. de koper
4. Peter Reynders
- groes
in de Engelbeemden 4 l. 30 r.
1. de koper
2. de verkoper
3. de Aa
4. de gemeente
- hooiland
den Bocht - onder leegh Ommel
6 l.
1. Frans Hoefnagel
2-3. kn Thomas Canters
4. den Bosserdijck
Verponding: 8 stuiver/jaar/lopens.
Koopsom: ƒ 925,-.
Belast met: ƒ 400,- aan Musch, Heer van Milheese.
R 147

07-02-1701

Andries Coolen en Jan Verdijsteldonck, borgemeesters, St. Jan 1698 - '99,
verkopen:
- de rogge, liggende aan Vordeldonck.
Zoals achtergelaten door wijlen Andries Jan Joosten.
Opbrengst: ƒ 21,-.
R 110

fol. 101

09-02-1701

Baron Everard de Deurne, Heer van Asten, verlengt de procuratie - d.d.
16-9-1700 - aan Arnold Frans de Raedt, advocaat, te Bommel.
Bovendien wordt de advocaat nog geconstitueert "omme het appel of appelen"
tegen Juffr. Judith Mestecker - weduwe van oud borgemeester, Henrick Trip en
Adriaen van Bijstervelt.
Enz. enz.
R 11

fol. 126ev.

15-02-1701

- Jan Aerts, aanlegger - contra - de kinderen Dirck Coppens, gedaagden
- Jan Aerts, aanlegger - contra - Huybert Marcelus Slaets, gedaagde.
- Margriet - weduwe Goort Lomans - aanlegger - Willem Leenders van Heughten,
gedaa
gde.

R 110

fol. 101vo

15-02-1701

- Juffr. Johanna Antonetta Dupuis, 29 jaar - en
- Juffr. Isabella Francois Dupuis, 27 jaar.
Beide dochters van Jacob Francois de Puii, gereformeert capeteyn luytenant
ten dienst van deze landen.
Zij verklaren dat in die tijd (6-3-1700 ?), als hun ouders en zij woonden, te
Someren, op Slieven, in, zoals het in de wandeling genoemd werd "Juffr. Pollaerts huysinge" waar zij woonden in de "kamer aengehorende".
(Hier hebben zij gesproken met Maria, de vrouw van Jacob van Lierop, zijnde
ook huurders ??) welke was zeggende: "Dat sij seer wel kende de susterkens van
het clooster te Soeterbeeck, ter oirsaecke dat sij, Maria, daer dickwijls tot
Soeterbeeck quam, als sij de huyrpenningen daer quam betaelen, want dat wert
geswegen ende int wederom keren naer Someren dan dickwels [gemerckte centen]
werden gegeven van de voors. susterkens van Soeterbeeck".
Na welke woorden zij attestanten hebben geantwoordt: "Waerom laten sij dan de
muyren soo vervallen. Jae, sij weeten niet hoe lange sij de voors. huysinge
sullen behouden, want dat is soo een saecke".(sic !).
Ook heeft Maria voors. gezegd: "Daer comen dickwils twee bagijnties hier van
Soeterbeeck, deene is haer naeme, suster Perijntie" ende andere zustersnaam
is door de attestanten wegens "langdurige tijt" vergeten.
R 110

fol. 102vo

15-02-1701

Marcelis Smits, te Someren, alhier in arrest genomen door de vorster, ter instantie van Jacob Frans Dupuii, verklaart dat hij enige jaren, als voerman,
van Someren naar 's Bosch was rijdende met paard en kar "en dan somwijlen
eenige provisie van eetgewaeren mede brocht van den Boschen naer Someren" aan
het huis van Juffr. Pollaerts en andere Juffrouwen, toen bij Juffr. Pollaerts
wonende, (gekomen zijnde, tegen Juffr. Pollaerts heeft gezegd): "Wel, Juffr.
Pollaerts, gij laet dese huysinge soo wel opmaecken, de schuyr en poorten. Wie
sal dat dan erven naer Uw doodt, aen Uw vrienden ?"
Waarop hij, attestant, verklaart dat Juffr. Pollaerts terug heeft gezegd: Neen,
Marcelis Smits, de vrienden erven geen geestelijck goet. De Heeren Staeten doen
ons onderhout en alimentatie ende watter dan overschiet naer ons doodt dat
compt dam wederom aen de Heeren Staeten".
Op 19 febr. 1701 legt Marcelis Smits een eed af terzake van voorgaande akte.
R 147

17-02-1701

Aert Aertsen Tielen en Jan Willems, borgemeesters St. Jan 1700 - '01, verhuren
de leeg liggende goederen van Peeter Jansen Hanen - t.w.
- huis, land en groes - te Astappen
13 l.
Huurder: Willem Laurenssen.
Huursom: ƒ 31,50/jr.
De verhuring is gedaan om daaraan 's lands contributie te verhalen.
Het surplus is t.b.v. de kinderen Peter Jan Hanen.
R 89

fol. 33

06-04-1701

Ook: R 147 - 24 jan. 1701.
Antonis Jan van Ruth, collecteur der verponding St. Jan 1698 - '99 verkoopt
aan Goort Martens de geabbandonneerde goederen van Gijsbert Hendricx:
het voorste Hooybeemptie - int Root
2╜ l.
1. de Rootsedijck
2. Jan Dirck Franssen
3. Jan Frans Coolen
4. Jan van Riet
Verponding: ƒ 1-1-0/jr
Koopsom: ƒ 123,-.
Hij verkoopt aan Jan van Riet:
het achterste Hooybeemptie - int Root
1. de Rootsedijck
2. Aert Aertsen
3. de verkoper

2 l.

4. Dirck Antonis
Verponding: 16 stuiver/jr

Koopsom: ƒ 98,-.

Hij verkoopt aan Cornelis Hendricx van Bussel:
- land
op de Heesackers
3╜ l.
1. weduwe Huybert Jan Tielen
2. kn Jan Dircx
3. de weg
4. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
Verponding: 18 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 70,-.
Hij verkoopt aan de kinderen Michiel Peter Coolen:
- land
tussen de Weegen
1. Antonis van Rut
2. de Custeryacker
3-4. de Weegen
Verponding: 14 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 50,-.

2╜ l.

Hij verkoopt aan Antony Canters, oud president:
- huis, hof en aangelag - in 't Dorp
2 l.
1-3. de straat
2. de koper en de kn Paulus Dircx
4. Jacob Matijssen
Verponding: ƒ 1-5-0/jr
Koopsom: ƒ 190,-.
R 11

fol. 27

13-04-1701

- Peeter van der Lith, secretaris, aanlegger - contra - de kinderen Dirck
Jacob
Coppens,
gedaagde.
R 11

fol. 129

02-05-1701

Tot schepenen zijn benoemd: Antony Canters,
- Joost Doensen,
- Peeter Jan Baltus
- Jan Hicxpoors,
- Joost van Heugten,
- Philips Timmermans
- Simon Isbouts.
Tot viermannen: Joost Roefs, Tot kerkmeesters: Peeter van der Lith,
- Peeter Fransen,
Verdeuseldonck.
- Dirck Marcelis.
Tot armmeesters: Joost Roefs,
- Antonis Frans Philipsen.

-

Antony

R 147

06-05-1701

Peeter Jan Baltus en Philips Timmermans, schepenen en de secretaris hebben
op verzoek van de erfgenamen van wijlen Herman Volders - in het sterfhuis
"de kiste" geopend en daarin bevonden - o.a.:
- een zakje, waarin 500 duiten en 8 oortiens.
- een obligatie t.l.v. Jan Peeter Lomans
ƒ 160-00-00
- een briefje t.b.v. de "grelmaecker" te Heeze
ƒ
9-00-00
- drie boeken
- dertien hemden
- zilvergeld
f
8-13-00
De roerende goederen brachten in de publieke verkoop op
De uitgaven bedroegen
00-00
20-00-00
Bij de roerende goederen was o.a.:
- een brandewijnketel
- twee koeien

ƒ 48,-

Peeter Wolf - voor het maken van de doodkist
R 89

fol. 35vo

ƒ 282-00-00
Restant

ƒ 261ƒ

ƒ 41,ƒ 4,-.

09-05-1701

Jenneke, dr Michiel Peeter van Ruth, geass. met Antonis van Rut, verkoopt
aan haar broers en zusters haar kindsdeel in:
- twee huizen, land, hooi- en weilanden - int Dorp
Zoals in gebruik zijn bij haar broers en zusters.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 110

fol. 104

23-05-1701

Schepenen zijn, heden, in faveur van justitie, geweest t.h.v. Catalijn - weduwe
Hendrick Cornelissen van Bussel, aan de Verckensmerckt, in het Dorp.
Zij hebben hier bevonden en gezien dat Cornelis Hendricx van Bussel, zoon van
de voor. Catalijn, in de keuken in bed lag - en zei: "Ick ben soo gescooten met
een roer in mijn rechtersijde".
Op welk zeggen, Peeter van der Lith, secretaris, heeft gevraagd: "Wel, Cornelis
ofte het gebeuren mochte, des verhoopt van neen wert, dat ghij van den quetsure
mochte comen te sterven, wie soude ghij in den doodtslagh leggen".
Hierop heeft Cornelis, zo verklaren wij, attestanten, gezegd: "Ick legge niemant anders in den doodtslagh als Jan van den Bleeck, hij heeft mij gescooten
want hij meende mij noch eens te scieten maer het roer manqueerden".
R 110

fol. 104vo

25-05-1701

- Henrick Canters, medicijne doctor, te Helmont,
- Isaec Sauve - en
- Gerardt de Graadt, beiden chirurgen, alhier.
Zij verklaren ter instantie van Laurents Symontz, drossard - dat zij op
25 mei 1701 zijn verzocht om te visiteren de kwetsuur of wonde in de rechterzijde van het dode lichaam van Cornelis Hendricx van Bussel - en bevonden "in
de rechtersijde van Cornelis een geschootene wonde, welcke was gelegen in de
onderbuyck ofte ab domine, alsoo dese wonde aen de rechtersijde des onderbuyck
ingegaen sijnde is door en door gepasseert soo dat niet alleen het dijsbeen alias heupbeen - is doorscooten met versceyde vene en arterie soo gequest ende
geraeckt soodat een stercke vloet des bloets in den onderbuyck is afgesackt
soodat dit bloet door het stilstaen ofte stagnatie is gekomen tot een putrifactie welcke gecauseert heeft niet alleen inwendige continuele kortsen maer
oock een formele intestinorum gangrena"
Deze wonde wordt door alle "medic. autores" absoluut voor dodelijk gehouden.
R 110

fol. 105vo

25-05-1701

Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth verklaart andermaal en in conformite
van de akte - d.d. 29-1-1697 - dat Frans, haar zoon, haar administratie heeft
gevoerd. Zij is hier volkomen tevreden over en Frans hoeft haar op generlei
wijze nog verantwoording af te leggen.
R 89
fol. 36
08-16-1701
Jan Hendrick Jacobs verkoopt aan Dirck Marcelissen van Heughten:
- groes of dries
den Hoogendries - op den achtersten Diesdonck
l.
1-3. de Heer van Asten
2-4. de koper
Verponding: 10 stuiver/jaar
Koopsom: ƒ 100,-.
R 110

fol. 106vo

1

08-06-1701

Missive van Everard de Doerne, Heer van Asten,
aan Laurens Symons, drossard van Asten, te 's Bosch.

o.a.:
"Ick heb verstaen hoe dat de vluchtende over het moortdadigh feyt, nu cortelinghs binnen Asten begaen, sigh verstouten met nacht en ontijden hun binnen
de heerlijckheyt onder en tussen te laten vinden ende bij eenige particuliere
hun alsdan ophouden".
Dit kan niet ongestraft gebeuren enz. enz.
R 11

fol. 130

15-06-1701

- den drossard, aanlegger - contra - Henrick van den Bleeck, gedaagde.
R 11

fol. 133

22-06-1701

Tot borgemeesters zijn aangesteld: Jan Jansen van Helmont,
- Antonis Daniel Lomans.
Tot setters: Matijs Martens,
- Dirck Jansen.
R 89

fol. 36vo

23-07-1701

Philips Dircx, te Heusden, is schuldig aan Theodorus Franciscus Schenaerts,
te Aerle bij Beeck - ƒ 300,- α 5%.
Marge: 29-8-1749 gelost aan Johannes Bartholomeus Moolemakers, te Stratum en de
erven Juffr. Lovens - weduwe Th. Fr. Schenaerts - door Andries
Dirck van Hugten.

R 89

fol. 37

28-07-1701

Jan Antonis Muyen - g.g.m. Maria Joosten Laurensen verkoopt aan Jan Laurensen
en Jan Joosten:
- ΘΘn gebont, met de ondergrond, van een schuur - geheel drie gebont,
t.w. het buitenste, naar de heide.
1-3 Jan Vreynsse
2-4. de gemeente
Koopsom: ƒ 30,-.
R 89

fol. 37vo

16-08-1701

Jan Mathijssen de Groodt is schuldig aan Hendrick Schenckels, molenaar,
te Horst - ƒ 130,- α 5%.
R 89

fol. 38vo

20-08-1701

Cornelis van Erp verkoopt aan Antony Canters:
- land
op de Lochten
3 l.
1-3. de koper
2. Hendrick Peter Lomans
4. de wegen
spits uitlopende op de Ommelschepat.
Verponding: 18 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 144,-.
R 11

fol. 139

28-09-1701

1/2

- Aert van Rut, te Nederweert, aanlegger - contra - Jan van Rut, gedaagde.
R 33 - 52
19-10-1701 2/2
Art van Ruth, te Nederweert, aanlegger.
- contra
Jan van Rut, gedaagde.
o.a.
1. Aanlegger en gedaagde zijn broeders.
2. Gedaagde is in "noodtdrufft" van geld.
4. Hij heeft t.h.v. aanlegger "met soete praetiens ende schoone geloofften
soo verre door het allegeren ende clagen van sijnen hooghdringende noodt
soo verre moverende" enz. enz.
Dat deze hem ƒ 100,- of 40 patacons heeft geleend.
9. Er is voor notaris de Bal, te Weert, een schuldbekentenis opgemaakt d.d. 28 april 1701. Terug te betalen drie maanden na die datum.
Enz. enz.
Aanlegger vraagt terugbetaling van de veertig patacons - met behoorlijke
intrest.
R 11

fol. 14

28-09-1701

1/2

- Hendrick van den Bleeck, aanlegger - contra - Anneke, dr Jan Aert Horckmans als
erfgename
van
haar
vader,
gedaagde.
Betreft: aflossing schepenobligatie - d.d. 4-3-1699 - ƒ 230,- t.b.v. aanlegger en t.l.v. Jan Aert Horckmans - 2 jaar intrest.
R 33 - 52
31-10-1701 2/2
Extract uit het schepenprotocol van Asten - d.d. 6-3-1699.
Jan Aert Horckmans is schuldig aan Hendrick van den Bleeck ƒ 230 - α ƒ 9,50/jr intrest.
Indien de intrest niet op 4 maart, of binnen ΘΘn maand daarna, van ieder jaar
betaald wordt, dan zal deze worden - ƒ 11,50.
Hendrick Gijsbertse van den Bleeck laat Anneke, dr Jan Aert Horckmans, te
Ostaden, "gerichtelijcken dagvaerden" om de voors. obligatie met twee verlopen pachten, t.l.v. van haar, als universele erfgename, te mogen brengen.
R 110

fol. 107ev.

15-10-1701

Paspoort voor: Hendrick Matijssen en zijn "cammeraet" - om hun kost te winnen
"in coopmanscappen met het coopen ende vercoopen van paruycke en
callothayeren ende andere eerlijcke coopmanscappe" zowel binnens- als buitenslands.
Paspoort voor: Matijs Hendricx - en zijn "cammeraet" om zowel binnens- als
buitenslands te handelen in "paruycken en callothayeren".
Paspoort voor: Jan Paulus - en zijn "cammeraet" om zowel binnens- als buitenslands te handelen in "paruycken en callothayeren".
Paspoort voor: Martinus Jansen - en zijn "cammeraet" om zowl binnens- als
buitenslands te handelen in "paruycken en callothayeren".
R 11

fol. 141

19-10-1701

- Huybert Abraham Michiels, aanlegger - contra - Jan Jansen van Rut, gedaagde.
R 11

fol 141

02-11-1701

L. Simon, drossard, is heden overleden.
Op 8 nov. 1701 te 's Bosch begraven.
R 110

fol. 109vo

01-11-1701

Paspoort voor: Johanna, dr Dirck de Groodt - en Catalijn Jan Willems van
Ostaden, geboren en wonende te Asten.
R 110

fol. 110

05-11-1701

Juffr. Maria Diels, nu wonende te Asten - weduwe van Paulus Kennis in zijn
leven wonend te Antwerpen en aldaar overleden.
Zij verklaart dat zij met wijlen haar man heeft getesteert, gepasseert te
Antwerpen. Uit dit testament blijkt dat tot executeur is aangesteld Jacobus de
Cort, te Antwerpen, in zijn leven wonend t.h.v. Roelants, Mr. Silversmit, aldaar.
De Cort is nu overleden.
Zij stelt nu aan in diens plaats, haar zoon, Hugo Kennis.
Enz. enz.
Opmerking: in akte R 110 - fol. 113 - 29-11-1701 wordt Peeter Roelandts, Mr.
silversmit, te Antwerpen, benoemd tot executeur testamentair.
R 110
fol. 111
05-11-1701
- Jan Gijsbert Hoefnagel, 44 jaar,
- Dirck Coolen, 31 jaar - en Jan Joosten van Buel, 34 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Huybrecht Abahams, metselaer, dat zij op
donderdag 3 nov. l.l. ten huize van Bruysten Fransen, herbergier, in het
Dorp, rond de klok van 10 α 11 uur, hebben zitten drinken.
Aanwezig was o.m. Hendrick Gijsberts van den Bleeck.
Attestanten verklaren dat na voorgaande "discoursen" de voorn. Huybert Abrahams en Hendrick van den Bleeck samen een "mangeling" zijn aangegaan betreffende een huis - zodanig dat Hendrick zou toekomen:
- een huiske met hof en aangelag - int Berghslant - waar Huybert voorn. nu
in woont.
Verder verklaren de attestanten dat zij gehoord en gezien hebben dat Hendrick
zou overdragen aan Huybert:
- een huiske met den hof en aangelag - ontrent de Kercke - in het Dorp.
Gekomen van Anneke Doensen.
Onder verdere conditie - dat ieder uit zijn object zou mogen halen - al zijn
meubelen en voorts alles wat niet nagelvast is.
De overdracht zal plaats vinden Pasen 1702.
En zal Hendrick van den Bleeck gehouden zijn de schuur, staande op de hofstad
van wijlen Anneke Doensen, af te breken, direct na Pasen.
Ook hebben zij gehoord dat Hendrick zou ontvangen - de uitgezette penningen die
Huybert mocht hebben uitstaan op Dirck Jacob Coppens of diens kinderen - waarop
Huybert gezegd heeft: "Daer en heb ick geen gelt meer aen uytstaen, dat is mij
gerestitueert".

Waarop Hendrick heeft gezegd: "Ick ben daermede tevreden, want ick sal U den
intrest laeten trecken ende ick sal het capitael hebben".
Daarna hebben de twee mangelaars de wijncoop laten drinken - een halve ton
bier - waarvan zij ieder "een kinneken bier" zouden betalen.
Ook is door elk van hen ΘΘn stuiver armengeld betaald.
R 157

07-11-1701

Jan Janssen van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters St. Jan 1701 - '02
verkopen de geabbondonneerde goederen - t.w.:
- huis, land, hei- en weiland - te Astappen
13 l.
van de kinderen Peter Jansen Hanen.
Nu leegligende - laatste gebruiker Willem Laurenssen.
De verkoop wordt gedaan om daaraan de diverse lasten te verhalen.
De goederen zijn belast met:
- ƒ 1-15-0/jr cijns aan de Heer van Asten.
- ƒ 4- 0-0/jr in een meerdere rente aan rentmeester van Hurn.
- ƒ 0- 1-4/jr aan de Kerk van Asten.
- 14 vat rogge aan de Heer van Milhese.
- 6 gl./jr in een meerdere rente aan Suyckers.
- 7╜ gl./jr aan Peter Wouters, te Vlierden.
Het "ten beurde" brengen van de goederen wordt gedaan t.b.v. de drie eerste
posten.
Koper: Mevrouw van Melis (Milheze) - ƒ 175,-.
R 89
fol. 39
12-11-1701
Hendrick Canters verkoopt aan Jelis Aerts van den Berghe:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp
1 l.
1. Jan Peter Lomans
2-3-4. de gemeente
De verkoper aangekomen bij transport - d.d. 18-5-1691 van Aert van Gerwen.
Verponding: ƒ 1-6-0/jr
Koopsom: ƒ 100,-.
R 89

fol. 39vo

12-11-1701

Jelis Aerts van den Berghe verkoopt aan Hendrick Canters:
- huiske, hof en aangelag - alsmede een akker gekomen van Marten Gerten:
ontrent de Stootboom - aan den Dijck
1. de straat
2-3. Antonis Peters
4. het Convent van Ommel
Belast met: 1/3e deel van 22 kannen rogge/jr, met meer andere, aan rentmeester van Hurn.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 89

fol. 40

21-11-1701

Anneke Jan Horckmans, geass. met Aert Horckmans, haar oom, verkoopt aan
Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck:
- hofstad, aangelag, landerijen - te Ostaden
24 l.
Zoals achtergelaten door Jan Horckmans, haar vader.
Belast met: 6 vat rogge/jr aan Anneke Jan Horckmans, verkoopster, dit gedurende haar leven en langer niet.
Koopsom: ƒ 750,-.
R 89

fol. 40

23-11-1701

Jan Huyberts van Maris - g.m. Anthoniske Jansen Verhindert verkoopt aan Nicolaes van Rut:
- hooibeemt
in de Bleecker
╜ l.
1. Frans Cornelis
2. Margareta - weduwe Goort Lomans
3. Jan van Rut
4. Jan Andriesse
Verponding: 10 stuiver/jr
Koopsom: ƒ 77,-.

R 89

fol. 41

29-11-1701

Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck verkoopt aan Elisabet - weduwe Aert Jan
Tielen:
- groes
den Keyserdijck - achter Ostaden 4 l.
1. de groote Aa
2. Antonis Peeters
3. de Keyserdijck
4. Geef Paulus
Verponding: ƒ 2,-/jr
Koopsom: ƒ 315,-.
R 147

05-12-1701

Jelis Goorts, aan Vordeldonck, verkoopt "bestialen, hooy, meubelen en huysraet".
Opbrengst: ƒ 47,-.
R 33 - 52
05-12-1701 1/3
Claes Peters van Rut, aanlegger.
- contra
Henrick van den Bleeck, gedaagde.
Betreft: Voldoening van vier jaar "hoypacht" α 13,25/jr.
R 11
fol. 145
07-12-1701 2/3
Nicolaes Peters van Rut, aanlegger - contra - Henrick van den Bleeck, ged.
R 33 - 52
15-03-1702 3/3
Nicolaes Peters van Ruth, aanlegger.
- contra
Hendrick van den Bleeck, gedaagde.
o.a.
2. Gedaagde heeft van aanlegger in huur:
- hooiland
in de Swartbroeck
4 l. of ╜ bunder
Huurtermijn: 4 jaar.
5. Huurprijs: ƒ 13,25/jr zijnde nu ƒ 53,- schuldig.
8. Tot nu toe is, ondanks aanmaningen, van betaling niets gekomen. Mede omdat
gedaagde zegt dat hij van aanlegger ook een en ander te goed heeft.
10. Aanlegger zegt dat hij ook nog andere vorderingen op gedaagde heeft en
dat daarom deze huurovereenkomst buiten die andere zaken moet blijven.
R 110

fol. 114

23-12-1701

- Lucas van Goch,
- Cathalijn van Goch,
- Anneke van Goch.
Kinderen en erven van wijlen Jan Jansen van Goch
Het is nu zo dat Hendrick Musch, Heer van Milhese, als momboir van zijn
vrouw, een pacht "heft" van 10 vat rogge/jr uit een meerdere pacht van
twee Bosch mud rogge/jr ten laste van de goederen van Jan van Goch voorn.
Alsmede van de goederen die geweest zijn van wijlen Jan Peters - en door
diens kinderen geabbandonneert.
Deze goederen zijn door de borgemeesters van Asten verkocht voor de "lasten".
Bij deze verkoping is de voorn. korenpacht te kort gekomen. De kinderen en
erfgenamen van Jan van Goch zijn deze, wat hun deel betreft, genegen te betalen.
Zij verkopen nu aan de Heer van Milhese:
- al hun "mobilaire goederen, effecten, bestialen, hooi, stro, ploegen, eggen,
potten, ketels, bedden en alle huysraet enz." - deze zal de dorpslasten betalen.
Koopsom: ƒ 120,-.
De verkochte goederen blijven in gebruik bij de voorn. kinderen zolang de
koper gelieven zal.
Er zal een specificatie van de goederen opgemaakt worden.
R 110

fol. 115

23-12-1701

Aert Jansen van Gerwen, te Someren, geeft in huur aan Handerske - weduwe
Isbout Conincx, namens haar hier present, Frans, haar zoon en Goort Hoefnagel, haar zwager:
- een hofstad en afgebrande huisplaats, aangelag, landerijen, groes enz. aent Laerbroeck
10 l.
Huurtermijn: 2 jaar.
Huursom: ƒ 25,-/jr.
Deze huursom moet gebruikt worden om de lasten op de goederen te betalen.
Zie obligatie of rentebrief - d.d. .......
Alsmede de verponding enz.
Huis en schuur zijn tot op de grond afgebrand en de goederen verlaten.
Omdat deze niet goed bewerkt kunnen worden zonder bijbehorende woning, heeft
de verhuurder toestemming gegeven aan de huurder om een nieuw huis te timmeren, met dien verstande:
Volgt, een voor mij, (G.S.) onduidelijke passage van de condities.
R 11

fol. 146

27-12-1701

Heden heeft Nicolaes Pauw zijn "commissie", zijnde van d.d. 12-11-1701, als
drossard vertoond.
Marge: 26 sept. 1702 is Nicolaes Pauw, te 's Bosch overleden en op 30 sept.
aldaar begraven.
R 11
fol. 146
06-01-1702
Leender Willems en Meeus Peters zijn aangesteld als momboiren van de onm.
kinderen van Jan Willems Verheyen.
R 33 - 52

09-01-1702

Leendert Willems en Meeis Peeters - als momboiren van de onm. kinderen van Jan
Willems Verheyen - en Margrita Peters, op Vosselen, verkopen op, 11-1-1702,
de meubelen, huisraad als anderszinds, de onm. kinderen toebehorende.
Enige kopers:
- Jan Linders, op Heusden,
Jan Teunis Trip,
- Lammert Willems,
Jan Coolen,
- Jan Verheyen,
Antonis de Smit,
- Dirck Trip,
Wilbort Hendricx,
- Antonis Peeter, op de Beeck
Reynier van Geldrop
- Simon Isbouts,
Simon Peeters,
- Jan Aerts Coopman.
Opbrengst: ƒ 1652-8.
R 160

12-01-1702

Specificatie van onkosten gemaakt vanwege het verkopen der goederen van de
kinderen Jan Jansen van Goch, verkoopcedulle - d.d. 12-1-1702.
Ingekocht door Hendrick Canters t.b.v. de Vrouwe van Milhese.
Onkosten: ƒ 43,Koopsom: ƒ 725,-.
R 89

fol. 43

18-01-1702

Jan Jansen van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters, St. Jan 1701 - '02,
verkopen de geabbandonneerde landerijen van de kinderen en erven van Peter
Jansen Hanen.
- het leegliggende vervallen dakloze huis, schuur, landerijen,
hooi- en weilanden - te Aestappen
13 l.
Belast met: ƒ 1-15-0/jr aan de Heer van Asten.
- ƒ 4- 0-0/jr uit een meerdere rente aan rentmeester van Hurn.
- ƒ 0- 1-4/jr aan de Kerk van Asten.
Koper: Hendrick Antony Canters t.b.v. weduwe van Melis (Vrouw van Milhese)
Koopsom: ƒ 300,-.
R 89

fol. 43vo

18-01-702

Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt aan Hendrick Antony Canters:
- land
op Brasel
3 l. 23 r.
1. Aert Jan Tielen
3. de pad 4. het Loopke
- hei/weiveld te Ostaden
8 l.
1. Willem Michiel Willems
2. de gemeente 3. het straatje
4. Lammert Willems
- heiveld
aan de Keyserdijck 2 l.
1. de Keyserdijck
2. de straat
3-4. de Loop
Verponding: ƒ 3-12-0/jr.
Koopsom: ƒ 300,-.
Conditie: Met recht van "wegen" over het weiveld voor de weduwe Michiel Willems, Jan Swagers e.a.
R 89
fol. 44vo
18-01-1702
Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt aan Goort Marten Doensen:
- hofstad en aangelag - te Ostaden
4 l.
Waar wijlen Jan Horckmans op gewoond heeft.
1. de weg
2. Jonker Stockheyn
3. het straatje
4. Jan Frans Coolen e.a.
Verponding: ƒ 1-12-0/jr.
Koopsom: ƒ 250,-.
R 89

fol. 45

14-02-1702

Jan Jansen van Rut geeft in belening aan Aert Janse van Rut, zijn broer:
- groes
de voorste Bocht
1╜ l.
1. Goort Canters
2. Jan Laurenssen
3. Frans Hoefnagel
4. Peter Reynders
Huurprijs: ƒ 7,-/jr
Beleensom: ƒ 100,.
R 89

fol. 45vo

25-02-1702

Jan van Riet verkoopt aan Antonis Frans Philipsen:
- land
het Simken
l. 40 r.
1. Hendrick Lomans
2. Jan Frans Coolen
3. Jan en Dirck Fransen
4. de koper
R 89

fol. 46

25-02-1702

Antonis Joosten de Smit verkoopt aan Jan van Riet:
- land
ontrent het Dorp
1. Faes Kerckels
2. Hendrick Mathijssen
3-4. de wegen
R 89

fol. 46vo

Koopsom: ƒ 25,-.

3 l.

Koopsom: ƒ 140,-.

27-03-1702

- Heylke - weduwe Michiel Willemsen,
- Peeter en Jacomijn Willemsen, haar kinderen - mede voor
- de onm. kinderen van Frans Jansen - en Heylke Michiel Willemsen.
Zij verkopen aan Vester Michielsen:
- turfschop, twee gebonten, en de ondergrond vandien alsmede de hof
zoals deze afgepaald is - ontrent de woning van de schoolmeester in het Dorp

1. het huis van de schoolmeester
2-3. de gemeente
4. de verkoper
Koospom: ƒ 30,-.
De verkopers zijn schuldig aan Vester Michiels - ƒ 100,- α 4% te betalen
na het overlijden van Heylke voors.

R 110

fol. 117

03-04-1702

- Jan Verhindert - en
- Peeter Peeter Martens.
Buren van Nicolaes en Marcelis Berckers, aan Vordeldonck.
Zij verklaren ter instantie van Willem en Jenneke Berckers, broeder en zuster
van Nicolaes en Marcelis - dat zij niet gezien hebben of weten dat Nicolaes of
Marcelis - "oyt eenigh hooy, haver ofte strooy, veel minder eenige der minste
voeragie, geduyrende den gepasseerden somer en wintertijt ofte sedert tselve
verbot bij placcaete is verboden soude hebben vervoert buyten het territoir
van de Vereenighde Nederlanden".
Zij verklaren verder - dat Marcelis Berckers - en Maria Willem Sneeven, vader
en moeder van Nicolaes en Marcelis ook zijn geweest van goede naam en faam en te Asten tot aan zijn sterfdag schepen is geweest.
R 110

fol. 118

03-04-1702

- Hendrick Jan Baeckermans - en
- Hendrick Jansen - als naaste buren van de woning van Frans Goorts, aan Vordeldonck, getuigen ter instantie van Anneke Jan Peters - g.m. Frans Goorts
dat zij "noyt nochte nimmermeer gesien hebben tsedert het verbot bij placcate
dat Frans Goorts oyt eenige de minste haver, hooy, strooy, veel minder eenige
de minste voeragie op karre en peert soude hebben vervoert buyten het territoir der Vereenighde Nederlanden".
Verder verklaren zij dat Frans Goorts altijd goed van naam en faam is geweest
en dat door zijn tegenwoordige absentie zijn vrouw niet in staat is de kost te
winnen voor zes kinderen.
R 110

fol. 119

10-04-1702

Wij, Philips Timmermans en Jan Hicspoors, schepenen, certificeren mits deze,
dat voor ons verschenen zijn:
- Joost Vreynsen, Peeter Driessen, Frans Jansen Vrients, Willem Wouters,
Joost Joosten Schepers, Peeter Peeters en Bernaert Reynders.
Allen "nagebuyren" van Nicolaes en Marcelis Berckers en Frans Goorts, wonende
aan Vordeldonck.
Zij verklaren dat dit eerlijke personen en buren zijn. Enz. enz.
R 110

fol. 120

22-04-1702

Willem de Wit, deurwaarder, neemt in arrest, namens:
- Amor, Gravin van Berloo, canonnesse, te Munsterbilsen,
- Johanna Barbara Maria, Gravin van Berloo - mede namens haar verdere broers
en zusters.
Kinderen van wijlen Aelberd Ferdinand, Graaf van Berloo - en Johanna Philipine
van Erp.
- een obligatie van ƒ 5000,- t.l.v. de Heer van Asten.
- een idem
ƒ 3000,- t.l.v. de Heer van Asten.
- een idem
ƒ 5000,- t.l.v. de gemeente Asten.
- een idem
ƒ 3000,- t.l.v. de gemeente Asten.
Alles eigendom van Johanna Philipine van Erp - g.m. Baron 'd Eynatten d' Abee.
R 110

fol. 120

ongedateerd

Copie.
N. Pauw, drossaard, te Asten, maakt gebruik vn zijn recht om "een bequaem
stadhouder ofte substituyt" aan te stellen.

Hij benoemt Jan van Riet, vorster, om namens hem, in zijn afwezigheid, als zodanig op te treden.
Actum 's Bosch - 18 nov. 1701.
R 89

fol. 48

25-04-1702

Jan Jansen Hoefnagel en Peter Jan Aerts verkopen aan Lammert Willems:
- groesdrieske
te Ostaden
1 l.
1. de koper
2. Goort Martens
3. de verkopers
4. de straat
Verponding: 8 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 60,-.
R 1

fol. 149

24-05-1702

Matijs Bartus - g.m. Elsken van Ruth heeft een obligatie - d.d. 9-11-1687 4 jaar achterstand.
Hij stelt deze executabel.
R 110

fol. 121

27-05-1702

Jan Vogel, te Gemert, heeft op 20-5-1702, verkocht aan Joost Doensen - "een
bruyn henstpeert met een blesse".
Hij is hiervan deugdelijk, met blinkende en klinkende zilveren penningen, betaald geworden.
R 110

fol. 122

18-05-1702

Copie
N. Pauw, drossaard, te Asten, stelt Reynier Pepercoorn aan als stadhouder of
substituut.
Actum 's Bosch - 18 mei 1702.
R 110

fol. 123

15-06-1702

Paspoort voor: Willem Lomans, voerman, en zijn knecht
schappe" te kunnen verrichten.
R 11

fol. 149

- om zijn "coopman-

16-06-1702

Borgemeesters: Antony Antony Cuypers,
- Marten Antonis Martens.
Setters: Jan Jan van Hoof,
- Goort Verdonck.
R 110

fol. 124

16-06-1702

Paspoort voor: Nicolaes van Rut "welcke sigh selven is generende met bijen.
Welcke bijen de voorn. Nicolaes van Rut laet brengen ende
vervoeren ontrent de stadt van Nimweegen ofte elders aldaer om
beeter vlucht te hebben voor de bijen en dan wederom laet brengen, alhier tot Asten".

R 110

fol. 124vo

16-06-1702

- Reynier Pepercorn, als gemachtigde van de drossard,
- Antony Canters - en
- Philips Timmermans, schepenen - certificeren mits deze dat Johan van Riet
en Thomas Andriessen, beiden domestiquen van de Heer van Asten, willen gaan,
met paard en kar en ΘΘn persoon van hen te paard, naar het Adelijk Stift te
Munsterbilsen, in de lande van Luyck, om op order van de Heer van Asten
"frulle" de Doerne op te halen en haar te transporteren naar het kasteel van
Asten.
Wij verzoeken hen te laten passeren en repasseren.
R 110

fol. 125

22-06-1702

Hendrick Gijsberts van den Bleeck geeft in huur aan Barbara, dr Peeter Ververs:
- zijn grote kamer - naast de zijde van de Kerk van Asten.
Huurtermijn: 2 jaar - ingegaan 20-2-1702.
Huurprijs: ƒ 9,-/jr.
De lasten zijn voor rekening van de huurster.
R 110

fol. 126

05-09-1702

- Olifier van Hervelt, deurwaarder - en
- Matijs Somers, ondervorster - hebben een visitatie gedaan terzake van de
brouwerijen en de distilleer- of brandewijnketels - en bevonden:
In de brouwerij van Bruysten Fransen:
Dat daar in de "geylkuyp" stonden vier tonnen bruin bier, door hem gebrouwen.
Hij verklaart zonder "billiet" van de pachter of collecteur het mout te hebben ingestort en "ondergestoeckt".
"Die dingen daer en wert men alhier niet op achterhaelt, den pachter en siet
daer niet naer".
Frans Huyberts, bierbrouwer:
Dat daar stond in de "geylkuyp" in de brouwerij - bruin bier.
Volgens zijn verklaring door hem gebrouwen en dat de brouwketel zes tonnen
inhoud heeft.
Hij brouwde daarmede als hij mout had. Hij stortte dit dan in en "onderstoeckte" het zonder "billiet" van de pachter of collecteur - zo hij verklaarde.
T.h.v. de kinderen Michiel Peeter Colen, "jeneverstoeckers""
Bevonden dat zij jenever stoken - en aan Andries, ΘΘn der kinderen, gevraagd
om het "stoeckbilliet". Hij zei dat hij geen "billiet" van de pachter of collecteur had, maar of zijn broer er een had wist hij niet.
Verder verklaarde hij: "Wij en weeten hier van geen billiet te haelen, wij
weeten wat wij daer af geven".
T.h.v. Hendrick van den Bleeck "jeneverstoecker"
Bevonden - een jeneverketel in staat om te kunnen stoken.
Zijn vrouw heeft ons gezegd: "den disteleerketel gaet ons selve aen".
T.h.v. Antonis Lomans, bierbrouwer:
Bevonden - dat de "geylkuyp" in de brouwerij stond en hij verklaarde zes tonnen bier gebrouwen te hebben - zonder "billiet" van de pachter of collecteur
en dat hij niet gewoon was om een billiet te halen - "Het is, alhier, soo een
dinge, wij weeten hier hoe dat wij dat doen".
T.h.v. de kinderen Marcelis Berckers, bierbrouwers:
In de brouwerij bevonden een half "aem" bier.
Zij verklaarden het zelf gebrouwen te hebben, zonder "billiet" van pachter of
collecteur. "Alsoo sij vermeynden tselve alsoo te mogen doen".
T.h.v Francis Conincx, bierbrouwer:
Bevonden "drie geheel tonnen en drie halve tonnen voll bier".
Hij verklaarde het zelf gebrouwen te hebben. Hij had geen "billiet" van pachter
of collecteur - "Neen, wij en weeten, alhier, van geen billiet te halen".

T.h.v. weduwe Jacob van de Cruys, brouwerse:
Zij waren "brouwende". Hen gevraagd of zij geen "stoeckbilliet" hadden. "Neen, wij en sijn sulcx niet gewoon te doen".
T.h.v. Hendrick van de Poel, "jeneverstoecker":
Bevonden dat zijn ketel bekwaam was om te distilleren.
Aan de vrouw van van de Poell gevraagd of zij zelf of haar man daarop "stoeckten" heeft zij gezegd" "Jae !".
R 110

fol. 127vo

05-09-1702

- Schepenen van Asten,
- Olifier van Hervelt, deurwaarder - en
- Matijs Somers, ondervorster.
Verklaren dat wij heden zijn geweest t.h.v. van Martinis van Hoeck, collecteur
der bieren, wijnen, brandewijnen enz. en daar hebben opgeδist het collecteboeck
of de copiδn daarvan.
De collecteur heeft ons gezegd: "Ick sal het collecteboeck aen U Lieden niet
geven ofte laeten sien".
De deurwaarder heeft hiertegen protest laten horen: "Ick ben alhier met de
schepenen ende sall het collecteboeck op de secretarye laeten".
De collecteur heeft dan nogmaals geweigerd het boek af te laten geven of zelfs
te laten zien - dan alleen op order van Jan van Riet, de vorster, zijn meester,
die hem aangesteld heeft en hem verboden heeft het aan iemand mee te geven.
R 89

fol 48vo

08-09-1702

Joost Jelis van Heughten verkoopt aan Jan Hendrick Ceelen de jonge:
- een rente van ƒ 100,- α 5%.
Onderpand:
- groes
in de Haseldonck
7 l.
1. Jan Hoogers
2. Daendel Jansen
3. de Aa
4. weduwe Aert Goorts en Dirck Willems
R 33 - 52

04-09-1702

1/2

Alzo Jan Aelberts zich op 1 sept. l.l. zich niet heeft ontzien "opentlijck,
in volle vergaderinge, t.h.v. de weduwe Jacob van de Cruys, met gramme moede
te seggen en te declareren dat Jan van Ruth sijnen torff gestolen hadde, dat
eenen torffdieff. Jae, den meesten en de grootsten dieff tot Asten was".
Deze beledigingen kan een eerlijk man, als de requirant, niet tolereren en hij
wil de injurant voor het gerecht dagen.
Aanlegger vraagt de gedaagde voor schuldig te houden en hem te laten compareren
"in gebannen vierschare, blootshooff met gevouwen handen ende gebooghde knyen
ende aldaer te bidden Godt Almaghtigh de heylige iustitie als den geiniurieerden ten desen om vergiffenisse enz. te vragen" en hem te laten verklaren dat
hij "verdacht en gelogen" heeft. Hem te veroordelen tot ƒ 100,- als "honorabile
en profytabele amende" aan de Kerk en den Armen te voldoen.
R 11

fol. 150

27-09-1702

2/2

- Jan Jansen van Ruth, aanlegger - contra - Jan Aelbert den Smit, gedaagde.
Schepenen zullen e.e.a. laten bestuderen door onpartjdige rechtsgeleerden mits door aanlegger geld wordt verschaft.
R 107b

fol. 48

07-10-1702

- Antony de Lauwe, notaris, te Eyndhoven - en
- Joseph Tournay - g.m. Christina de Lauwe.
Zij verkopen aan Hendrick van den Bolt, te Eyndhoven hun deel in:
- de Braasselse of Weyflietse tiende.
Zoals hen is aangekomen van wijlen hun vader en het hun aangekomen deel van
wijlen hun broeder Pieter de Louwe.

Schepenen Eyndhoven.
Geregistreerd Asten 28-9-1717.
R 89

fol. 49

09-10-1702

Peter Hendrick Canters verkoopt aan Nicolaes van Rut:
- land
de Creyenstart - in de Steegen
1. Jan van Rut
2. de gemeente
3. Goort Paulus
4. Hendrick Dielis
Verponding: ƒ 1,-/jr
R 89

fol. 49vo

Koopsom: ƒ 550,-.

2╜ l.

Koopsom: ƒ 60,-.

13-10-1702

Jenneke Marcelis Berckers verkoopt aan Willem en Marcelis Berckers, haar broers,
haar kindsdeel in al haar roerende en onroerende goederen.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 110

fol. 128vo

25-10-1702

Freynske - weduwe Peeter Willems, op Bussel, ziek, testeert - o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Zij prelegateert aan Elisabet Peeter Willems, haar dochter:
- ƒ 50,- en
- het bed met toebehoren, waar zij, testatrice, op slaapt.
Dit vanwege de grote diensten aan testatrice bewezen en nog dagelijks doende.
- Zij prelegateert aan Antonis Peeter Willems, haar zoon:
- ƒ 50,- en alsnog
- haar "webbe ofte lijnwaet" nu op het getouw zittende. Alsmede het gereedschap tot de weverij horende - dit wegens zijn trouwe diensten.
- Haar overig goederen zullen "hoofdsgewijze" toekomen aan haar kinderen m.n.
Willem, Hendrick, Maria, Elisabet, Willemke en Antonis.

R 110

fol. 130vo

31-10-1702

- Aert Kennis - mede namens
- Govert in de Straedt,
- Francis de Cost - g.m. Maria Kennis, te Overpelt,
- Govert in de Straet - g.m. Anna Kennis - voor zchzelf en mede voor
- Joost Kennis, zijn zwager,
- de onm. kinderen van Adriaen Kennis.
Allen erven van wijlen Maria Dielis - weduwe Paulus Kennis.
Zij geven procuratie aan:
- Peter Kennis, hun mede-erfgenaam alsmede aan
- Thomas Poirters, als vader van zijn onm. kinderen - ook mede-erfgenaam om
namens hen te verkopen:
- een huis enz. te Middelborgh staande
en zoals achtergelaten door Maria - weduwe Paulus Kennis, overleden 2 oct. 1702.
Opmerking: Overlijdensregister Asten 1 geeft 28 oct. 1702 G.S.
R 89

fol. 50

03-11-1702

Antony Joosten Coopman verkoopt aan Hendrick Canters:
- huiske, hofstad en aangelag - te Ommel 1╜ l.
1. het Convent van Ommel
2. Jan Aerts,
3. de straat
- land
op de Loo
1╜ l.
1. kn Huybert van Maris e.a.
2. Daniel Vermeulen
3. Jan Aerts
4. Joost Isbouts
Belast met: 1 ort/jr cijns aan het boek van Helmont.
Koopsom: ƒ 175,-.
R 89

fol. 50vo

04-11-1702

Peter Reynders verkoopt aan Hendrick van de Poel:
- huiske, hof en aangelag - te Ommel
╜ cops.
1. Hendrick Canters
2. de straat
3. de koper
4. Handerske - weduwe Isbout Conincx
Koopsom: ƒ 200,-.
R 11

fol. 150

10-11-1702

Louis Caesteecker is aangesteld als drossard.
R 89

fol. 51

27-11-1702

Peter Daendel Coolen verkoopt aan Goort Marten Doensen:
- land
achter de Pastorye 1 l. 1 r.
1. de koper
2. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
3. Wouter Hoefnagel
4. de straat
Verponding: 8 stuiver/jr.
R 110
fol. 131
30-11-1702
Paspoort voor: Joris Alons en Joost Antonis, die zich bezig houden met "coopen
en vercoopen van paruycken en callothayeren ende meer andere
coopmanschappe".
R 147

19-12-1702

- Jenneke Hendricx - weduwe Hendrick Dircx,
- Willem Flipsen - g.m. Maria Dircx,
- Marten van de Zande - g.m. Margriet,

- Leendertie - weduwe Antonis Hendrick Canters,
- Frans Jansen - g.m. Feytie Hendricks - en
- Willem Hendrick Dielis.
Allen kinderen van wijlen Hendrick Dielis.
Zij verkopen "bestialen, meubelen etc.".
(Geen bijzonderheden)
R 89

fol. 51

Opbrengst: ƒ 73,-.

27-12-1702

Margareta Peters verkoopt aan Philips Timmermans, haar zwager:
- land
in de Loverbosch
╜ l.
1-4. Marten Antonis
2. de koper
3. de Loverbosschewegh
- land
in de Loverbosch
1 l.
1. Peter Canters
2. Lucas van der Loo
3. Antoni Canters
4. Jacob Goorts
- land
in de Loverbosch
3 cops.
1. Joost Doensen
2. Jan Hendrick Ceelen
3. Marten Antonis
4. de straat
- land
in de Loverbosch
╜ l.
1. Joost Jelis
2. de weg
3. Jan Jansen
4. de Loverboschwegh
- groes
in 't Liender
2 l.
1. Matijs Jansen
2. de koper
3. Nicolaes van der Linden
4. de koper
- groes
int 't Liender
1╜ l.
1. Gerit Aerts
2-3. Thomas Jacobs
4. Antonis Peters
- groes
in 't Liender
3 cops.
1. Frans Joosten
2. de koper
3. Willem [Hasen]
4. de straat
Belast met: ƒ 0-1-4/jr aan de Heer van Asten.
- ƒ 0-2-8/jr aan rentmeester van Hurn.
- ƒ 1-5-0/jr aan de Heer van Deursen
Koopsom: ƒ 230,-.

R 89

fol. 52

28-12-1702

Thomas Huyberts - g.g.m. Catalijn Philipsen - weduwe Joris Jansen van Hoof,
- huwelijksvoorwaarden - d.d. 18 aug. 1685.
Thomas Huyberts heeft ontvangen - ƒ 250,- van Jan Joris van Hoof en Frans Huyberts, zijnde erfgenamen van Catalijn, hun moeder.
Thomas heeft overgedragen aan de erven:
- de helft van een groesveld - in de Steegen
geheel 1╜ l.
1-4. kn Huybert Jan Tielen
2. Jan van Hoof
3. het Gasthuys van 's Bosch
Thomas wordt tot zijn sterfdag verzorgd.
R 110
fol. 132
15-01-1703
Paspoort voor: Antonis Frans Philipsen, geboren en wonende te Asten, "tot
verrichting van sijn affaires buyten Asten".
R 110

fol. 133

15-01-1703

- Peeter Canters, 44 jaar - en
- Jan Lomans, 46 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Hendrick Peters, alhier, voerman, komende
nu onlangs van Ceulen naar Antwerpen, "bij de Maese op de Steyl, ontrent Venloo" enige dagen heeft moeten stilliggen wegens het hoge water, stormwind en
het slechte weer.
Hij heeft zijn weg niet, dan slechts langzaam kunnen vervolgen.
Zij verklaren verder "dat de voors. Hendrick Peters somwijlen met sijn naeme
genoemt en geschreven met naeme Hendrick Peter Lomans sijnde Lomans een bijnaemen - alias den Smalen".
R 110

fol. 133vo

15-01-1703

Paspoort voor: Hendrick Peter Lomans, voerman, geboren en wonende alhier "om hem alle hulp, faveur en assistentie" te verlenen in het
passeren en repasseren".
R 110

fol. 134

15-01-1703

Paspoort voor: Lammert Fransen en Frans Lamberts, vader en zoon, "ende contribueren ende betaelen in dese heerlijckheyt contributien, soo
aent Gemeene Landt alsmede aen Vranckrijck ende Hispangien".
Zij zijn zich "generende int coopen ende vercoopen van
paruycken ofte calothayeren".
Verzoeke om hen te laten passeren en repasseren.
R 110

fol. 135

15-01-1703

Paspoort voor: Hugo Kennis, pater van het Convent van Ommel - om zich te begeven buiten Asten, met knecht, paard en koets, ter verrichting
van zijn "affaires".
R 89

fol. 54

19-01-1703

Reynier van Geldrop - g.m. Handerske Jan Somers.
Zij verkopen aan hun zes kinderen, uit dit huwelijk, hun:
- huis, bestaande uit keuken en camerke, torfschop en aangelag
aan de Verckensmerckt - in het Dorp
3
cops.
1. Matijs Somers
2. Jan Jansen Doll
3-4. de straat
Koopsom: ƒ 100,-.
R 89

fol. 54vo

09-01-1703

Joost Dirck Coppens en Jan Coolen - mede voor Dirck en Mecheltie Dirck Coppens
zijn schuldig aan Willem Hendrick Bruynen, te Leyden - ƒ 250,- α 5%.

R 110

fol. 135vo

19-01-1703

Schepenen van Asten certificeren mits deze - dat Matijs Jansen - g.m. Maria,
Jenneke Frans Coolen "van rechten bloede zijn" van wijlen Jan van Berckel - en
zijn vrouw en alzo in aanmerking komt te ontvangen het beneficie en legaat dat
deze ingesteld hebben t.b.v. hun "bloetvrienden".
R 110

fol. 136

22-01-1703

Paspoort voor: Johan van Riet, vorster te Asten en jager van de Heer van
Asten, "hij is somwijlen vacerende en gaende buyten dese
heerlijckheydt om sijne affaires te verrichten"
R 110

fol. 137

23-01-1703

Paspoort voor: Josephus Antony Verdeuseldonck, geboren en wonende te Asten,
die zich begeeft buiten deze plaats ter verrichting van zijn
"affaires".
R 11

fol. 152ev.

24-01-1703

- weduwe Jan Hendrick Bernaerts, aanlegger - contra - Jan Fransen van Rut,
gde.
Betreft: Betaling van ƒ 10,- t.w. ƒ 7,50 van geleend geld en ƒ 2,50 van
arbeidsloon - nu ca. vier jaar geleden.

gedaa

- de Heer van Asten, aanlegger - contra - Jenneke - weduwe Hendrick Dirck
Philips, gedaagde.
Betreft: Aflossing van een "scabinale gelofte" van - ƒ 250,- α 5% - d.d.
10-2-1684 en t.l.v. van wijlen gedaagdes man.
fol. 158 - Zij heeft geen "meubelen goederen" daarom verzoekt
"obtinent" zijn executie te mogen richten op de
"immeubele goederen".
R 11

fol. 153

24-01-703

1/2

Peeter en Isbout Wouter Isbouts, aanleggers.
- contra
Willem Leenders van Heughten, gedaagde.
R 33 - 52

25-01-1703

2/2

Peter Wouter IJsbouts - en
IJsbout Wouter IJsbouts, te Vlierden, aanleggers.
- contra
Willem Linders van Heuchten, gedaagde.
o.a.
2. Gedaagde heeft op 27 aug. 1696 zich vervoegd bij de aanleggers en met
"schoone applausibile beloofften van prompte restitutie" ƒ 100,- α 5% geleend.
Er is een schuldbekentenis van opgemaakt.
Tot nu toe is de rente-aflossing opgelopen tot zes jaar achterstand.
Reden waarom zij in "recht" gaan.

R 110

fol. 37vo

25-01-1703

Paspoort voor: Willem Philipsen, dienstknecht van het Clooster van Ommel,
om zich met paard en kar buiten Asten te begeven.
R 110

fol. 37vo

25-01-1703

Paspoort voor: Antony Canters, president, om zijn "affaires" te verrichten
buiten Asten.
R 33 - 52

01-02-1703

"Ick ondergs. becenne ontfange te hebben uyt hande van Jan van Riet wegens het
meyske van Seel Slats dat bij mij bestel voor een jaer de somme van negen gulden"
Actum Asten - Goordt Jan Hoefnagels.
R 110

fol. 138vo

10-02-1703

Paspoort voor: Huybert Abrahams en Gijsbert Hendricx om hun "coopmanschappe"
te verrichten met het kopen en verkopen van "paruycken ofte
calothayeren" zowel binnens- als buitenslands.
R 89

fol 55

13-02-1703

Jan Jansen van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters, St. Jan 1701 - '02
verkopen de geabbandonneerde goederen van wijlen Jan Matijssen de Groot aan
Hendrick Bollen, te Liessel:
- huis, schuur, turfschop, aangelag, groes en land - op Vordeldonck
14 l.
1. Joost Joosten
2-3-4. Aert Tielen
Belast met: de cijns aan de Heer van Asten.
- land
op Vordeldonck
3 l.
1. Aert Tielen
2. Willem Wouters
3-4. Jan Hicspoors
- land
St. Jorisackers
3 l.
1. Nicolaes van der Linden
2. Aert Tielen
3-4. Willem Wouters
- weiveld
op Vordeldonck
12 l.
1. Catalijn Vermeulen
2. Jan Hendrickx
3. de gemeente
4. de Achterbosch
- bies- of heiveldje
het Peeter Leendertsveltie - op Vordeldonck 4 l.
1. Jan Goorts
2. Jacob Martens
3. de gemeente
- land/groes het Nieuwveld
6 l.
1. de gemeente
2. Aert Tielen
3. Joost Joosten
- hooiveld
Gerrit Vermeulenvelt
4 l.
1. Jan Hicspoors
2. Aleke Vervordeldonck
3. Willem Berckers

4. Willem Wouters
de river de Aa - op de Lensdonck
3 l.
1. Jan Hicspoors
2. Philips van Heugten
3. de Aa
- hooi- en biesveld
[
]
3 l.
1. Aert Tielen
2-3. kn Jan Wilborts Vervordeldonck
4. Jan Joosten
Koopsom: ƒ 1110,-.
- hooiveld

Zij verkopen verder de geabbandonneerde goederen van wijlen Jan Mattijssen de
Groot aan Hendrick Antony Canters:
- ╝e deel van huis, schuur, schop, aangelag, land en groes aan den Ommelschen Bosch
50 l.
Bewoner/gebruiker: Aert Aerts Tielen.
Belast met: ƒ 556,- tegen de rente van ƒ 22-5-8.
- ╜ vat rogge/jr aan de erven Michiel Jacobs van de Cruys.
- ƒ 5,-/jr aan het Convent van Ommel.
- ƒ 3,-/jr aan rentmeester van Hurn
- ƒ 2-2-0/jr aan de Heer van Asten.
- ƒ 0-2-8/jr aan de Kerk van Asten.
R 89

fol. 57vo

16-03-1703

Joost Dirck Jacob Coppens is schuldig aan Hendrick Bruynen, te Maerhese:
- ƒ 150,- α 5%.
R 89

fol. 58

16-03-1703

Lambertus Houbus - g.m. Peternella van den Broeck verkoopt aan Johan van Riet:
- ╝e part in een smale clamptiende - te Asten.
Rijdende met de tiende van Thomas van Beresteyn en het Groot Gasthuys van
's Bosch.
Belast met: 1╜ vat rogge/jr aan het Convent van Ommel - in een meerdere rente
van 12 vat rogge/jr - schepenen Asten - 18-7-1668.
Koopsom: ƒ 1175,-.
R 33 - 52

29-03-1703

Louys de Caesteecker, drost, vraagt om te verhoren:
- Dirck Jansen, 26 jaar, dienstknecht van president Canters,
- Marie Jansen, 25 jaar, dienstmeid van president Canters,
- Mathijs, zn president Canters, 19 jaar,
- Francis Aerts, 19 jaar.
1. Of het niet waar is dat Antonis
op 21 maart j.l. is gekomen aan
en met "een hevigh gemoet" zei;
gestoken heeft door "de glasen"

Antonissen Cuypers,
het huis van Antoni
"Ick hebben een mes
van de president en

nu [
], alhier
Canters, president,
in de handt" en alzo
er enige gebroken.

De eerste drie getuigen beamen dat dit zo geweest is.
De vierde getuige zegt dat hij Antonis A. Cuypers heeft zien komen op de
plaats. Ook dat hij een mes in de hand had, daarmee zwaaide, maar niet wat hij
"snede" omdat hij daar te ver afstond.
R 11
fol. 155
31-03-1703
Adriaen Willems en Goort Aert Dielis zijn aangesteld als momboiren over de
drie onm. kinderen van Catalijn, dr Aert Dielis - m.n. Willem, Catalijn en
Jenneke. (of Dirck ?)
R 89

fol. 59

06-04-1703

Jelis Goorts verkoopt aan Jan Goorts, zijn broer, zijn 1/8e kindsdeel in:
- huis, land en groes - in de Behelp
25 l.

In gebruik en bewoning bij de koper en nagelaten door hun ouders.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 89

fol. 59vo

09-04-1703

Antonis Michiel Peter Colen verkoopt aan zijn broers en zuster zijn kindsdeel
in:
- twee huizen en landerijen - in het Dorp.
In gebruik bij de kopers.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 110

fol. 139

26-04-1703

Jan Hendrick Ceelen de jonge - g.m. Maria Fransen, in den Hemel - in het Dorp.
Jan - ziek,
Maria "cloeck en gesont".
Zij testeren o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Zij willen dat hun kinderen en Josyntie, dr Dirck Matijssen - en Anneken,
hun dochter - na hun beider dood alle goederen gelijkelijk zullen delen.
Met dien verstande dat als Josyntie, hun kindskind, komt te overlijden, zonder wettige geboorten na te laten, dat dan haar deel zal devolveren op de
zijde waarvan het gekomen is.
- Goortie, hun dochter - g.m. Matijs van Gerwen zal haar deel, haar leven lang
"genieten ter tochte", het eigendom blijft echter aan de kinderen uit haar
eerste huwelijk met Aelbert Jan Lomans.
R 89

fol. 60

04-06-1703

Adriaen Willems en Goort Aert Dielis als geδde momboiren over de drie onm.
kinderen van wijlen Catalijn, dr Aert Dielis t.w. Willem, Catalijn en Dirck
(of Jenneke ?),
- Maria, Anneke, Jenneke en Goort - kinderen van Aert Dielis - en Heylke, zijn
vrouw.
Zij verkopen aan Nicolaes van Rut:
- huis, land en groes - in de Steegen
25 l.
nagelaten door hun ouders.
Belast met: ƒ 0-10-4/jr aan de Heer van Asten.
- 5 duiten/jr aan het boek van Kessel, nu de weduwe Roefs, te Helmont.
- ƒ 0-6- 4/jr, met meer andere, aan rentmeester Hurn.
- ƒ 0-3- 6/jr aan het Convent van Ommel.
- ƒ 0-1-10/jr aan de Kerk van Asten.
Koopsom: ƒ 332,-.
Zie voor specificatie der goederen R 144 - 04-06-1703.

R 144

04-06-1704

Zie akte R 89 - fol. 60 - 04-06-1703.
Zij verkopen aan Nicolaas van Rut de hieronder gespecificeerde goederen ter
grootte van 25 l.
- huis, hof en aangelag - in de Steegen
4 l.
1. Thomas van de Graeff
2-3. kn Hans Walravens
4. de gemeente
Belast met: ƒ 0-10-4/jr aan de Heer van Asten.
- 5 duyt/jr aan het boek van Kessel - nu de weduwe Roefs, te
Helmont.
- heiveld
ter plaatse voors. 3 l.
1. kn Hendrick Jan Canters
2. Frans Cornelis
Belast met: ƒ 0-6-4/jr , met meer anderen, aan rentmeester van Hurn.
- ƒ 0-3-6/jr aan het Convent van Ommel
- land
den Creyenstart
2 l.
1. Frans Cornelis
2. kn Hendrick Dielis
Belast met: 0-1-10/jr aan de Kerk van Asten.
- land
de Camp over de straet
1╜ l.
1. Peeter Canters
2. de gemeente
- land
de Vlaes
2 l.
1. [
] Jansen
2. de gemeente
- land
het Kaske
2 l.
1. Thomas Jacobs
2. Huybert Jan Tielen
- land
het [Heurse]
2 l.
1. Thomas Jacobs
2. kn Hendrick Dielis
- hooiveld
6 l.
1. kn Hendrick Jan Canters
2. Goort Paulus
- groes
5 l.
1. de Loop
2. kn Hendrick Jan Canters
Koopsom: ƒ 332,70.
R 11

fol. 157

16-05-1703

- Mr. Gerardus Geraerts, chirurgijn, aanlegger - contra - Josyn - weduwe
Hendrick
van
Helmont,
gedaagde.
R 11

fol. 158

16-05-1703

- Antonis Josephs Verdeuseldonck c.s., gewezen borgemeester, aanlegger contra - Peter Roefs n.u., Marcelis Peter Reynders n.u. en Thomas Canters, gedaagden.
R 33 - 52

16-05-1703

Ter instantie van Antonis Josoph en Aeleken - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
te "dagen" Peter Roefs en Marselis Peters.
R 11
fol. 158
16-05-1703
Hendrick Canters, aanlegger - contra - Aert Aerts Block, gedaagde.
R 33 - 52

16-05-1703

Ter instantie van Hendrick Canters te "dagen" Aert Aert Block.
R 89

fol. 60vo

07-06-1703

Antonis Antonissen en zijn momboir Dirck Jan Dircx verkopen aan Antonis Jan
Coolen zijn 1/3e kindsdeel in:
- land, groes, hooi- en weilanden - te Astappen
45 l.
In gebruik bij de koper en hem aangekomen van zijn ouders.
Belast met: 1/3e part aan rentmeester van Hurn.
- 1/3e part met meer andere aan de Heer van Asten
- 1/3e deel van ƒ 3,-/jr aan den Armen van Asten.
- ƒ 2-10-0/jr aan [Juffr. van Weren]
Koopsom: ƒ 290,-.
R 11

fol. 159

16-06-1703

Borgemeesters: Jan Jan Joris van Hoof,
- Marcelis Antonis Vlasmans = van Bussel.
Setters: Geef Paulus,
- Wilbort Peeter Reynders.
R 110

fol. 140vo

30-06-1703

Simon, Emken, Margrit en Marie - kinderen van Isbout Henricx - en Josyntie.
Zij testeren - o.a.:
- Zij maken elkaar erfgenaam van al hun goederen - zodat de langstlevende
van hen hun universele erfgenaam is.
R 110

fol. 142vo

02-07-1703

Paspoort voor: Hendrick Aert Tielen, die "sigh selven is generende met bijen,
welcke bijen hij laet brengen naer de Maeskant, om aldaer de
vlucht te hebben voor de bijen en aldan wederom laet brengen en
vervoeren met ses karren alhier tot Asten".
R 89

fol 61vo

04-07-1703

Andries Michiel Peter Colen verkoopt aan zijn broers en zusters zijn kindsdeel in:
- twee huizen en landerijen - in het Dorp
In gebruik bij de kopers.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 155

14-07-1703

Geerloff Suyckers heeft te pretenderen van Lucas Jansen van Goch:
- een rente van ƒ 12,-/jr uit onderpanden te Ostappen.
Er is nu een achterstand van vijf jaar.
De goederen zijn "geabbandonneert".
R 10
fol. 143
24-07-1703
Conditis en voorwaarden waarop Thomas van Beresteyn, Heer van Maurick, zijn
clamptienden verpacht, zoals hij die gekocht heeft van de erven van wijlen
Melchior Donquers, advocaet, te Eyndhoven.
De tienden zijn "rijdende" met de tiende van het Gemene Land en de Vrouwe van
Blaerthem e.a..
Volgen de voorwaarden.
Verpacht worden:
- den leegen Dijck,
- den hoogen Dijck,
- de Beeck,
- de voorste Diesdonck,
- de achterste Diesdonck,
- Astappen,
- den Bosch,
- de smaeltiende
alnog:
- de Braselse tiende - "rijdende" met het Gasthuys van 's Bosch tegen:

- weduwe de Lauw,
- Jacob en Jan van Riet e.a.
waarin het Gasthuys heeft het ╝e part en het 1/20e part.
R 110

fol. 145

12-09-1703

Schepenen certificeren mits deze - dat Aert Jansen van Rut, oud collecteur
van de verponding, geboren en wonende te Asten, zoon van Jan Andriessen van
Rut - en Jenneke.
En welke Jan, verscheidene "reysen" het borgemeestersambt heeft waargenomen.
Zowel van de vader als de zoon valt niets anders te zeggen dan "goeds".
Wij verzoeken dan ook aan eenieder die dit leest om Aert Jansen van Rut te
houden en te erkennen voor een eerlijk persoon.
R 110
fol. 145vo
22-09-1703
- Philips Fransen, 54 jaar - en
- Jan Matijs Somers, 24 jaar, verklaren ter instantie van Hendrina Jansen van
Rut - g.g.m. Jan Hendricx, * 27-11-1675.
Deze Jan Hendricx heeft afgelopen zomer, samen met de attestanten, gewerkt in
den Briel.
Jan Hendricx is echter ziek geworden en vertrokken, met de intentie om naar
huis te gaan. dit is nu ca. zes weken geleden.
Hij had hetgene hij in den Briel gekocht had bij zich t.w.:
- "een bruynen grauachtige mouix coleur mansrock, de knoopen sijnde van deselve coleur, sijnde gevoedert"
- twee cammisoolen sijnde den eenen van witten ende dander van blauw coleur mitsgaders een seemse broeck met twee koussens, deen paer sijnde bruyn appelbloeysel coleur, dander paer sijnde graeuw coleur met twee paer schoenen.
- Item een groot koopere toebacxdoos, effen, sonder dat dese was besneden".
Hij had nog bij zich:
- twee scheermessen om te barbieren, met een slijpsteen, sijnde de een helft
wit en de andere blauw van coleur, om de messen op te slijpen. Met alnoch
eenige salf. Boven ende behalve sijn ander lijnwaet".

R 110

fol. 147

26-09-1703

Schepenen verklaren mits deze - dat Hendrick Basen - en Jenneke Cornelis Cornelissen, zijn vrouw, in hun leven hier gewoond hebben en dat zij altijd lieden geweest zijn van eer waarvan wij nooit iets tegenstrijdigs gehoord hebben.
Uit hun huwelijk is ΘΘn zoon geboren m.n. Jan, deze heeft zich na zijn ouders
dood in de "militie of militaire dienst" begeven.
R 89

fol. 62

01-10-1703

Dirck Hendrick Jacobs verkoopt aan Willem Hendrick Dielis:
- land
ontrent het Laerbroeck
2 l. 25 r.
1-3. Wilbort Peters
2. Jenneke - weduwe Frans Joosten
4. de weg
Verponding: 18 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 50,-.
R 89

fol 62vo

16-10-1703

Jenneke - weduwe Hendrick Dircx - geass. met Jan Hendricx, haar zoon, verkoopt aan Frans Jansen Keils, haar zwager, haar kindsdeel in de goederen
haar aangekomen van wijlen Hendrick Dielis, haar vader.
Koopsom: ƒ 125,-.
R 89

fol. 62vo

17-10-1703

Thomas Cornelis Smits verkoopt aan Antonis Peters van den Bogaert en Antonis
Joosten de Vet:
- groes
aen de Voort
5 l.
1-3. de gemeente
2. Philips Geerits
4. Maria Nicolaesse
Verponding: ƒ 1,-/jr
Koopsom: ƒ 53,-.
R 89

fol. 63

20-11-1703

Philips Timmermans verkoopt aan Margareta Peters, zijn vrouws
- land
in de Loverbosch
- land
in de Loverbosch
- land
in de Loverbosch
- land
in de Loverbosch
- groes
int Liender
2 l.
- groes
int Liender
---- groes
int Liender
3 cops.
Belast met: ƒ 0-1-4/jr aan de Heer van Asten.
- ƒ 0-2-8/jr aan rentmeester van Hurn.
- ƒ 1-5-0/jr aan de Heer van Deurne.
R 110

fol. 147vo

zuster:
1╜ l.
1 l.
3 cops.
╜ l.

23-11-1703

- Philips Fransen, 54 jaar - en
- Peeter Michiels, 24 jaar, verklaren ter instantie van Hendrina Jansen van
Rut - weduwe Jan Hendricx - dat zij gezien hebben dat de twee bijzondere brieven die gevonden zijn bij het dode lichaam van Jan Hendricx, zijn overhandigd
"door en bij" Vester Michiel om te bestellen aan de moeder van Vester Michiels
en de andere brief te bestellen aan Daendel Jansen, wonende in het Clooster,

alhier.
Zij weten e.e.a. omdat ze de gehele zomertijd met Jan Hendricx hebben gewerkt
in den Briel.
R 33 - 52

27-11-1703

1/2

Goort Thonis Timmerman, aanlegger.
- contra
Willem Flipsen, timmerman, gedaagde.
o.a.:
1. Aanlegger zegt, dat nu, ca. twee jaar geleden, gedaagde bij hem is gekomen,
verzoekende of hij enige tijd bij hem in "daghuer" wilde komen werken als
timmerman. Dit omdat hij zoveel werk had.
3. Boven de kost, zou hij zoveel betalen dat aanlegger tevreden zou zijn.
Aanlegger heeft daarop 82 dagen gewerkt, als timmerman en meesterknecht.
5. Pretenderende daarvan 8 stuiver/dag, dus ƒ 32-16-0. Hij heeft ontvangen
ƒ 7-10-0. Resteert nog ƒ 25-6-0.
In de "minne" is hij niet tot betaling van deze som kunnen komen.
Reden tot "daging"
R 11
fol. 163
28-11-1703 2/2
Goort Teunis, timmerman, aanlegger - contra - Willem Flipsen, timmerman, ged.
R 11

fol. 163ev.

28-11-1703

- Elisabet - weduwe Simon van den Bomen, aanlegger - contra - Isbout Peeter
Wilborts,
gedaagde.
Gedaagde is nog ƒ 10-13-8 schuldig wegens gekocht laken.
- Elisabet - weduwe Simon van den Bomen, aanlegger - contra - Willem Jansen g.m. Aleke - weduwe Jan Michiels,
gedaagde.
Gedaagde is nog ƒ 6-10-0 schuldig wegens gekocht laken.
- Jan Hoefnagel, aanlegger - contra - Adriaen Wilems - g.m. Prijn - weduwe Willem
Jacobs,
gedaagde.
Gedaagde is nog ƒ 9-0-0 schuldig van boekweit door aanleggers vader geleverd.
- den drost, aanlegger - contra - Antony Antonis Canters, gedaagde.
R 11

fol. 165

02-12-1703

- Heden is Joost Doensen, schepen, gestorven. Op 3 dito begraven.
R 110

fol. 148vo

08-12-1703

Op huyden den 8 dagh der maent Decembris 1703 soo is den toorn gevallen door
de buyck der kercke oock soodanigh dat den geheelen kappe ter aerde nederlagh
tot droefheyt van alle ingesetenen.
Wayende den wint uyt den zuytwesten.
Gevallen des smorghens tyen uyren maer het oirloge ende clock sijn gebleven in
haer geheel.
R 110

fol. 148vo

14-12-1703

Paspoort voor: Jan, zn Jan Wouters de Groot.
R 89
fol. 64
21-12-1703
Hendrick Fransen Verdijsteldonck - g.g.m. Jenneke Antonis Roymans is schuldig
aan Jan Hendrick Fransen Verdijsteldonck, zijn zoon: ƒ 240,- α 5%.
De ƒ 240,- zijn afkomstig van Aleke Aerts de vrouw van Jan H. F. Verdijsteldonck.

R 89

fol. 65

2-12-1703

Hendrick Fransen Verdijsteldonck - g.g.m. Jenneke Antonis Roymans is schuldig
aan Willem, zn Hendrick Willem Switsen, zijn neef - ƒ 50,- α 5%.
"De ƒ 50,- komen van verdiende arbeytsloon, die welcke den voors. Hendrick
Fransen Verdijsteldonck heeft gehadt ende tot sijn volcomen contentement heeft
genooten ende noch dagelijcx is genietende enz.
R 110
fol. 148
21-12-1703
Verklaren wij, oud borgemeesters, dat wij op 13 april 1702, hebben betaald
aan Peeter Verwers, te Weert - 18 patacons.
De voors. borgemeesters hebben, heden, ook de eed afgelagd aan handen van
Louis Caesteecker, drossaard.
R 11

fol. 165

24-12-1703

Joost Roefs is beδdigd als momboir over de onm. kinderen van wijlen Hendrick
Peeter Lomans - en Handerske, dr Joost Roefs.
Naschrift: Op 24 april 1704 is Jan Lomans als mede-momboir beδdigd.
R 89

fol. 65vo

Hendrick Isbout Jansen,
Bogaert,te Deurne:
- groes

24-12-1703
te

Vlierden,

verkoopt

aan

Antonis

Peters

van

den

de Voort
4 l.
1. de koper
2. de gemeente
3. de Aa
4. Philips Geerits
Verponding: 19 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 90,-.
Belast met: de helft van 9 duiten/jr. aan de Heer van Asten - met Marie Nicolaessen te betalen.

R 110

fol. 149vo

02-01-1704

Schepenen van Asten verklaren mits deze - dat Jan, zn Peeter Meeissen - en
Peerke Jan Coolen is van "rechten bloede" van wijlen Jan van Berckel - en zijn
vrouw.
Hij komt daardoor in aanmerking voor het beneficie of legaat dat Johan van
Berckel - en zijn vrouw hebben ingesteld t.b.v. hun "bloetvrienden".
Requirant is gekomen tot den huweljkse staat.
R 148

04-01-1704

Aan het College,
Joost Roefs laat weten, dat Henrick Peter Loymans - g.m. Handersken, dr Joost
Roefs, zijn zuster, onlangs is overleden, nalatende vijf onm. kinderen.
Deze kinderen moeten door hem en de broeder van Hendrick Peter Lomans "gedirigeert ende aengeslagen" worden. Dit omdat Henrick slechts weinige "mobile als
immobile" goederen heeft nagelaten. Welke ook nog belast zijn met vele schulden.
Hij, suppliant, noch iemand van de naaste vrienden, wil deze boedel voor de
kinderen aanvaarden.
Zodat deze voor verlaten moet worden beschouwd.
Hij verzoekt, om iemand namens het College te deputeren om als crediteur alle
goederen te verkopen - ad opus jus habentium - en de nalatenschap naar behoren
af te wikkelen.
Naschrift: Joost Roefs wordt curator en naast hem Jan Lomans, als geboren en
geδde momboir, over de insolvente boedel.
R 147

04-01-1704

Op 27 febr. 1704 worden verkocht aan Dirck Coolen:
- huis, schuur "en den bergh op en neder over de straet"
1. Michiel Goossen Buccincx
2. Peter Canters - zijn huis
3. de straat
4. Florentius Daniels
Peter Canters heeft recht van wegen tussen zijn huis en het verkochte huis.
De put half/half te gebruiken en te onderhouden.
Belast met: ƒ 0-1-4/jr. aan van Hurn.
Gereserveerd worden de bedstede in de keuken en een halve bedstede in de kleine kamer.
Koopsom: ƒ 475,-.
- land
de Langenacker - op de Lochte
3 l.
1-3. Antony Canters
2. Peter Canters
4. Hendrick de Smet
Koopsom: ƒ 91,-.
- land
daarnaast
1╜ l.
1. Jacob Verbernen
2. de Langenacker
3. Peter Canters
Koopsom: ƒ 7,-.
Belast met: 7 st. 1 ort/jr. cijns aan de Heer van Asten.
Met recht van wegen voor Peter Canters over de voorste akker.
Koopsom: ƒ 573,-.
Volgt: Rekening, bewijs en reliqua van de curatoren
Ontvangsten: twee paarden en haar "montering" en enige
slechte huisraad
ƒ 126,- van huis en land

ƒ 573,-

699,Uitgaven o.a.: Geeff Dircx, als strodekker
- Peeter Hendrick Canters, "tavernier" voor
haver en hooi voor de paarden van Henrik

ƒ

1,-

ƒ

Lomans, na zijn dood
ƒ
9,- Verder zijn het voornamelijk de dorps- en
andere lasten evenals de kosten gedaan in
het afwikkelen van de nalatenschap
ƒ 133,-

ƒ
143,Voor het overblijvende bedrag zijn "preferent" de erven
Jan Peters van de Luytelaer - met een rentebrief van ƒ 500,- α 4%
d.d. 8 juli 1665.
Opmerking: De verkoop van de onroerende goederen is op 4-11-1704 vermeld
in het transportregister. Er is inmiddels een proces over geweest ?
R 33 - 52

04-01-1704

Joost Roefs, als curator van de goederen van wijlen Hendrick Peeter Lomans g.g. m. Handerske, dr Joost Roefs, zijn zuster.
Hij verkoopt aan Franis Joost Doensen:
- huis, schuur en aangelag
1. Michiel Goossen Buccincx
2. Peeter Canters
3. de straat
4. Florentius Daniels
Belast met: 1 st. 4 penn./jr. samen met de andere erfgenamen aan de
Heer [
van Hure]
Hij verkoopt aan Philips Dircx Timmermans:
- land
de Langenacker - op de Lochte
1-3. Antony Canters
2. Peeter Canters
4. de straat
Hij verkoopt aan Dirck Coolen:
- land
neffen den Lanckenacker
1. Jacob Verberne
2. Philips Timmermans
3. Peeter Canters
4. de straat
Belast met: 7 stuiver/jr. cijns aan de Heer van Asten.
R 89

fol. 67

3 l.

1╜ l.

08-01-1704

Goort Jan Hoefnagel, molenaar, is schuldig aan Peter Geuns, te Maerhese:
- ƒ 600,- α 5%.
Marge: In 1714 gelost door Cornelis Manders aan Peters Geuns.
R 10
fol. 150
19-01-1704
Maria - weduwe Jan Hendricx van Bussel en moeder van Hendrick Jansen van Bussel - soldaat geweest "1689 den 17 december - in dienst van de geoctroyeerde
Westindische Compagnie Cammer Amsterdam".
Hendrick Jansen van Bussel is overleden.
Zijn moeder geeft procuratie aan Johan Sauve om zich te vervoegen te Amsterdam
en daar te ontvangen "soodanige somme van penningen als Hendrick enz. soude
te goede comen" e.e.a. volgens bijgaande memorie.
R 110

fol. 51

02-02-1704

Schepenen verklaren - dat Marten Michiels, wonende alhier - g.m. Handerske
Jacobs, wettige zuster van Jan Jacobs, welke Jan Jacobs is overleden te Overveen, bij Haerlem, de naaste erfgenamen zijn van de overledene.
Marge: en Peeter Jacobs, wonende te Leenderstrijp, broeder van Jan Jacobs.
R 110

fol. 151vo

06-02-704

Schepenen geven procuratie aan [
] om voor schepenen van 's Bosch "te
posequeren en te vervolgen" enz. de zaak tussen Johan de Heerde, Heer van Hof-

stede, nu wegens zijn overlijden, zijn vrouw - contra de gemeente Asten.
Het betreft "de manualen en de boecken" van Jr. Joost Nagel, in leven ontvanger
van de verponding in Peelland.
R 110

fol. 152vo

09-02-1704

- Maria - weduwe Jan Hendricx van Bussel,
- Peeter van Someren - g.m. Maria, dr Jan Hendricx van Bussel,
- Goortie, dr Jan Hendricx vn Bussel - weduwe Aelbert Lomans - waarbij vier
kinderen - nu g.m. Matijs Willems,
- Philips van den Warrenborgh - g.m. Francyntie, dr Jan Hendricx van Bussel,
- Dirck Mathijssen - g.g.m. Anna, dr Jan Hendricx van Bussel - Anna is overleden - nalatende ΘΘn dochter m.n. Josyna.
Alzo moeder en zusters van wijlen Hendrick Jansen van Bussel, gewezen soldaat, in dienst van de geoctroyeerde Westindische compagnie, te Amsterdam.
Zij geven procuratie aan Johan Sauve om namens hen - zie R 110 - fol. 150 19-1-1704.
R 110

fol. 154

15-02-1704

Volgt weer de registrering van akte R 110 - fol. 148 - 21-12-1703.
De borgemeesters tekenen hier met: Jan Jansen van Helmont - oud borgemeester.
- Teunis Daniel Lomans, oud
borgemeester.
R 110

fol. 154

27-02-1704

Maria - weduwe Jan Hendrick Ceelen de jonge - geass. met Dirck Matijssen,
Matijs Willems en Peeter van Someren, haaer "swaegeren" (schoonzonen)
Zij geeft in huur aan Philips Peeters van den Warrenbergh, haar "swager"
(schoonzoon):
- huis, schuur, schop, een nieuw huiske, land en groes - aan den Hemel 35 l.
Zoals onlangs bij verhuurster in gebruik en bewoning.
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: ƒ 50,-/jaar.
Alle lasten voor rekening huurder.
De huurder neemt zijn vrouws moeder "in cost en dranck ende voorts allen tgene

sij nootsaeckelijck tot levensmiddelen van nooden heeft en soo in sieckte als
in gesonde dagen, wassen, plassen, nayen, stoppen en slaeppingen, sonder dat de
voors. Maria, verhuyrdesse tenminste niet gehouden sal sijn eenigh werck ofte
huyswerck te doen".
Voor dit onderhoud zal betaald worden - ƒ 60,-/jaar.
R 11

fol. 167

07-03-1704

Hendrick Knippenberg en Hendrick Canters zijn beδdigd als momboiren over de
zes onm. kinderen van Jacob van de Cruys - en Agnes Knippenbergh.
R 10

fol. 156vo

07-03-1704

1.
2.
3
4.
5.
6.

Maria van de Cruys,
Francicus van de Cruys,
Hendrick Tho poell - g.m. Elskae van de Cruys,
Jan van rooy - g.m. Goverdyn,
Christina van de Cruys,
Antony, zn Antony van de Cruys - absent zijnde - voor deze Hendrick Tho
poel,
7. Hendrick Canters en Hendrick Knippenbergh - als geδde momboiren van de
zes onm. kinderen van wijlen Jacob van de Cruys - en Agnes Knippenbergh,
8. Johan, ook zoon van Jacob van de Cruys - en Margaretha Swinckels - in
eerste huwelijk,
9. Hendrick Horckmans,
10. Frans Hoefnagel - g.m. Sophia Horckmans,
11. Catarina Horckmans - weduwe Bastiaen Verhoeven - alle drie kinderen van
wijlen Cornelis Horckmans - en Josina van de Cruys.
Allen nichten en neven van wijlen de Heer Johan van de Cruys, zijnde de naaste
erfgenamen.
Zij delen diens nagelaten goederen.
1e lot: 1-2-3-4-5-6.
- ƒ 1200,- staande tot hun eigen last.
- huis en hof, in zijn heggen, waar Johan van de Cruys is overleden - t.b.v.
van Maria van de Cruys.
2e lot: 9-10-11
- ƒ 600,- t.l.v. de kinderen Antony van de Cruys.
3e lot: 7
- ƒ 760,- t.l.v. de gemeente Asten.
- de "coornrente" t.l.v. Peeter Reynders e.a.
- ƒ 100,- t.l.v. de kinderen Antony van de Cruys.
4e lot: 8
- ƒ 200,- t.l.v. de kinderen Antony van de Cruys.
R 110

fol. 156

29-03-1704

Schepenen van Asten verklaren - dat Jacob, zn Isbout Peeters van Bussel - en
Jenneken, dr Maria Frans Coolen "in rechten bloede" zijn van wijlen Jan van
Berckel - en zijn vrouw. En dat zij daardoor in aanmerking komen voor het beneficie of legaat dat Jan van Berckel - en zijn vrouw hebben ingesteld.
R 11

fol. 167

04-04-1704

Matijs Walraven en Jan van Ruth zijn beδdigd als momboiren over de twee onm.
kinderen van Frans Walravens - en Heylke Michiel Willems.
En heeft Vester Michiels de eed gedaan over Willemyn Michiels, zijn zuster.
R 110

fol. 159

04-04-1704

Hendrick Joost Doensen verklaart ter instantie van Jean Hoyaux, coopman, te
Hermee, in de lande van Luyck, dat hij, attestant, mede in "coopmanschappe
heeft gehandelt gehadt met vette bestialen neffen sijns attestants vader, wij-

len Joost Doensen, wijlen Hendrick Hoyaux en Jan Hoyaux voorn." en dat hij
bij de laatste afrekening, 8 juli 1703, present is geweest t.h.v. Jan Simons,
te Helden.
Attestant verklaart verder - dat bij deze afrekening wijlen zijn vader en
hijzelf "een merckelijcke somme gelds was goet commende van wijlen Hendrick
Hoyoux en Jan Hoyaux, sonder preciese te connen seggen hoeveel ter oirsaecke
de reeckeninge geduyrende den tijt van de voors. coopmanschappe altijt is gereeckent ende geschreven met een boerenkreytie welcke reeckeninge altijt geschreven ende bereeckent wierdt bij Jan Hoyoux.
Alle "driften" zijn onder elkaar met een boerenkreytie afgerekend.
Nog, dat Jan en Hendrick Hoyoux aan Joost Doensen, zijn vader, van hun onderlinge handel soms wel 1000 patacons, min of meer, schuldig waren.
R 33 - 52

06-04-1704

Condities en voorwaarden waarop:
- Vester Michiel - voor zichzelf - en mede voor
- Willemyn, zijn minderj. zuster,
- Peeter Michiels, voor zichzelf,
- Mathijs Jansen Walraven en Jan Jansen van Ruth - als momboiren van de twee
onm. kinderen, Jan en Maria, van Francis Jan Walravens - en Heylke Michiel
Willems.
Allen kinderen van wijlen Michiel Willems - en Heylke Everts.
De goederen gelegen in het Dorp, waar Heylke Willems gestorven is, met toestemming van het Corpus, worden verkocht.
- huis, hof, timmeringe en aangelag
2 l.
1. de straat
2. Wouter Hoefnagel
3. Antonis van Ruth
4. Vester Michiels
Belast met: ƒ 2-5-0/jaar aan den Armen, alhier.
Verponding: ƒ 1-10-0/jaar.
- groes
te Ostaden
5 l.
1. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
2. weduwe Goort Lomans
3. Jonker Stockheym
4. de weg
Belast met: ƒ 0-17-8/jaar aan rentmeester Hurn.
Verponding: ƒ 1-13-0/jaar.
- land
de Del
7
cops.
1. Antony Cuypers
2. Luyt van Gerwen
3. Goort Hoefnagels
4. de weg
Belast met: 5 stuiver/jr. aan de Kerk van Asten.
Verponding: 12 stuiver/jr.
- land
het [Simt ]
2 l.
1. Aert Aertsen
2-4. de gemeente
3. de weg
Verponding: 8 stuiver/jr.
- land
den Merikenacker - ontrent den Molen
3 l.
1. Wout Hoefnagels
2. de gemeente
3-4. de wegen
Belast met: 3╜ [
] rogge/jr. aan rentmeester van Hurn
Verponding: 12 stuiver/jr.
R 11

fol. 168

09-04-1704

- Jan van Ryett, vorster, aanlegger - contra - Peter Jan Aerts, gedaagde.
R 110

fol. 159vo

23-04-1704

Schepenen van Asten certificeren mits deze - dat Catarina, dr Peeter Coolen

van "rechte bloede" is van wijlen Jan van Berckel - en zijn vrouw en dat zij
daardoor in aanmerking komt voor het beneficie en legaat van Jan van Berckel en zijn vrouw.
Ook Dirck, haar broeder, heeft dit ontvangen.
R 89

fol. 68

30-04-1704

Mathij Walravens en Jan Jansen van Ruth - als momboiren over de twee onm. kn
van Francis Walravens - en Heylke Michiels verkopen aan Vester Michiels:
- huis, hof en aangelag met de timmeragie - in 't Dorp
3 cops.
1. de straat
2. Antonis van Rut
3. de koper
4. Goort Doensen
Belast met: ƒ 1-2-8/jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: 15 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 37,-.
R 89

fol. 68vo

30-04-1704

Peter Michiels verkoopt aan Antonis Jansen van Ruth:
- de achterste helft van de hofstad - in het Dorp
1. Vester Michiels
2. Wouter Hoefnagel
3. de koper
4. het gemeen schoolhuys
Belast met: ƒ 1-2-8/jr. aan den Armen van Asten.
Verponding: 15 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 110,-.
R 89
fol. 69vo
02-05-1704

3 cops.

Nicolaes Hulsbosch - g.m. Catarina Peeter Coolen verkoopt aan Jan Jelis van
Weert:
- land/groes de Wolfsbergh
3 l.
1. weduwe Daniel Daniels
2. Gerit Aerts
3-4. Antonis Daniel Lomans
Koopsom: ƒ 130,-.
R 110

fol. 160vo

06-05-1704

Antonis Peters - g.m. Elske Jansen Everts, aan den Ommelschen Bosch.
- Antonis - ziek,
- Elske - kloek en gezond.
Zij testeren - o.a."
- Al hun goederen aan de langstlevende en na hun beider dood zullen de overblijvende goederen gaan naar de naaste erfgenamen, daartoe gerechtigd.
R 110

fol. 160

16-05-1704

Schepenen van Asten verklaren mits deze - dat Anneke, dr Peerke Coolen "is
van rechten bloede" van wijlen Jan van Berckel - en zijn vrouw.
Zij is nu al ettelijke jaren getrouwd.
Volgens welke zij in aanmerking komt van het beneficie en legaat van Jan van
Berckel - en zijn vrouw.
R 89

fol. 70

31-05-1704

Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck verkoopt aan Aleke - weduwe Jan Hendrick
Bernaerts:
- land
aan 't huys - achter Ostaden
2 l. 17 r.
1. Marten Marcelis
2. Gevert van Deurne
3. Jan Peter Lomans
4. kn Dirck Antonis Cuypers
Verponding: ƒ 1,-/jr.
Koopsom: ƒ 60,-.

R 89

fol. 70vo

31-05-1704

Hendrick Antony Canters verkoopt aan Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts:
- hei- en weiveld
te Ostaden
7 l.
1. kn Michiel Willems e.a.
2. de gemeente en de kn Joost Smolders
3. Lammert Willems
4. het straetie
Verponding: ƒ 2-10-0/jr.
Koopman: ƒ 200,-.
R 89

fol. 71

31-05-1704

Aert Aertsen Tielen en Hendrick, zijn broeder, verkopen aan Hendrick Antony
Canters:
- hooiveld
de Keyserdijck - achter Ostaden
4 l.
1. Gevart van Deurne
2. Dirck Coppens
3. de Waterlaet 4. de koper
Verponding: ƒ 1-10-0/jr.
Koopsom: ƒ 170,-.
R 89
fol. 71vo
31-05-1704
Hendrick Antony Canters verkoopt aan Simon Isbouts en zijn zusters:
- een dries en twee percelen land - aan de Beeck en den Dijck
6 l.
Belast met: 4 vat rogge/jr., met meer andere, aan Stappers.
- ƒ 1- 0-0/jr. aan rentmeester van Hurn.
- ƒ 4-10-0/jr. aan de Armen van Helmont.
- ƒ 0- 2-8/jr aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 150,-.
R 33 - 52

13-06-1704

Voster, zult "dagen" Lambert, zoon van Mr. Isaack Sauvee.
R 11

fol 170

18-06-1704

Den drost, aanlegger - contra - Lamert Isaac Sauve, gedaagde.
R 11

fol. 169

18-06-1704

- Jan Goort Nicolaessen, aanlegger - contra - Willem Leenders van Heugten, ged.
Betreft: het "executabel" stellen van een schepenobligatie - d.d. 17-1-1701 t.l.v. gedaagde.
fol. 181 - beschrijving der goederen welke voor executie in aanmerking komen.
R 33 - 52

18-06-1704

Jan Goorts Nicolaessen, aanlegger.
- contra
Willem Leonarts van Heughten, gedaagde.
Gedaagde is, sinds 17-1-1701, schuldig aan aanlegger - ƒ 150,- α 5%.
Te lossen: over 4 jaar.
Borgen: Joost van Heughten en Hendrick Leonarts van Heughten.
Gedaagde blijft onwillig een regeling te treffen.
R 110

fol 162

18-06-1704

- Bernardt Jansen Vervordeldonck,
- Aert Peter Stercken - g.g.m. Maria Jan Vervordeldonck, waarbij twee kinderen
m.n. Jenneke en Peterke, geass. met Jan Andriessen, als momboir,
- Peeter Jansen van den Achterbosch - g.g.m. Mechel Jansen Vervordeldonck,
waarbij ΘΘn zoon m.n. Jan, geass. met Jan Hicspoors, als momboir.
Allen kinderen van wijlen Jan Wilbordts Vervordeldonck - en Elske Bernarts.
Zij verdelen de nagelaten goederen.

1e lot: Bernardt
- huis, hof en aangelag - waar Catalijn Jan Goorts woont, op Vordeldonck 11 l.
1. kn Jan van Heughten
2. kn Joost Joosten
- de helft van huis, hof, aangelag, land en groes
geheel 5 l.
Waarvan de andere helft is van Aleke - weduwe Hendrick Vervordeldonck.
1-3. de straat
- de helft van
het Nieuwvelt
5 l.
1. de straat
2. kn Catalijn Vermeulen
- de helft van een groesveld - in de Brant
geheel 4 l.
1. Aert Tielen
2. kn Jan van Helmont
- de helft van een groesveld - in den Brandt
3 l.
1. Aert Tielen
2. weduwe Aert Goorts
- groes/land het hoogh Eeuwsel
3 l.
1. Peeter Jansen van den Achterbosch
2. Aleke Vervordeldonck
- land
aan de Warande
2╜ l.
1. Aert Peeter Stercken
2. Aleke Vervordeldonck
- een schop waar Bernart nu in woont. Indien de schop wordt afgebroken dan komt
de plaats aan Peeter Jansen van den Achterbosch. Een nieuwe schop mag hij
plaatsen op de akker van Aert Peeter Stercken.
2e lot: Aert
- huis, schop, schuur, aangelag, land en groes - aan Vordeldonck
13 l.
Zoals in bewoning is geweest bij Frans Lamberts.
1-2. kn Jan van Heughten
- land/groes aent Rinckvelt
1 l.
1. de straat
2. kn Jan van Heughten
- de helft, naast het Broeck, van - den hoogen Camp
geheel 4 l.
1-2. de straten
- derdalf l. van een akker - aan de Warande
geheel 6╜ l.
1.Bernart Vervordeldonck
2. Peeter van den Achterbosch
- land
Aertiensacker
3
cops.
1. Aleke Vervordeldonck
2. kn Jan Antonis Martens
- land
de Koeystraet
3 l.
Gekomen van Joost Jansen Beckers.
1. kn Joost Joosten
2. weduwe Jan Hendrick Ceelen
- Bernart zal hebben de een zijde van de heg en Peeter van Achterbosch van
het voors. veldje en aan het einde Aert Peeter Stercken.
- groes
aant Palmbroeck
4 l.
1. het Palmbroeck
2. Marcelis Andriessen
- groes
Leendertie Muyenveltie - gelegen
in de achterste Velden
3 l.
1. kn Jan van Heughten
2. de wederdelers
- de helft van een groesveld
4 l.
1. Peeter Achterbosch
2. de wederdelers
Belast met: 1 gl. 4 st./jr. aan den Armen van Asten.
- 1 gl. 11 st./jr aan weduwe Lammert Becx, te 's Bosch.
3e lot: Peeter Jansen van den Achterbosch
- het nieuw huis, schop en aangelag - aan Vordeldonck
1 l.
1. Aleke Vervordeldonck
2. kn Catelijn Vermeulen
- land
aan de Warande
7 l.
1-2. Aleke Vervordeldonck
- land
den Bunger
1 l.

1. kn Jan van Heughten
2. Willm Hasen

- land

den Bergh
1. kn Jan van Heughten
2. de Warande

- land/groes

in de Velder

R 11

fol. 171

3 l.

3 l.
1. Aert Driessen
het Koeyvelt - tegen de Warande 4 l.
1. Aleke Vervordeldonck
2. weduwe Frans Joosten
- de helft, naast Vervordeldonck van - het hoogh Eeuwsel
1. Jan Verhindert
2. Bernart Vervordeldonck
- de helft, naast de Steegen, van een groesbeemd
4 l.
1. de wederdeler
2. Aleke Vervordeldonck
- groesbeemd ter plaatse voors.
4 l.
1. Aleke Vervordeldonck
2. Hendrick Bollen
Belast met: ƒ 0-2-8/jr. aan rentmeester van Hurn.
Marge: 18-2-1751 - copie gemaakt voor Nicolaes Grinsven.
21-06-1704

- Hendrick Antony Canters is ontslagen van zijn eed als vierman.
- Antonis van Ruth en Hendrick Aert Tielen hebben hun eed gedaan als borgemeesters.
- Idem, Francis Conincx en Bernart Reynders, als setters.
R 89

fol. 72

28-06-1704

Matijs Jan Walravens verkoopt aan Jan Willems Verbeeck, zijn zwager:
- al zijn meubelen, huisraad, winkelwaren en voorts alles wat in de winkel is.
Koopsom: ƒ 250,-.
R 33 - 52

02-07-1704

1/8

Peeter Wouters en Isbout Wouters, te Vlierden, aanleggers.
- contra
Goort Verberne, gedaagde.
Copie.
Goordt Gordts Verberne, inwoonder der heerlijckheydt Asten, belooft mits desen aen en ten behoeve van Peeter Wouters en Isbout sijnen broeder gelijck hij
belooft mits dese en sulckx een vooral en solidum als borge en schuldenaer
principael voor de restitutie van soodanige capitale somma van een hondert
gulden met den verloopen intresse van dien ad vijf van thondert jaerlijcx als
Willem Linders van Heuchten, inwoonder tot Asten, de selve op den 26 augusti
1696 hadde bekent schuldich te wesen en opgenomen te hebben.
Enz. enz.
Actum: twee july 1704
Dit merck + steldt Goordt
Verberne
verklaerdt
anders
niet
te
connen
schrijven.
R 11
fol. 232
01-09-1706 2/8
Peeter Wouters en IJsbert Wouters, aanlegger - contra - Goort Verberne, ged.
Betreft: een obligatie van ƒ 100,- t.l.v. Willem Leenders van Heughten d.d. 26-8-1696.
Gedaagde heeft zich hiervoor - d.d. 2-7-1704 "borg" gesteld.

R 33 - 52
01-09-1706 3/8
Aanleggers spreken gedaagde aan omdat hij zich namens het Corpus van Asten
borg heeft gesteld - terzake van een obligatie van ƒ 100,- α 5% - d.d.
27-8-1696.
Zie ook: R 33 - 52 - d.d. 25-1-1703.
o.a.:
6. Gedaagde heeft zich ten deze gesteld als borg.
7. Alles ingevolge een obligatie - d.d. 2-7-1704 en ondertekend met het handmerk van Goort Verberne.
R 33 - 52
11-01-1707 4/8
Gedaagde zegt dat hij nimmer met zijn handmerk een obligatie - d.d. 2-7-1704 heeft ondertekend.
Enz. enz.
R 33 - 52
03-03-1707 5/8
Goort Goortsen Verberne, aan den Dijck, geeft procuratie aan Mr. Hendrick
Verbeeck, te Aerle bij Beeck, om namens hem, het proces te voeren tegen Peeter
Wouters Isbouts en Isbouts Wouters Wouters, te Vlierden.
R 33 - 52
03-03-1707 6/8
Ten overstaan van Pieter de Cort, notaris, te Helmont, heeft Thomas Idelet
ter instantie van Peter en IJsbout Wouters IJsbouts, te Vlierden - getuigd:
Dat hij, rond Vastenavond 1706, is geweest t.h.v. Johan van Riet, vorster,
te Asten.
Dat toen bij hem is komen zitten Goort Goorts Verberne - welke "int generael"
vroef of iemand in dronkenschap voor een derde borg gebleven zijnde, daarop
in rechten aangesproken kon worden en gehouden.
Hierop heb ik geantwoord: "Jae".
Goort G. Verberne heeft van "verhaalt" dat hij, in dronkenschap, borg was
gebleven voor ƒ 100,- t.b.v. Peter en IJsbout Wouters, dit t.l.v. Wilem Leenderts.
Bovenstaande verklaring is afgelegd t.o.v. Gevard van Doorne en Wilbert Hendricx, beide wonende te Vlierden.
R 33 - 52
21-01-1708 7/8
Thomas Idelet "persisteert" voor schepenen van Asten, onder eede, bij zijn verklaring afgelegd op 3-3-1707, te Vlierden.
R 33 - 52
1708 8/8
o.a.:
12. Het is "onbeschaemt ende stoutelijck" dat gedaagde durft "loogenen" borg
gebleven te zijn.
En die obligatie - d.d. 2-7-1704 - met zijn "handtmerck" ondertekend te
hebben.
20. Peter Wouters "heeft met sijne oogen gesien" dat gedaagde, zijnde tot
Omel, in de grote kamer van Francis Conincks, de acte van borgtocht met
eigen hand heeft ondertekend.
24. Peter Wouters wil e.e.a. met eede bevestigen.
50. "Ende geconsidereert ingevolge dese bijgevoegde attestatie den gedaagde
heeft bekent, wel borge gebleven te sijn, maer droncken wesende".
Zodat te zien is wat voor persoon gedaagde is.
55. Dit in tegenstelling tot de aanleggers, n.l.:
- Peter Wouters is een persoon, ter goeder naam en faam, gewezen borgemeester en lange jaren schepen, te Vlierden.
Zijnde van de beste en de voornaamste ingezetenen aldaar.

R 110

fol. 166vo

02-07-1704

- Antonet Paulus Geerits - weduwe Jan Antonis Kuypers - geass. met Antony Jansen Cuypers en Joost Jan Cuypers, zonen van Jan Antonis Cuypers,
- Antony Antonis Cuypers,
- Jan Paulus - g.m. Heylke, dr Dirck Antonis Cuypers,
- Peeter Baltus - als "geboren" momboir van Jenneken, dr Dirck Antonis Cuypers.
Allen kinderen en kindskinderen van Antony Cuypers - en Anneken Jansen.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Antonet
- huis en hof - in het Dorp
- land
- land
- land
- land
Belast

╜ l.
1. Antony Antonis Cuypers
2. weduwe Frans Joosten
aan de Steegensepat
1. weduwe Huybert Jan Tielen
2. Bruysten Fransen
aan de Steegensepat 2 l.
1. weduwe Huybert Jan Tielen
2. Bruysten Fransen
aan de Meulen
1. Hendrick van den Bleeck
2. Dirck Antonis Cuypers
aan de Meulen
1. Jan Paulus
2. kn Wilbert Everts
met: 4 vat rogge/jr., uit te bakken, aan den Armen van
- 2 gl. 10 st./jr. aan weduwe Aert Jan Tielen -

1╜ l.

2 l.
1 l.
Asten.
of ƒ 50,-.

2e lot:Antony Antonissen Cuypers
- het oud huis en aangelag - in het Dorp 3 cops.
1. de straat
2. Nicolaes van der Linden
3. Joost Roefs
4. Antonetta Cuypers
- land/groes de voorste Pas
2 l.
1. Bruysten Fransen
2. kn Michiel Peeter Coolen
3. Nicolaes van der Linden
4. de straat
den Olyacker
7 cops.
1. weduwe Joost Doensen
2. Frans Doensen e.a.
- land
Hendrick de Weertacker
2 l.
1. Thomas Jacobs
2. kn Michiel Peeter Coolen
de Kasacker
2 l.
1. het Gasthuys van den Bosch
2-3-4. de gemeente
- land
aan de Kruyskenswegh 1 l.
1. Hendrick van den Bleeck
2. Dirck Coolen
- een beemdje int Root
2l.
1. Jan van Riet
2. weduwe Joost Doensen
- groes
in de Pas
2 l.
1.Wouter Hoefnagel
2. Nicolaes van der Linden
Belast met: ƒ 5,-/jr. aan Thomas van den Graeff.
- de cijns aan de Heer van Asten.
- 2 gl. 10 st./jr. aan de Kerk van Asten.
- 2 gl. 10 st./jr. aan den Armen van Asten.
3e lot: Jan Paulus
- Jenneke, dr Dirck Antonis Cuypers
- twee akkertjes - aan de Kivietshof

samen 2╜ l.

1. Paulus Hendricx
2. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
Belast met: 2 gl. 10 st./jr. aan weduwe Aert Jan Tielen.
R 110
fol. 168
14-07-1704
Condities en voorwaarden waarop Thomas van Beresteyn, Heer van Maurick, verscheidene clamptiende wil verpachten die hij heeft gekocht van wijlen Melchior
Donquers, advocaat, te Eyndhoven - en zijn "rijdende" tegen de tienden van het
Gemene Land en die van de erfgenamen van de Vrouwe van Blaerthem e.a.
Verpacht worden - de helft van:
- hoogh Ommel,
- leegh Ommel,
- de Horst,
- de Steegen,
- de Boeschot,
- de Achterbosch,
- de Vurcke,
- de Lensdonck,
- de smaeltiende van de voors. clampen
- de grote clamptiende, waarin het Groot Gasthuys heeft het ╝e deel en het
1/20e deel "rijdende" tegen Juffr. de Louw e.a.
Pachtsom: 25 mud
+ 14 slagen.
R 89

fol. 72vo

18-07-1704

Peeter Joosten Roefs is schuldig aan Marcelis Antonissen, zijn zwager:
- ƒ 150,- α 5%.
R 110

fol. 171

20-07-1704

- Het Corpus van Asten,
- Goort Jacobs - en
- Antony Evert Horckmans, resp. president en schepen te Deurne - verklaren
te zijn geweest noord-oostwaarts "neffens de voors. heerlijckheydt", alleen
gescheiden door de Aa, alwaar wij bevonden hebben dat:
- de winterrogge van de oogst 1704, op 11 mei 1704, "is gekwelt, afgeslaghen
ende ter aerde nederleght, Door welcke meenighvuldigh en grooten gevallen
hagel de ingesetenen van Asten, ten minste voor eene hellichte van haeren
winterrogge sijn beschadight ende vermindert sijnde. De schade destemeer alsoo binnen dese heerlijckheydt alsoock in andere nabuyren plaetsen seer
weynig somervruchten werden gesayt".
Op verzoek van schepenen van Deurne verklaren wij - dat wij op hun grondgebied
de zelfde constatering hebben gedaan.
Marge: 14-8-1704 duplicaat gemaakt.
26-6-1705 tripliek gemaakt.

R 147

21-07-1704

De erfgenamen van wijlen Dirck
"de bestialen, meubelen en het
- een paard
ƒ
- drie koeien
ƒ
- twee bedden
ƒ
- een hoge kar
- granen
R 89

fol. 73

Hendrick Jacobs, aant Laarbroeck, verkopen
gewasch der granen te velde" o.a.:
14,50
36,16,ƒ 4,50
ƒ 57,Opbrengst: ƒ 200,-.

12-08-1704

Nicolaes Hulsbosch - g.m. Catalijn Peeter Coolen verkoopt aan Jan Lintermans:
-land
den halven Bergh - in de Wolfsbergh
naast de zijde van Daniel Jansen
1 l.
1. weduwe Daniel Jansen
2. Willem Peters
3. weduwe Aert Verheyden
4. de gemeente
- groesveldje
l.
1. weduwe Daniel Jansen
2. Geerit Aerts
3. kn Dirck Fransen Cremers
4. Jan Doll
Belast met: ƒ 1-10-0/jr. aan den Armen van Asten.
Koopsom: ƒ 100,-.
R 11

fol. 72

19-08-1704

Bernart Vervordeldonck en Peter Jan Aerts hebben hun eed gedaan als armmeesters.
R 89

fol. 73vo

21-08-1704

Isbouts Peters van Bussel verkoopt aan Marcelis Andries Martens:
- groes
aan den Dijck
2 l.
1. Jan Wilbordts
2. de verkoper
3. weduwe Andries Martens
4. Frans van Bussel
Verponding: ƒ 1,-/jr.
Koopsom: ƒ 120,-.
R 89

fol. 74

19-09-1704

Peter Hendrick Canters verkoopt aan Bernart Reynders:
- groes/hei
de Papendonck of hoogh Eeuwsel - aan Vordeldonck
2 l.
1. Thomas Huyberts
2. de koper
3. Marcelis Fransen
4. Nicolaes van Ruth e.a.
Twee eikenbomen, staande op de wal naast Frans Marcelis, worden door de
verkoper voor zichzelf gehouden.
Koopsom: ƒ 70,-.
R 110
fol. 172
19-09-1704
Baron Everard de Doerne, Heer van Asten - en zijn vrouw, Anna Constantia de
Boecop, Vrouwe van Asten.
"Beyden cloeck ende gesont"
Zij maken een codicille - waarin o.m.:
- Zij persisteren bij hun laatst gemaakte testament.
- Zij "vermaken" aan de Taeffele van den Armen van Asten, om na hun beider dood
aangenomen te worden:
- huis, schuur, schop, land, groes en heivelden - genaamd: den Brant - op
Vordeldonck.
Zoals Frans Goorts dit nu in gebruik heeft.

- een leegliggend heiveld - aan de Leensel - gekomen van wijlen Floris van
Merode.
- Mitsgaders "seecker veyfferke of waterke ontrent den voors. ledigh heytvelt".
E.e.a. voorzover het de testateuren competeert.
De goederen zijn belast met ƒ 15,-/jr aan de Heer van Deurne.
Dit legaat wordt gedaan uit liefde en affexie die de tetateuren hebben t.o.v.
de Taeffele van den Armen.
R 110

fol 173vo

29-09-1704

Schepenen van Asten verklaren:
- dat Maria, dr Frans Frans Coolen, te Westerhoven - en
- Jenneke, dr Frans Frans Coolen, te Woensel,
van "rechten bloede" zijn van wijlen Jan van Berckel - en zijn vrouw.
Zij komen daardoor ook in aanmerking om het beneficie of legaat van hen te
ontvangen.
R 110

fol. 173vo

03-10-1704

Dirck Goorts, 50 jaar, verklaart ter instantie van Philips Goorts - dat zij in
de zomer, omtrent de oogst, met Antony Maesacker, te Son, met paarden en karren, geladen met boter, kaes en jenever "dedestineert" naar het leger van de
staat der Verenigde Nederlanden en de geallieerden zijn gegaan, omtrent 3/4e
uur gaans van Hoey, om met het afgaande convooi aldaar "secuer te comen in den
voors. leger".
Omdat het convooi was vertrokken zijn ze genoodzaakt geweest te "retireren op
seecker hofsteede ofte beslooten huysinge" durvende niet verder te varen en aan
de boer logies gevraagd hebbende. Deze heeft gevraagd of wij voorzien waren van
een paspoort van de Franse koning.
Wij hebben dit aan hem laten zien.
Daarop hebben wij permissie van hem gekregen om met onze paarden en karren in
zijn huis te logeren.
Hij heeft ons verstrekt, voor ΘΘn schilling, hooi voor de paarden en voor zijn
verdere diensten heeft hij gevraagd, een Hollandse kaas.
Toentertijd hield zich, een kwartie gaans van het voors. huis, een partij
Fransen, ca. elf man, op in een holle straat, gevankelijk bij zich hebbende,
twee boeren met twee gespannen karren, geladen met kaas en jenever "vraegende
deselve parthije tot rantsoen 40 gulden" waarop ook een accoord is gemaakt.
Maar omdat het gebeurde dat "onze boer" zich verstoutte te vervoegen bij de
voors. Fransen en hen vertelde dat er nog twee karren met voerlieden bij hem
thuis logeerden
Daarop zijn aanstonds drie personen van de voors. partij gekomen om de voerlieden en de karren gevangen te nemen en te brengen, met de twee andere karren
naar Maers, waar de partij in garnisoen lag en daar zijn paarden, karren en de

geladen goederen "ten goede prijse verclaert en vercocht".
E.e.a. aan de attestant verschillende keren voorgelezen zijnde, heeft daarbij
"gepersisteert".
R 110

fol. 176

10-10-1704

- Maria Antony van de Cruys - geass. met Antony Verdeuseldonck,
- Hendrick Tho poel - g.m. Elske Antonis van de Cruys,
- Jan van Rooy - g.m. Goverdyn Antonis van de Cruys,
- Heer Francis van de Cruys - en
- Cristina van de Cruys - geass. met Jan van de Cruys.
Allen kinderen van wijlen Antony van de Cruys - en Maria Verrijt.
Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot: Maria
- de helft van de Laerbroeckse tiende.
- ƒ 300,- t.l.v. het van Cristina, uit haar groot huis - aan den Ommelsen
Bosch, in bewoning geweest (nog ?) bij Matijs Lamberts [Vermele].
2e lot: Hendrick
- het huiske, schop, schuur en de halve schuur - aan de Ommelse Bosh
1. Aelbert Peters
2. weduwe Antonis van der Linden
3-4. de straat
- de voorste helft van - de Meeracker
geheel 12 l.
1. Antony Verdeuseldonck
2. Cristina van de Cruys
3-4. de wegen
- land
de Cromacker
3 l.
1. Peeter Reynders
2. Jan Huyberts
3. de straat
4. Hendrick Canters
- land
Graef Jan
2 l.
1. Aelbert Peters
2. Jan Huyberts
3. de straat
4. Hendrick Canters
- land
het Venackerke
1╜ l.
1-2-4. Hendrick Canters
3. de weg
- land
de Kneynsbargh
1 l.
1. de weg
2. kn Marten Antonis
- land/groes Nieuwe Erve
2╜ l.
1. Aelbert Peters
2. Antony Josephs
- groes
den Bocht
3 l.
1-2. Aelbert Peters
- weigroes
den Bocht
3 l.
1. Frans Hoefnagel
2. den Busserdijck
- groes
den Boschdries
1. Cristina van de Cruys
2. de weg
- groes
het Hooghvelt
2 l.
1. Antony Verdeuseldonck
2. weduwe Antony Canters
- weiveld
den Ossenkamp
3 l.
1. weduwe Geerit Eymerts
2. Aelbert Peters
- groes
het Loopvelt
6 l.
1. Antonis Frans Philipsen
2. Henrick Canters
- hooiveld
den Ossencamp
2 l.
1. Peeter Reynders

2 l.

2. weduwe Antonis van der Linden
- de achterste helft, naast de Nieuwe Erve, van - de middelste Donck
het cleyn Hoefke - naast den dries van
Antony Verdeuseldonck
- ƒ 200,- t.l.v. Cristina van de Cruys.
- de helft van
het Morteltie
geheel 1╜ l.
Waarvan de andere helft is van Hendrick Canters - en in gebruik bij
Antony Josephs.
- Hij zal uitkeren aan Jan van Roy - ƒ 300,-.
3e lot: Jan van Rooy
- de andere helft van de Laerbroeckse tiende.
- ƒ 300,- van het tweede lot te ontvangen.
4e lot: Heer Franciscus
- 3/4e deel uit huis, aangelag, land en groes - de Beersdonck - te Vlierden.
Het ╝e deel is van Elisabet - weduwe Hendrick Bogaerts - en nu in gebruik
bij Antonis Jan Peters.
5e lot: Cristina
- huis, schuur, schop en aangelag - aan de Ommelsen Bosch
4 l.
1. weduwe Frans Verrijt
2. Antony Verdeuseldonck
- de achterste helft van
de Meeracker
geheel 12 l.
1. Hendrick Tho poel
2. Peeter Reynders
- land
den Hophof
2 l.
1. weduwe Frans Verrijt
2. Peeter Reynders
- land
den Doornenbosch
2╜ l.
1. Aelbert Peeters
2. Jan Huyberts
- land/groes den Venacker
6╜ l.
1. Antony Verduiseldonck
2. Jan Huyberts
- land
de Hoogheynde
2 l. 1 cops.
Antony van Rutvelt 9 l.
1. Antonis Verdeuseldonck
2. Jan van de Loverbosch e.a.
het groot Weyvelt - aan de Aa
13 l.
1. Antony Vedeuseldonck
2. de Loop
- het drieske en hof - naast den Bosserdijck
- de voorte helft van - de Donck
geheel 3 l.
1. delers
2. Antony Verdeuseldonck
Belast met: 4 gl. 10 st./jr. aan den Armen van Helmont - met anderen.
- 1 st. 2/3e ort/jr. aan den Armen van Asten.

- Uit te keren aan Hendrick Tho poel - ƒ 200,-.
- Uit te keren aan Maria Antonis van de Cruys - ƒ 300,-.
R 89

fol. 74vo

14-10-1704

Heylke Jan Bosmans verkoopt aan Jan Jan Bosmans, haar broer, haar deel in
ale goederen die haar mede toebehoren.
Koopsom: ƒ 6,-.
R 11
fol. 173
15-10-1704 1/2
Hendrick Canters, aanlegger - contra - Willem en Marcelis Berckers, gedaagden.
Betreffende: Het doen van handlichting van twee percelen groes - ofwel handlichting van ƒ 130,- als restant van twee schepenobligaties.
R 33 - 52
04-01-1705 2/2
Hendrick Antony Canters, oud president, aanlegger .
- contra
Willem en Marcelis Marcelissen Berckers, gebroeders, gedaagde,
o.a.:
2. Wijlen Jan de Groodt heeft op 4 maart 1699 voor schepenen van Asten, in
zijn scheiding en deling, met Aert Aertsen Tielen - g.m. Elske Matijssen
de Groot, bekent schuldig te zijn - ƒ 200,- a 5% aan Hendrick Canters.
Op 11 nov. 1700 heeft Jan Matijssen de Groodt nog - ƒ 50,- geleend van
Hendrick Canters.
5. Bij de deling is Jan Matijssen ten deel gevallen een stuk:
- groes
int Peelke - aan Voordeldonck
1 l.
1. Nicolaes van rut
2. kn Antonis Laurenssen
3. Willem en Marcelis voors.
6. nog de helft van een stuk:
- groes
in den Bruynenweerdt
2╜ l.
1. Aleke Vervoordeldonck
2. weduwe Frans Joosten
3-4. de Aa
De andere helft is van Aert Aertsen Tielen.
11. Op de aflossing van de beide obligaties rest nog - ƒ 130,-.
Omdat deze leningen verkregen zijn, onder verband van zijn persoon en
goederen hebbende en verkrijgende.
14. En de voors. twee stukken groes daartoe behoren.
16. Worden de tegenwoorige gebruikers Willem en Marcelis Marcelissen Berckers
"gedaagt" om de resterende - ƒ 130,- met de onkosten vandien direct te
betalen.
R 89

fol. 74vo

18-10-1704

Hendrick Tho poel is schuldig aan Baltus de Laure, te Leende - ƒ 300,- α 4╜%.
Borg: Johan van Rooy.
Marge: 25-9-1713 - Baltis de Laure, molenaar, te Leende, is voldaan.
R 110

fol. 180

29-10-1704

- Jan Aerts de Seger, 80 jaar, oud borgemeester - en
- Frans Maes Berckers, 70 jaar.
Zij verklaren gekend te hebben de Heer Antonis Mennen, in leven geweest pastoor, te Swalmen, bij Ruremonde.
Dat Matijs Vermeulen, wonende, alhier, een bloedverwant "neve" van hem was en

dat Laurens Bruystens, wettige zoon is van Bruysten Laurensen - en Anna, dr
Matijs Vermeulen, ook wonende alhier.
Dat deze Laurens Bruystens j.m. dus ook verwant is aan Heer Antonis Mennen.
R 89

fol. 75vo

04-11-1704

Joost Roefs, curator van de goederen van wijlen Hendrick Peter Lomans - g.m.
Handerske, dr Joost Roefs, zijn zuster, verkoopt aan Francis Joost Doensen:
- huis, schuur, aangelag met den bergh - op en over de straat - neffens
de zijde van Michiel Goossen Buccincx
1. het huis van Peter Canters
2-3. de straten
4. Florentius Daniels
Conditie: Peter Canters is "geweegd" over en op de plaats tussen het verkochte
huis. Zijn erven mogen de schuur en hof gebruiken en de put ╜/╜.
Het onderhoud wordt ook ╜/╜ gedaan.
Belast met: ƒ 0-1-4/jr. aan rentmeester van Hurn.
Koopsom: ƒ 475,-.
Hij verkoopt aan Philips Dircx Timmermans:
den Langenacker - op de Lochten 3 l.
1-3. Antony Canters
2. Peter Canters
4. de straat
Koopsom: ƒ 91,-.
Hij verkoopt aan Dirck Coolen:
- land
neffen de Langenacker - op de Lochten
1╜ l.
1. Jacob Verberne
2. Philips Timmermans
3. Peter Canters
4. de straat
Belast met: ƒ 0-7-0/jr. cijns, of zoveel als gevonden zal worden, aan de
Heer van Asten.
Conditie: Peter Canters mag over de akker varen.
Koopsom: ƒ 7,-.
R 110

fol. 180vo

05-11-1704

Schepenen van Asten verklaren dat:
- Jan Gijsberts, Martinus Jansen, Peter Jansen en Marcelis Fransen - allen te
Asten zijn geboren en nog te Asten wonen.
R 110

fol. 181vo

06-11-1704

- Peeter Jan Baltus - g.g.m. Heylke Fransen - bruidegom - ter eenre - en
- Elisabet Jan Peters - weduwe Hendrick Jacob Bogaerts - geass. met Frans
Doensen, haar zwager - bruid - ter andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- Zij brengen alle goederen die zij hebben en bezitten.
- Na overlijden van ΘΘn van hen gaan de goederen weer naar de zijde vanwaar
ze gekomen zijn.
- De goederen die staande dit huwelijk worden verkregen, komen na het overlijden van ΘΘn van hen of van beiden - half/half aan de erven.
Inventaris van de goederen van de bruidegom - o.a.:
- huis, hof, land en groes - de Nachtegael
40 l.

-

een bruin hengstveulen,
zes melkkoeien,
vijf lege beesten,
een varken,
twee bedden met toebehoren,
ketels, emmers, potten en pannen,
een trog,
een tafel, vijf stoelen,
een hoge kar, een ploeg en een eg.

Inventaris van de goederen van de bruid - o.a.:
- een bed met toebehoren en drie paar slaaplakens,
- een kist,
- ƒ 800,- uitstaande aan diverse personen,
- ╝e deel in huis, aangelag, land en groes - aan de Beersdonck, te Vlierden.
Het overig 3/4e deel is van Heer Franciscus van de Cruys.
Met dien verstande dat uit deze goederen - de onkosten betaald moeten worden
terzake van het proces voor de Raad van Brabant.
R 110

fol. 183vo

07-11-1704

Peeter Jan Aerts Sennen, ziek, wonende t.h.v. Jan Hendricx van de Leensel,
aan de Leensel, testeert - o.a.:
- Alle voorgaande "maeckselen" vervallen.
- Hij legateert aan den Armen van Deurne, Liessel en Asten - ƒ 400,-, om na
zijn dood, binnen drie maanden te distribueren aan den Armen.
Nog aan den Armen uit te reiken - zeven malder rogge.
- Aan Joost Leenders van Heugten, zijn neef - ƒ 100,- "uyt te reycken ter
plaetse daer hij, testateur, de voors. Joost mondelingh heeft belast"
- Aan den voors. Armen "alle sijne wolle klederen tot sijne lijve gehoorende"
Indien echter iemand van zijn "vrienden" deze wil accepteren dan prevaleren
die boven de anderen.
- Aan Anneken, het kind van Geertruyt Michiel Goorts - en Goort Evert Gielens,
zijn nichtje - ƒ 40,- v≤≤r-uit.
Dit omdat het maar ΘΘn hand heeft en omdat hij er "peteren" van is.
- Aan Goort Jan Aerts Sennen, zijn broeder - ƒ 25,-.
- Aan alle kinderen waarvan "peteren" is - een zilveren ducaton.
- Aan "soodanighe persoon, die hem in sijn sieckte gedient heeft ende sijn
doodt afwachten sal ofte heeft afgewacht alwaer hij, testateur, ten huysse
compt te sterven" - ƒ 50,-.
- Hij benoemt tot zijn executeuren:
- Jan Daniels van Brey, te Deurne - en
- Jan Hendricx - wonende op de Leensel
Zij ontvangen elk 12 gl. 10 st. En hoeven aan niemand rekening, bewijs en
reliqua te doen.
- Al zijn resterende goederen gaan naar zijn neven en nichten om "hooft voor
hooft" gedeeld te worden.
Zij worden zijn enige erfgenamen.
R 147

04-12-1704

Antonis Daniel Lomans en Marten Jansen van de Leensel - als momboiren over de
twee onm. kinderen van Jan Jansen - en Anneke Lomans.
De voors. Antonis D. Lomans en Mathijs Joosten, te Liessel - als momboiren over
de vier onm. kinderen van Frans Joosten - en Anneke Lomans voors. in haar tweede huwelijk.
Zij verkopen "peert, bestialen, meubelen, huysraet, hooy, strooy enz." te

Ostaden, t.h.v. Frans Joosten
o.a.:
- het paard
ƒ 65,- vier koeien
ƒ 60,R 89

fol. 78

Totaal opbrengst: ƒ 287,-.

08-12-1704

Jenneke Daniels - weduwe Aert Jansen - geas. met Peter Daniels, haar broer,
verkoopt aan Adriaen van der Lith:
- huiske, hof en aangelag - ontrent de Pastory - in het Dorp
╜ l.
Waar zij woonde.
1-3. Peter van der Lith
2. de weg
4. Jan Frans Coolen
Verponding: 15 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 84,-.
R 110

fol. 186vo

19-12-1704

Antonis Peter Jansen, aan Vosselen, als mede-gelder van:
- een rente van 7 gulden 10 st./jr.
welke de erven van wijlen Peeter Jansen betalen ten comptoire van de Heer van
Deurne.
Omdat hij bezitter is geworden van het onderpand - zal hij ook vanaf nu de
gehele rente voor zijn rekening nemen.

R 11

fol. 174

06-01-1705

- Frans Hendricx Verberne, te Haalen,
- Margareta Hendricx Verberne,
- Jenneke Hendricx Verberne,
- Maria Hendricx Verberne
Allen kinderen van wijlen Hendrick Jacobs Verberne - en Willemke Jansen - nu
g.m. Goort van Bussel.
Frans Jacobs, oom, is hun momboir geweest.
Zij zijn nu gekomen tot hun "mundige" leeftijd en er wordt afgerekend.
Er is een mondeling contract d.d. 6-1-1705.
Marge: d.d. 29-6-1705 - zijn ten volle voldaan.
R 110

fol. 188

17-01-1705

- Gevart van Deurne, president, te Vlierden - weduwnaar van Johanna Aert Jacobs - a.s. bruidegom, wonende te Vlierden - ter eenre - en
- Maria van de Cruys, j.d. - a.s. bruid - geass. met Hendrick Tho poel, ter
andere zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- Zij brengen elk hun "gereede haeffelijcke als erfhaeffelijcke goederen" in.
- Alle jaarlijkse revenuen zullen wederzijds ingebracht worden.
- Alle winst en verlies komt voor de gezamelijke boedel.
- De bruidegom heeft nog twee kinderen m.n. Catharina Elisabeth en Willemyntie
Francois - uit zijn eerste huwelijk.
Deze kinderen zullen uit de gezamelijke boedel, naar hun staat, opgevoed worden.
- Ook de kinderen uit het a.s. huwelijk zullen uit de gelijke boedel worden
onderhouden en opgevoed.
Enz. enz.
R 110

fol. 90

19-01-1705

Schepenen van Asten verklaren "dat Wilhelmus Henricus Vermeer, onsen predicant,
alhier, ingevolge Ha. Ed. Ho. Mo. Resolutie - d.d. ...... 1702, in conformite
vandien, heeft vervoeght tot securiteyt, met sijn familie, mitsgaders met sijne
mobilare goederen naer 's Bosch met groote oncosten, welcke voors. stadt is
afgelegen van Asten, groote tien uyren. Sijnde ondertussen iterativelijck weder
gekeert tot dese, sijne plaetse en dienst, niet sonder oncosten en gevaer.
R 110

fol 190vo

24-01-1705

Marten Jansen - weduwnaar van Peerke Bernaerts, op Heusden, verklaart te blijven bij het testament - d.d. 3-5-1693 - schepenen Asten.
Hij verklaart te legateren:
- aan "den huys- en inwoonende Armen te Asten" - ƒ 150,-.
- aan Peeter Jacobs, zijn neef, te Lierop - ƒ 50,-.
Deze twee legaten zullen uitgereikt worden - v≤≤r de overige erfgenamen zijn
nagelaten goederen zullen delen.
Marge: 11-10-1706 - Peeter Jacobs, te Lierop, is voldaan.
R 11

fol. 175

29-01-1705

Marten Gielens wordt beδdigd als momboir over het onm. kind van Joost Jacobs en Jenneken Fransen Smits - m.n. [P....tie].

R 89

fol. 79

29-01-1705

Heylke Andries Thomasse verkoopt aan Thomas Andries Thomasse, haar broer, haar
kindsdeel in:
- huis, land en groes - aan de Wolfsbergh
15 l.
In gebruik bij haar broer en zwager.
Heylke zal gedurende haar verdere leven onderhouden worden in kost en drank
door Thomas.
Koopsom: ƒ 25,R 89

fol. 79vo

05-02-1705

Antony Canters geeft bij erfmangeling over aan Gevert Paulus:
- land
op Brasel
3 l. 3 cops.
1. weduwe Aert Jan Tielen
2. kn Dirck Coppens
3-4. Antonis Peters
Mangelsom: ƒ 60,-.
Gevert draagt over aan Antony:
- het biesveld
de Driehoeck en 1╜ l. land - alles aan de
Nachtegael
1. Hendrick Canters
2-3. de Keyserdijck
- met een groesveltie ter plaatse voors. 3 cops.
1. Peter Baltus
de Keyserdijck
- dries
1 cops.
1-3-4. Hendrick Canters
2. Peter Baltus
Erg verwarrend
Mangelsom: ƒ 60,-.
R 89

fol. 80

07-02-1705

Willem Jansen van Heughten, mede voor zijn broers en zusters, verkoopt aan
Jan Goorts, aan het Rinckvelt:
- groes/hei
het Rinckvelt
3 l.
1. het Palmbroeck
2-4. Philips Dielis van Heughten
3. Marcelis Driessen - aent Rinckvelt
Koopsom: ƒ 15,-.
R 110

fol. 191vo

08-02-1705

Petronella Canters - geass. met Joris Allons - ziet af van alle roerende en
onroerende goederen, zijnde haar "filiale portie" die haar bij deling, volgend de costuymen van Asten, zouden mogen toekomen.
Dit t.b.v. Antony Antonissen Canters, president, haar vader.
Zij heeft n.l. al ontvangen 410 gl. 10 st. en 50 vat rogge - haar broeders
en zusters zullen dit v≤≤r-uit uit de boedel ontvangen.
Zij draagt ook over aan haar vader:
- "de huysinge ende teulinge, bij haer jegenwoordigh bewoont ende gecultiveert".
R 89
fol. 81
13-02-1705
- Joostie Bruystens - weduwe Hendrick van Helmont,
- Jelis en Jenneke Hendricx van Helmont, haar kinderen - en
- Anneke Jelis, v≤≤r-dochter van Joostie Bruystens.
Zij zijn schuldig aan Peter van Helmont, te Someren - ƒ 120,- α 5%.
Het geld wordt gebruikt om hun vervallen huis op te knappen.
R 89

fol. 82

16-02-1705

Andries Jansen van Rooy - g.m. Hendrina Peters, te Woensel, verkopen aan
de weduwe Geerit Jansen Keils:
- groes
aan den Dungen
1 l.

Verponding: 10 stuiver/jr.
R 11

fol. 177

1-2. de koper
3. Frans Cornelis
4. Antonis Fransen
Koopsom: ƒ 128,-.
22-02-1705

Everard de Doerne, Baron van Asten, is op zijn kasteel, de Rouwenbergh, te
St. Michiels Gestel overleden.
Op 2-3-1705 "in den choir" te Asten begraven - in aanwezigheid van honderden
mensen, zowel van binnen als buiten Asten.
R 89

fol. 82vo

24-02-1705

Joost Joosten verkoopt aan Dirck Andriessen:
- land
te Heusden
3 l.
1. kn Jan Willems van Meyl
2. Peter Peters [weduwe]
3-4. de koper
- groes
te Heusden
3 cops.
1-4. Philips Dielis
2. de koper
3. Jan Willems
R 89

fol. 83

Koopsom: ƒ 150,-.

27-02-1705

Willem Leenders van Heughten verkoopt aan de kinderen van wijlen Goort Lomans:
- groes
het Beeckervelt - aan de Diesdonck
3╜ l.
1-3. Willem Slaets
2. Aert Hendricx
4. Hendrick Canters
Verponding: ƒ 1-4-0/jr.
Koopsom: ƒ 125,-.
R 11

fol. 178

11-03-1705

- Elisabet - weduwe Simon van den Boomen, aanlegger - contra - Aleke - weduwe
Antonis
Lomans,
gedaagde.
Betreft: Betaling ƒ 6,50 als restant van gekocht laken van aanlegsters - wijlen haar ouders.
R 11
fol. 178
11-03-1705 1/2
- Peeter van der Lith, secretaris, aanlegger - contra - Isbout van Bussel, ged.
Betaling van ƒ 2-5-8 wegens geleend geld.
R 146

10-06-1705

2/2

Ook: R 90 - fol. 2vo - 09-02-1707.
- Op heden, 10-6-1705, heeft Peeter van der Lith "bij versteck van antwoorde
geobtineert dat schepenen in Asten vonnisse, op ende ten laste van Isbout van
Bussel tot voldoening en betaling van ƒ 2-5-8".
Zie aanspraak ter rolle 11-3-1705.
Extract uit het protocol te Eyndhoven, d.d. 10-5-1686
- Eisbout Peters van Bussel,
- Frans Peters van Bussel,
- Johan Wilborts - allen te Asten - aan den Dijck.
Zij zijn schuldig aan Mattheus van Hooff, coopman, alhier - ƒ 200,- α 5%.
Eysbout beloofd zijn mede-comparanten kost- en schadeloos te houden.
Hij heeft de ƒ 200,- voor hem alleen ontvangen.
Marge: 3-4-1708 - deze obligatie "geroyeert".
- Op 5-7-1707 volgt de verkoping van de goederen van Isbout van Bussel.

- Volgen een aantal bijlagen betreffende de betaling der lasten.
Extract uit schepenprotocol Asten - d.d. 30-11-1690.
- Isbouts Peters van Bussel is schuldig aan Marcelis Martens - ƒ 46,- α 5%.
Rekening. bewijs en reliqua
- Van de gearresteerde, geabbandonneerde en leegliggende goederen van Isebout
Peeters van Bussel - o.a.:
Ontvangsten
ƒ 463-00-00
Uitgaven
ƒ 156-12-04
- 17-7-1707 volgt een "overzicht" opgemaakt door curator Verbeeck.
R 11
fol. 179
11-03-1705
- Hendrick Canters, oud president, aanlegger - contra - Jenneke - weduwe Aert
Peters, gedaagde.
- Hendrick Peeter Bollen, aanlegger - contra - Jan Frans Coolen, gedaagde.
Betreft: Betaling van ƒ 11-5-0 intrest van ƒ 150,-.
R 110
fol. 193
04-04-1705
- Hendrick Mathijssen, 49 jaar,
- Frans Huyberts, 40 jaar,
- Peeter Jan Paulus, 21 jaar.
Zij verklaren - dat op maandag, 30 maart 1705, rond vijf uur in de middag,
t.h.v. Jenneke - weduwe Joost Doensen, waar nog andere aanwezig waren, dat
Catalijn, de vrouw van Goort Hoefnagel, molenaar, te Someren - "die welcke
doentertijt heeft gecocht van Hendrick Joost Doensen - een swart merriepeert,
voor het hooft hebbende een cleyn witte teecken en colle" voor een som van
45 patacons "tot een helfter gelt twee schellingen"
Het paard is aanstonds overgedragen aan de koopster en deze heeft het meegenomen naar Someren.
De twee laatste attestanten verklaren nog - dat Hendrick Joost Doensen aan
de koopster heeft gezegd: "Ghij cooperse moet weeten dat het vercocht peert
ten comptoiren tot Helmont niet en is aengeteeckent ofte geregistreert. Ghij
moet sorge draegen dat het aldaer wort aengeteeckent als sijnde tselve voors.
merriepeert uytheems".
Attestanten weten e.e.a. zo goed omdat ze aanwezig zijn geweest en ook de
"wijncoop" mee hebben helpen drinken.
R 89

fol. 83vo

17-04-1705

Antoniske Verhindert - weduwe Jan Huyberts van Maris - geass. met Jan Jansen
van Maris, haar zoon, verkoopt aan Antony Josephs Verdeuseldonck:
- groes
de Ommelschen Bosch
37 r.
1. kn Antonis van der Linden
2-3-4. de gemeente
Verponding: 7 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 60,-.
R 110

fol. 194

22-04-1705

Anna Constantia de Boecop, douariδre van wijlen Everard, Baron de Deurne,
in leven Heer van Asten, wil de procuratie - d.d. 9-2-1701 - welke wijlen
haar man aan Mr. Arnold de Raedt, advocaat, te Bommel, Gelderlandt, heeft
gegeven - contra - Juffr. Judith Mesteecker - weduwe van oud borgemeester
Gerard Trip, Adriaen van Bijstervelt en dijckgraef Herman van Dokkum, laten
doorgaan.
R 110

fol. 195

27-04-1705

Anna Constantia de Boecop, douariδre van wijlen Everard, Baron van Deurne,
in leven Heer van Asten - geass. met Antony Canters, als haar geassumeerde
momboir - wil de procuratie - d.d. 9-2-1701 - welke wijlen haar man aan Mr.
Arnold Francq de Raedt, advocaat, te Bommel, heeft gegeven "om de saecke in cas

van d'appel" tegen Juffr. Judith Mesteecker - weduwe van oud borgemeester Gerard Trip, Adriaen van Bijstervelt en dijckgraef Herman van Dokkum, laten doorgaan.
R 89

fol. 84

28-04-1705

Jan Peter Lomans is schuldig aan Philips Antonis Frans Philipsen:
- ƒ 125,- α 4╜%.
Marge: 8-7-1726 gelost aan Aert Antonis Frans Philipsen.
R 89

fol. 84vo

01-05-1705

Ook: R 144 - 1705.
- Willem Philips Isbouts - g.g.m. Maria Hendrick Dielis - en haar zoon Jan
Willem Philipsen,
- Leendertie, dr Hendrick Dielis - weduwe Antonis Hendrick Canters - geass. met
Jan, haar zoon.
Zij verkopen aan Jan van Riet:
- groes
den Bleecken
1╜ l.
1. Goort Paulus 2. Aleke - weduwe Antonis Lomans
3-4. Dirck Antonis
Koopsom: ƒ 40,-.

Zij verkopen aan Jan Paulus:
- land
de Pas
7 cops.
1. Thomas Huyberts
2. Willem Hendrick Dielis e.a.
3. Frans Cornelis
4. de straat
- land
op de hooge Beckers 1╜ l.
1. kn Hendrick Gerits, te Geldrop
3. de straat
4. Jacob Coolen
Koopsom: ƒ 90,-.
R 89

fol. 86

02-05-1705

Dirck Coolen verkoopt aan Alegonda - weduwe Jan Hendrick Bernaerts:
- groes
de Haseldonck
6 l.
1-3. kn Daendel Jansen
2. Jan Dircx
4. de Aa
R 110

fol. 196

04-05-1705

- Willem Peters, 40 jaar,
- Frans Antonissen, 33 jaar - en
- Antonis Peters, 26 jaar - naaste buren van Johan Willem Pennincx, op Bussel.
Zij verklaren, o.v.v. hem, dat deze, op 8 december 1703, "door den grooten harde storm van wint, wayende uyt den zuytwesten, merckelijcke groote excessive
scade heeft gehadt en geleden aen sijne wooninge ende huysinge".
Verder verklaren zij - dat zij, op 11 mei 1704, hebben gezien en bevonden dat
het gewas van winterrogge van Johan Wilem Pennincx, over de oogst van 1704,
was "gekweelt, afgeslagen ende ter aerde nederlagh door de meenighvuldigen
grooten gevallen hagel" zodat van deze winterrogge, op het veld staande, meer
dan de helft is beschadigd.
R 110

fol. 197

12-05-1705

Antony Antony Canters, president en Peeter van der Lith, secretaris, krijgen
van het Corpus van Asten procuratie om te 's Bosch - met Juffr. Pincxternakel weduwe Laurns Simons, in leven drossaard, te Asten, te liquideren - de zaken
tussen de gemeente Asten en wijlen haar man.
R 157

25-05-1705

Jan Goort Nicolaessen, als evicteur, verpacht van wijlen Willem Leonarts van
Heughten:
- hooibeemd
den Diesdonck
3 l.
1. Peeter Martens
2. Jan Smits
3. Jan Willem Pennincks
4. Willem Leonarts van Heughten
- hooiveld
2 l.
2-3. Hendrick Rosers
4. Willem L. van Heughten
1. Willem Jan Slaets
- weiveld
8 l.
1-3. Peter Jan Smits
2-4. Willem Jan Slaets
- weiveld
4 l.
4. Peter Jan Smits
3. Antonis Peters
1-2. Willem Jan Slaets
- weiveld
2 l.
3. Willem L. van Heughten
4-2. Hendrick Rosers
1. Willem Jan Slaets
- weiveld
8 l.

3. Willem Jan Slaets
4. Jan Smits
1. Peter Jan Smits
2. kn Antonis Aerts

- hof

3-1. Peter Jan Smits
4. de straat
2. Willem Jan Slaets
- dries, wortelveld, koolveld en groes
1╜ l.
3-4. Jan Smits
2. de gemeente
1. Peter Jan Smits
Opmerking: Wie de huurders zijn is onduidelijk.
R 33 - 52

1 cops.

25-05-1705

Extract uit het schepenprotocol van Asten - d.d. 4-9-1699.
Willem Leenders van Heughten is schuldig aan Hendrick van den Bleeck:
- ƒ 100 α 5%.
R 11

fol. 187

27-05-1705

- Bernardt Jacobs, aanlegger - contra - Joost Roefs, gedaagde.
Aanlegger heeft, als dienstknecht, vier maanden en veertien dagen bij gedaagde gewoond.
Met de "huyr" voor ΘΘn jaar was overeengekomen:
- ƒ 20,- 8╝ el hemdlaken,
- een paaar schoenen,
- een paar blokken
- een linnen broek,
- een voorvel.
Aanlegger vraagt om gedaagde op te leggen de betaling van - 1/3e deel van
ƒ 20,-. en van de "toebaet" ter beoordeling van U. Eerw.
fol. 194: Gedaagde zegt dat aanlegger regelmatig zijn arbeid en plichten
verzaakt heeft.
Aanlegger moet weten dat zijn meester niet betaald "om ledigh te
gaen".
Hij heeft een andere knecht moeten huren en deze voor het gehele
jaar betalen.
Om niet te chicaneren wil hij echter wel de vier maanden en veertien dagen betalen. Echter met dien verstande, dat dit pro-rato gedaan wordt. Want het is evident dat 's winters veel minder
gewerkt
wordt dan 's zomers - dit ook ter discretie van eerlijke lieden.
Enz. enz.
R 110
fol. 197vo
27-05-1705
Barones Anna Constantia de Boecop, enz., Vrouwe van Asten, geass. met Antony
Canters, haar geassumeerde momboir, geeft procuratie aan haar dochter, Anna
Wilhelmina de Doerne, freule van Asten, Joanesse, te Munsterbilsen, om namens
haar "te prosequeren en te vervolgen ende is doendelijck te accomoderen" de
zaak die zij hebben tegen Juffr. Judith Mesteecker - weduwe Gerard Trip.
Enz. enz.
Alsmede het ontvangen van de geconsigneerde penningen te Arnhem - wegens de
erfgenamen van Vosch, gewezen rentmeester, te Elburgh, Gelderlandt.
Enz. enz.
R 89

fol. 86vo

09-06-1705

Frans Cornelissen van Weert verkoopt aan Jan Joris van Hoof en Frans Huyberts:
- groes
in de Steegen
1 l.
1. de Loop
2. kn Hendrick Dielis
3. Goort Paulus
4. den Armen van Asten

Koopsom: ƒ 40,-.

Verponding: 9 stuiver/jr.
R 89

fol. 87

09-06-1705

Joost Dirck Coppens verkoopt aan Hendrick Canters:
- land en hei
in de Kivietshof
1. Antonis Peters
2-3. de koper
4. de wegen
Verponding: 12 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 60,-.
R 89

fol. 87vo

2 l.

09-06-1705

Paulus Hendrick Bernaerts verkoopt aan Henrick Canters:
- een rente van - ƒ 100,- α 5╜% - te betalen aan Jan Dielis Tielen, aant Laerbroeck - schepenakte - 11-9-1658 en 5-1-1688 en nog:
- land
aan Vosselen
4 l.
1. Antonis Peters
2. de weg
3. de gemeente
4. Geerit Nederven
Koopsom: ƒ 100,-.
R 89

fol. 88

09-06-1705

Hendrick Canters verkoopt aan Paulus Hendrick Bernaerts:
- heiveld en land
te Ostaden
3 l.
1-3. de gemeente
2. Huybert Aert Jacobs
4. Joost Joosten
- land
den Heyacker
1. Joost Smolders
2. Lammert Willems
3. Gevert van Deurne
4. Hendrick van den Bleeck
- land
aan de Kievitshof
7 cops.
1. kn Dirck Antony Kuypers

1╜ l.

2. Jan Martens
3. de gemeente
4. de verkoper
R 110

fol. 19

Koopsom: ƒ 60,-

10-06-1705

Barones Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie aan
Mr. Victor van Beugen en Mr. Nieuwenhof, resp. advocaat en licentiaat in beide
rechten, te 's Bosch - om namens haar "te liquideren, vereenigen ende accorderen" de procedure tussen haar, constituante, voor schepenen van Oisterwijck en de kinderen en erven van wijlen Marten van Hees, notaris en procureur, te
Oisterwijck.
R 11

fol. 190ev.

20-06-1705

- Hendrick Antony Canters, aanlegger - contra - Faes Kerckers, de smet, ged.
Betaling van: ƒ 2-17-4 - verponding 1696 - '97.
- ƒ 4-13-0 - op het landboek 1695.
- Hendrick Antony Canters, aanlegger - contra - Jan Gijsberts, gedaagde.
Betaling van: ƒ 2-5-00 - aan het "hef- of landtboeck" 1695.
- ƒ 3-3-12 - verponding 166 - '97.
- Borgemeesters: Jan Michiel Coolen en
- Frans van de Cruys - Dorp c.a.
- Frans Hoefnagels en
- Peeter van Someren - Ommel c.a.
Setters: Willem Lomans en
- Goort Verdonck - Dorp c.a.
- Jan Fransen van de Loverbosch en
- Frans Cornelis - Ommel c.a.
R 89

fol. 88vo

25-06-1705

Marcelis Peter Reynders is schuldig aan Jan Fransen van de Loverbosch:
- ƒ 100, α 5%.
R 89

fol. 8vo

25-06-1705

Goort Jansen is schuldig aan Jan Fransen van de Loverbosch - ƒ 100,- α 5%.
Marge: 19-1-1714 - gelost aan de moeder van Jan Fr. v.d. Loverbosch.
R 89

fol 90

25-06-1705

Hendrick Gijsbertse van de Bleeck geeft in belening aan Jan Peter Jan Aerts:
- groes
het Hooghvelt - in 't Root
6 l.
1. Peter Canters
2. weduwe Cornelis van Erp
3. de Rootsewegh
4. Antonis van Ruth
Verponding: 18 stuiver/jr.
Beleensom: ƒ 140,-.
- groes
in 't Root
3 l.
gekomen van wijlen Herman Volders nu van Laurens Hendrick van den Bleeck.
1. Jan Lomans
2. Jan Hoefnagel
3. Jan Swagers
Jan Peter Jan Aerts wil voor de voors. penningen (de rente hiervan ??)
dit veld twee jaar gebruiken.
Laurens Hendrick van den Bleeck staat dit niet toe en er wordt overeengekomen dat Jan Peter Jan Aerts het voors. Hooghvelt, zolang zal gebruiken
tot de ƒ 140,- gelost zijn.
Marge: 17-2-1711 gelost.
R 11

fol. 203

01-07-1705

Als schepen is ontslagen: Peter Jan Baltus - en bedankt.
Schepenen zijn nu: Antony Canters,
- Philips Timmermans,
- Jan Hickspoors,
- Joost van Heughten,
- Simon Isbouts,
- Hendrick Tho poel,
- Joost Roefs,
Peeter van der Lith is afgegaan als kerkmeester - benoemd: Jan Dirck Cremers.
Viermannen zijn nu: Peter Frans Philipsen,
- Dirck Marcelis,
- Antony Verdeuseldonck.
R 89

fol. 91

02-07-1705

- Jan Peters van Asten - en
- Francis Jansen van Asten - deze mede voor
- Peter Jansen van Asten, gebroeders en wonende te Deurne.
Zij verkopen aan Philips Dircks van Heugten:
- de helft van huis, aangelag, landerijen, groes, hei - aan het Rinckvelt
30 l.
De wederhelft is van de koper.
Koopsom: ƒ 500,-.
R 33 - 52

11-07-1705

Publicatie
Jan Goort Nicolaessen, als pandcrediteur en evicteur, zal op 31 juli 1705,
publiek verkopen: de oogst te velde, geweest zijnde van wijlen Willem Leonarts van Heughten.
R 11

fol. 208

22-07-1705

Peeter van der Lith, aanlegger - contra - Leendertie - weduwe Antonis Canters,
gedaa
gde.
R 89

fol. 92

25-07-1705

- Willem Philips Isbouts - g.g.m. Maria Hendrick Dielis en hun zoon Jan
Willem Philipsen - alsmede
- Leendertie, dr Hendrick Dielis - weduwe Antonis Hendrick Canters.
Zij verkopen aan Maria Frans Hendricx - weduwe Huybert Jan Tielen:
- land
de Pas
23 r.
1-3. de koper
2. Antonis van Rut
4. de straat
Koopsom: ƒ 15,-.
R 33 - 52
11-08-1705
Men laat eenieder weten dat na gedane "brieflesinge, pandtstekinge ende vier
achtereen gevolghde ende geobtineerde creppen - naer deser dinghbancke rechten
op 't stuck van evictie en uytwinninge der vaste goederen gerequireert Jan
Goort Nicolaessen als pandtcrediteur ende evicteur van meeninge is uyt crachte
van Heeren Schepenen te Asten authorisatie ende permissie aan hem verleent"
Enz. enz.
Om publiek te verkopen de onroerende goederen van wijlen Willem Leonarts van
Heughten - aan den Diesdonck.
Om hieraan te verhalen:
- een schepenobligatie van ƒ 150,- α 5% - d.d. 17-1-1701 - met de achterstand
vandien - schepenen Asten - en t.b.v. voornoemde evicteur.
Zie verder de transportakte.
R 89

fol. 92vo

16-08-1705

ongedateerd

Johan Goort Nocolaessen, als pandcrediteur en evicteur van huis en erfelijke

goederen van wijlen Willem Leenders van Heughten, scabinale akte 17-8-1705,
verkoopt aan:
- Jan Peter Smits,
- Peter Smits - en
- Willem Janse Slaets,
- huis, aangelag en dries - aan den Diesdonck
- hooiveldje
1╜ l.
- land
het naaste bij het huis gelegen 1 l.
De goederen zijn verlaten door de kinderen van Willem Leenders van Heughten.
1-2-3. Jan Willem Slaets
4. de straat
- hooiveldje aan de Diesdonck
1╜ l.
1-3-4. Jan Willem Slaets
2. kn Willem van Heughten
- de schuur en de ondergrond
1-2-3. Willem Jan Slaets
4. de straat
- land
aan de Diesdonck
4 l.
1. Willem Janse Slaets e.a.
2. de straat
3. kn Willem van Heughten
4. Willem Slaets
- hof
aan de Diesdonck
1
cops.
1. Willem Jan Slaets
2-3. Peter Jansen Smits
4. de straat
- een dries, wortel- en koolveld aan elkander
1╜ l.
1-3. Jan Janse Smits
2. Peter Jan Smits
4. de straat
- weiveld
aan de Diesdonck
8 l.
1-2. Willem Jan Slaets
3. Peter Jan Smits
4. Antoni Peters
- weiveld
aan de Diesdonck
2 l.
1. Antonis Verheyden
2. Willem Jan Slaets
3. kn Antonis Aerts
4. Hendrick Verhagen

- land

aan de
1.
2.
3.
in den
1.
2.
3.
4.

- land

- land
1 cops.

Diesdonck
Peter Jan Smits
kn Antonis Aerts
de straat
Bergh
kn Willem van Heughten
Jan Jansen Smits
de gemeente
Peter Jan Smits

3 l.

2╜ l.

2

l.

1.
2.
3.
4.

Marten Andriessen - op 't Sant
Jan Jansen Smits
de gemeente
Arnoldus Swinckels - met een hoekje
weyvelt
aan den Diesdonck
2 l.
1-3. Jan Aerts
2-4. kn Antonis Aerts

- land

Verponding: ƒ 0-12-8/jr
Belast met: een pacht aan den Armen van Asten.

Koopsom: ƒ 950,-.

R 110
fol. 200
29-09-1705
- Matijs Fransen, 29 jaar - en
- Fyke, dr Frans van de Cruys, 22 jaar.
Zij verklaren te instantie van Marcelis Fransen Berckers - dat zij op zaterdag,
19 sept. l.l. samen zijn gekomen van Someren, op de kar van Marcelis Frans
Berckers. Gekomen "ontrent" het huis van Jenneke - weduwe Joost Doensen, zijn
twee personen bij de kar gekomen, zeggende: "Hout stille". Op dit zeggen heeft
ΘΘn der personen Marcelis Frans Berckers meegenomen en de andere heeft de kar
vastgehouden en om laten keren, "lijdende dese tot ontrent" het huis van Wouter
Hoefnagel. Daar heeft hij tegen hen gezegd: "Gaet ghij lieden van de karre".
Hierop zijn zij aanstonds van de kar gegaan en in het huis van Wouter Hoefnagel. Daar hebben zij gezien en bevonden "verscheyde militaire persoonen welcke
waeren afvraeghende aen de vrouw van Wouter Hoefnagel ofte sij, haer attestanten, wel kenden".
Hierop zei deze: "Jae, ick ken die twee persoonen wel, want ick ben over den
eenen persoon moetie en d'ander is sijn suster".
Op welke woorden, zij attestanten, verklaren ieder naar zijn huis te zijn gegaan.
R 11

fol. 209ev.

30-9-1705

- Bernart Jansen Vervordeldonck, n.u. - aanlegger - contra - Frans van Bussel,
gedaa
gde.
R 110

fol. 201

10-10-1705

Compareerde voor Louis de Caesteecker, drossaard,
- Hendrick Tho poel - en
- Joost Roefs, schepenen
-

Philips Timmermans,
Jan Hickspoors,
Joost van Heughten,
Simon Isbouts - ook schepenen - alsmede

- Peeter Jan Baltus - en
- Philips Dircx van Heughten - oud schepenen.
Zij verklaren - dat zij "uytten mondt" van Joost Doensen, in zijn leven ook
schepen, gehoord hebben, dat hij te Luyck, een som van 1000 patacons had liggen om deze aan Gravin van Berloo te "tellen" in mindering van haar rente die
zij had t.l.v. de gemeente Asten.
Hij heeft deze bekentenis verscheidene malen gedaan en dan er aan toevoegende
dat hij deze 1000 patacons "te Luyck in een muyr hadde gemetst ofte laeten metsen".
R 110

fol. 202

16-10-1705

Wijlen Joost Doensen had een schuld aan de gemeente Asten van - ƒ 2000,In aanmerking genomen dat zijn erfgenamen door het "afsterven" van Joost
Doensen niet in staat zijn om dit bedrag aanstonds te voldoen - en ze niet met
een proces te overvallen - is een akkoord gemaakt:
- De weduwe en erven zullen Kerstmis 1705 betalen - ƒ 950,-.
- Zij zullen tot hun last aannemen - een rente van ƒ 1050,- die Peeter Bitters,
te Leende, t.l.v. het dorp Asten heeft.
E.e.a. wordt aangenomen door Jenneke Huybert Jan Tielen - weduwe Joost Doensen
en haar kinderen.
R 89

fol. 95

19-10-1705

Peter Joost Roefs is schuldig aan Huybert Abrahams - ƒ 100,- α 5%.
R 11

fol. 211

21-10-1705

- Hendrick van den Bleeck, aanlegger - contra - Faes Lambers Kerckels, ged.
Aanlegger verzoekt een schepenobligatie van - ƒ 100,- "executabel" te verklaren.
R 11

fol. 212

21-10-1705

1/2

- Heer Hendrick Horckmans, te Leende, aanlegger - contra - Joost Hendrick van
Heughten,
te
Ommel, gedaagde.
Betreft: Aflossing obligatie.
R 33 - 52

16-11-1705

2/2

Hendrick Hurckman, te Leende, aanlegger.
- contra
Joost Hendrickx van Heughten, te Omel, aanlegger.
- Bij de scheiding en deling van de nagelaten goederen van wijlen Michiel
Jacops van de Cruys - ia aanlegger ten deel gevallen:
- een obligatie van ƒ 400,- α 5% - t.l.v. gedaagde.
- Dat deze op de aflossing van de intrest der jaren 1685 - '87 te weinig heeft
betaald ƒ 2-12-0
- Dat de intrest over 1690 - '94 niet is betaald.
En alzo nog schuldig
ƒ 102-12-0.
- In korting is ontvangen d.d. 11-1-1695 ƒ 4-8-0
24-6-1695
ƒ 5-0-0
Door Wilbort Reynders op
24-9-1704
ƒ 10-0-0
Zodat "redevable" blijft
ƒ 84-04-0

Gezien de lange tijd en de vele minnelijke pogingen, om de bedragen te innen,
hetgeen tot nog toe niet gelukt is, wordt de weg van het recht gezocht.
R 11

fol. 213ev.

21-10-1705

- Hendrick Antony Canters, aanlegger - contra - weduwe Flips Thomas, gedaagde.
- Hendrick Canters, aanlegger - contra - weduwe Willem Abrahams, op Heusden,
gedaa
gde.
Betaling van ƒ 8-0-4 wegens verachterde verponding 1696 - '97.
- Marten Jansen van de Leensel, mede namens de andere erfgenamen van wijlen
Willemke Hendricx, heeft ontvangen van de Mr. Arnoldus Swinckels, uit de
verkochte goederen van de kinderen en erven van wijlen Willem Leenders van
Heughten - ƒ 113,50.
Dit in voldoening van een obligatie van - ƒ 100,- d.d. 31-12-1695 t.l.v.
de verkochte goederen.
Borgen: Joost Leenders,
- Philips Dircx van Heughten.
R 89

fol. 95vo

23-10-1705

Catalijn Aert Jansen verkoopt aan Jan Peter Jan Aerts:
- groes
de Root
3 cops.
1-3. Peter Fransen
2. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
Verponding: 6 stuiver/jaar.
Belast met: ƒ 0-17-12/jaar aan het Convent van Ommel.
Koopsom: ƒ 50,-.
R 33 - 52

18-11-1705

Overzicht van de schulden van Willem Leenders van Heughten.
o.a.:
- aan collecteurs- en borgemeesterslasten enz.
ƒ 404-02-02
- de erven Willemke Hendrix - een obligatie van ƒ 100,- α
4╜% - d.d. 31-12-1695
ƒ 113-10-00
- weduwe Elisabet Tielen - een obligatie van ƒ 400,- α 4╜% d.d. 19-2-1698
ƒ 45400-00
- Hendrick van den Bleeck - een obligatie van ƒ 100,- α 5% d.d. 4-9-1699 - preferent
ƒ 110-00-00
- Jan Goort Nicolaessen, evicteur, een obligatie van
ƒ 150,- α 5% - d.d. 17-1-1701
ƒ 172-10-00
- diverse
ƒ 11214-12
ƒ 136616-14
Opbrengst der verkochte goederen
R 10

fol. 203vo

ƒ 1082-10-00

18-11-1705

Barones Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie aan
Philips van Delden, substituut griffier van de Raad van Brabant, te 's Hage,
om namens haar te compareren voor de president en andere raden van de Leenhove van Brabant, te 's Hage - om aldaar ten erfrechte te verheffen de grondheerlijkheid Asten met het adelijk kasteel, huizen, landerijen enz. enz.
Zoals Everard de Doerne het op 15 maart 1656 voor dezelfde Raad "verheven"
heeft.

Indien vereist wordt, en anders niet, kan tot "sterfman ofte besetman" gesteld worden Hendrick Verbeeck, advocaet, te Aerle.
R 89

fol. 96vo

27-11-1705

Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck verkoopt aan Joost Antonissen van Weert
zijn deel in:
- hof en hofstad - ontrent het Mercktvelt - in het Dorp
Zoals hij gekregen heeft van Hendrick Antony Canters, zonder huis en timmeragie te leveren.
Zijnde het deel van wijlen Antonis Hendrick Mennen
1. de koper
2. Aert Vriens c.s.
3. weduwe Huybert Jan Tielen
4. Bruysten Fransen
Belast met: 1 ort/jr. aan de Kerk van Asten
Koopsom: ƒ 21,25.
R 9

fol. 97

10-12-1705

Lammert de Groodt, te [Delst] verkoopt aan Willem Goort Lomans:
- land/groes te Ostaden
╝e deel van 6 l.
1. Peter Jan Baltus
2. Peter Frans Philipsen
3. Jan Dirck Cremers
4. Jan Paulus
Leenroerig aan het Leenhof van Asten
Koopsom: ƒ 35,-.
R 110

fol. 204vo

10-12-1705

Compareerde voor schepenen - Hendrick Verbeeck, advocaat, te
procuratie geeft aan Philips van Delden, substituut griffier
Raad en Leenhove van Brabant, te 's Hage - om zich namens
"sterfman" in het verhef der heerlijkheid Asten, door Vrouwe
de Boecop enz.
R 110

fol 205

Aerle, welke
der griffie van
hem te stellen tot
Anna Constantia

14-12-1705

Schepen van Asten verklaren ter instantie van Frans Lucas, als huurder van
- huis, land, hooi- en weilanden - van het Groot Gasthuys, te 's Bosch.
dat deze, op 8 december 1703, "door den grooten harden stormwint, wayende den
wint uyt den zuytwesten, merckelijcke groote exessive schade heeft gehadt ende
geleden aen het dack sijnder wooninge".
Verder verklaren wij, schepenen, dat, op 11 mei 1704, "het gewasch van den winterrogge van de voorn. Frans Lucas, over den oighst 1704 was gekracht, afgeslagen ende ter aerde nederlagh door den grooten swaren menigvuldigen gevallen
hagel" - waardoor minstens de helft is "verhagelt".
R 33 - 52

12-12-1705

Declaratie van vacatie en na-kosten van Mr.Arnold Swinckels, gemaakt in de
evictie van de goederen van wijlen Willem Leonardts van Heughten enz. - o.a.:
- Het ontvangen van de opbrengsten der verkochte goederen zijnde
ƒ 502-10-0
- Uitbetalingen gedaan aan de daarvoor in aanmerking komende crediteuren.
- Overleg met de verpondingbeurders en borgemeesters
Totaal
ƒ 1200-00.

R 147

16-12-1705

Rekening, bewijs en reliqua van Jan Goort Nicolaessen, als evicteur der goederen van wijlen Willem Leonarts van Heughten - tot verhaal van een obligatie van
- ƒ 150,-.
Ontvangsten.
o.a.:
De verkoop van de goederen gelegen op de voorsten Diesdonck koper: Jan Jansen
ƒ
950-00-00
Totaal
ƒ 108210-00
Uitgave.
o.a.:
- Vacatie, salaris enz. voor advocaat Verbeek
- Salaris enz. voor drost, schepenen, secretaris, vorst
ƒ
- Willem Slaets en Jan Smits voor het inzaaien van het land ƒ
- Borgemeesters- en collecteurslasten
- Aan Marten van de Leensel als momboir van de onmondige (?)
van een schepenobligatie - d.d. 31-12-1695
- Aert en Hendrick, zonen Elisabeth Tielen van een obligatie van ƒ 100,- d.d. 19-2-1688
- Aan Willem Slaets
100-00-00
- Aan Peter van Someren

ƒ

ƒ

49-00-00
46-00-00
7-00-00
366-00-00

ƒ

113-00-00

ƒ

80-00-00
ƒ

ƒ

212-00-00
ƒ

1035-07-14
Het restant ƒ 47-02-01 komt ter beschikking van de crediteuren.
R 110

fol. 206

19-12-1705

Hendrick Gijsberts van den Bleeck geeft in huur aan Martinus Jan Paulussen:
- zijn, nu, leegstaande huis - bestaande uit: kamer, keuken, schuur en
hof - ontrent de Kerkcke
1. Jenneke - weduwe Joost Doensen
2-3-4. de straten
- land - als wortelvelt - in de hofstad
6 r.
1. weduwe Willem Flipsen
2. het wortelveld van de verhuurder
Huurtermijn: 3 jaar.
Huurprijs: ƒ 51,- voor deze drie jaar, zijn voldaan.
De huurder zal mogen "optimmeren ende behoorlijck afhangen" de twee gebonten,
ongedekt staande achter verhuurders huis.
De verhuurder zal gehouden zijn voor Pasen e.k. "te laeten leggen eenen behoorlijcke gedreven solder boven de camer met een vloer van plaveyen, eenen
kelder, eenen behoorlijcken put met sijn toebehoorten,vier buytengelaesen,
mitsgaders de schouwen ofte schoorsteenen te laeten maecken dat de selve behoorlijcke connen gebruycky worden.
Boven de keucken te laten leggen eenen solder van gedreven ofte ongedreven (?)
mitsgaders van steen ofte leem. Ende keucken ende tusschen de schuyr af te
maecken met leem oft plancken.
De camer, keucken en kelder sal de verhuyrder gehouden sijn eens te laten witten en de huysinge in behoorlijcke reparatie te onderhouden".

R 89

fol. 97vo

31-12-1705

- Willem Reynders van Hoof, als lasthebber van zijn vader, Reynder Bernarts
van Hoof,
- Peter Jansen van den Achterbosch, voor Bernart Vervordeldonck en Aert Stercken.
Zij verkopen aan Willem Jansen van Heughten:
- land
in de Loverbosch
1 l. 10 r.
1. weduwe Frans Joosten
2. kn Antonis Laurensen
3-4. de straat
- groes
in 't Liender
1 l.
1. Marcelis Antonis Vlasmans
2. IJsbout Martens
3. Marcelis Berckers
4. Peter Jansen
Verponding: ƒ 1,-/jaar.
Koopsom: ƒ 32,-.
R 160

31-12-1705

fictief - ongedateerd.

Declaratie van Mr. Arnoldus Swinckels betreffende vacaties, salarissen enz.
voor en t.b.v. Jan Goort Nicolaessen en t.l.v. de vaste goederen van wijlen
Willem Leonarts van Heughten.
Somma ƒ 43-14-08
Bevat nog een aantal "bijlagen" van borgemeesterslasten.

R 11

fol. 216

08-01-1706

Peeter Jan Baltus en Jan Peeter Lomans worden beδdigd als momboiren over
de drie onm. kinderen van wijlen Goort Lomans - en Margrieta Jan Baltus.
Willem Goort Lomans "maakt zich sterk" voor zijn zuster.
R 110

fol. 208

11-01-1706

Antonis Jansen van Ruth - g.m. Catalijn Jan Slaets, in het Dorp.
- Antonis - ziek, Catalijn - "gaende en staende".
Zij testeren. Alles aan de langstlevende van hen beide - om daarmee te handelen
naar vrije keuze.
R 110

fol. 209

11-01-1706

Schepenen van Asten zijn op verzoek van Peeter Jan Baltus, Leendert Bernaerts
en meer andere vrienden van wijlen Heer Florentius Daniels gecompareert en
hebben ontvangen een besloten testament - d.d. 24-6-1692.
Wij hebben op hun verzoek het testament, van Florentius Daniels, geopend.
R 89

fol. 99

05-02-1706

Peter Peters, zoon van Andries Hendricx, wonende op de Leensel, verkoopt aan
Jan Peter Hendricx, zijn oudste broer, zijn kindsdeel in:
- huis, land en groes - op de Leensel en te Vlierden
7 l.
Alsmede al zijn roerende goederen.
Belast met: (voor de verkoper) 1/3e deel van ƒ 170,- te Helmond en andere.
Koopsom: ƒ 175,-.
R 11

fol. 219

17-02-1706

Jan Joris van Hoef wordt beδdigd als vierman.
Als schepenen treden af: Antony Canters,
- Philips Timmermans,
- Simon Isbouts
En worden aangesteld: Philips Dircx - op Heusden,
- Dirck Andriessen,
- Jan Janssen van Helmont.
R 147

19-02-1706

Peeter Jan Baltus, als vader van Heylke Peeters, zijn onm. dochter, verkoopt
"de mobiliare goederen en de huysraet" achtergelaten door wijlen de Heer Florentius Daniels. Zie testament 24-6-1692.
o.a.
- veertien stoelen
samen ƒ 4,- vijf tafels
samen ƒ 9,- acht slaaplakens
ƒ 10,- drie tafellakens
ƒ 3,50
- tin - schotels, borden enz.
α 9 st. 6 penn./pond
ƒ 20,Totaal ƒ 133,-.
R 110
fol. 209
23-02-1706
Wij, Louis de Caesteecker, drossard, Antony Canters, Henrick Tho poel, schepenen en Johan van Riet, vorster, zijn op heden, voor de middag, ter instantie
van Wilhelmus Henricus Vermeer, predicant, in zijn huis geweest en bevonden en
gezien - "dat de twee bovenste gelaesen staende in de kruysraem in de keucken
naest de suydekant boven de twee houten vensteren tenemael onstucken waren, op
vier α vijf ruyten naer.
Naer alle waerschijnlijckheydt met een roer, geladen met buskruyt en hagel
doorschooten, oock soodanigh gepenetreert dat de gardijn van binnen voor de
voors. doorschotene gelasen was hangende ingelijcx met hagel doorscooten was.
Gelijckerwijs ons gebleecken bij verscheydene gaetiens die welcke in de voors.
gardijn bevonden en gesien hebben. Mitsgaders verscheyde stucken van de door-

schootene gelaesen in de keucken op de vloer ter aerden nederlaghen binnen de
voors. huysinge. Jae, wat meer is, hebben wij, atestanten, oock van buyten gevonden in het middelste hout van de cruysraem boven de voors. twee houten
vensters verscheyde gaetiens met de hagel daerinne geschooten".
Wij concluderen dat de "gardijn" groter onheil heeft voorkomen.
R 89

fol. 100

24-02-1706

1/2

Jan Goort Nicolaessen, als evicteur, van een hooibeemd achtergelaten door wijlen Willem Leenders van Heughten, verkoopt deze aan Jan van Riet:
- hooibeemd
aan de Diesdonck
3 l.
1-3. Willem Slaets
2. kn Aert Hendricx Verhagen
4. Hendrick Canters
De beemd is in gebruik geweest bij Willem Lomans.
Koopsom: ƒ 120,-.
R 33 - 52
14-04-1706 2/2
T.l.v. de goederen van wijlen Willem Leenders van Heughten is aan Jan van Riet
verkocht:
- hooibeemd
aan den Diesdonck 3╜ l.
1-3. Willem Slaets
2. Aert Hendrikcx Verhagen
4. Hendrick Antoni Canters
Koopsom: ƒ 120,De verkoop is gedaan t.v.v. Jan Goort Nicolaessen, evicteur - en t.b.v. de
crediteuren.
R 110

fol. 211

24-02-1706

- Agnes Knippenberg - weduwe Jacob van de Cruys, 49 jaar,
- Michiel van de Cruys, haar zoon, 23 jaar,
- Petronella van de Cruys, haar dochter, 20 jaar.
Zij verklaren ter instantie van Goossen Everts Nicolaessen, j.m. geboren en
wonende te Geldrop, dat op donderdag, 18 febr l.l. in hun huis, te Ommel,
's avonds rond zes uur, zijn gekomen:
- Jan Keits, den corporael, zo ze hem noemden en twee andere personen, zijnde
in het regiment van de Heer Keppel, in garnizoen te Eyndhoven, die zij niet
kenden.
Dat Jan Keits. met zijn bijhebbende "volcken" in de kamer zijnde met de voors.
Goossen, aan deze, tegen wil en dank, militaire dienst wilden geven.
Goossen heeft dit niet willen aannemen, zeggende: "Ick ben geensints genegen
totte militaire dienst te nemen, want indien ick daertoe gesint was geweest ick
weet wel alwaer ghij lieden in garnisoen light".
Verklaren zij verder - dat Jan Keits en zijn personen aan hen verboden (!!)
hebben - dat zij aan de persoon "die een voorvell voor sijn lichaem hadden"
(bedoelende daarmede Goossen) geen droogh ofte nat en soude geven en dat terwijle de voors. militaire persoonen eeten en drinckende waren. Naer allen
twelcken tgepasserende sij attestanten allen in de keucken sijnde verscheyde
ende distincte maelen de voors. Goossen hebben hooren suchten, in de camer, op
welck suchten sij attestanten, in de camer sijn gecomen ende gesien dat Goossen
ter aerde nederlagh op den vloer, seer nat sijnde aen sijn klederen ende oversulcx Goossen met groote dreygementen tot den militaire dienst gedwongen hebben. Oock soodanigh dat hij, Goossen, door dranck gedwongen weert met sijn
gewoonlijck hanteecken, een kruysken, te stellen".
De eerste en derde deponent verklaren verder - dat Jan Keits, op bed was liggende, opspringende, doch in bed blijvende, zei: "Ick sal eens opstaen ende
maecken daer eens voeten aen".
Hierop heeft ΘΘn der bijzijnde personen "hebbende een mutse van de Russe" in
de kamer een "sackpistool" afgenomen, daermede de voors. Goossen dreigende.
R 110
fol. 212vo
24-02-1706
Wij, Michiel Coolen, Frans van de Cruys, Frans Hoefnagel en Peeter Smits,
borgemeesters van Asten, geven machtiging aan Jan Vogels, schepen, te Zon,
om namens Asten te voldoen - de contributie aan de koningen van Vrangckrijck
en Hispanien, gedurende de tijd van ons borgemeesterschap.

R 11

fol. 222ev.

10-03-1706

- Antony Josephs en Hendrick Canters, aanleggers - contra - Willem Hendrick
Dielis, gedaagde.
Betaling van ƒ 2-17-0 verponding 1687 - '88.
- Johan van Riet, aanlegger - contra - Dirck Coolen, gedaagde.
R 33 - 52
Hendrick
- contra
Matthijs
Gedaagde
zijnde ƒ

09-03-1706

1/2

Canters, oud president, aanlegger.
Vermeulen, gedaagde.
is van een obligatie van ƒ 200,- α 5% de intrest over 1702 - '05,
40,-, ten achteren.

R 11
fol. 223
10-03-1706 2/2
Hendrick Canters, aanlegger - contra - Mattijs Vermeulen, gedaagde.
R 110

fol. 213

13-03-1706

Het Corpus van Asten geeft procuratie aan Mr. Hendrick Verbeeck, advocaat,
te Aerle - om namens de gemeeente Asten "te reeckenen en te liquideren" met
Juffr. Pincxternakel - weduwe Laurens Simons, oud drossard vn Asten, dit ter
zake van nog onder haar berustende "penningen" ter aflossing van renten enz.
R 9

fol. 100vo

15-03-1706

Ook: R 157 - 11-03-1706.
- Faes Lamberts Kerckels,
- Lambert en Bartel, zijn zoons - verwekt bij Anneke Meeis Hoeben - mede voor
- Hendrick Fransen - g.m. Neeske Faes Kerckels - en voor
- Maria, dr Faes Kerckels - weduwe Jan Gerits Verschuyren - en voor
- Anna, dr Faes Kerckels - en
- Gerrit Faes Kerckels en voor
- Jan Faes Kerckels - uit tweede huwelijk met Frenske Geerit Nuyssen.
Zij verkopen aan Dirck Coolen:
- land
het Stappe - int Root
1 l. 16 r.
1. het Stapke
2. Hendrick Verhagen
3. de weg
4. Jan Michiel Colen en zij zuster
Verponding: 9 stuiver/jaar
Koopsom: ƒ 46,-.
Zij verkopen aan Jan Paulusse:
- land
ontrent den Cruyskenswegh
1 l. 20 r.
1. Hendrick van den Bleeck
2. Aleke - weduwe Jan Hendrick Bernaerts
3. Wouter Hoefnagel
4. de weg
Verponding: ƒ 0-7-8/jaar.
Koopsom: ƒ 39,-.
R 110

fol. 214

19-03-1706

Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Willem Hendrick Raeymaeckers,
schepen, te Mierlo, mede namens Marcelis Hurckmans, procuratie, d.d.
12-11-1705, Mierlo. Dat de inwoners van Asten, altijd met liefde en vriendschap, zonder de minste dwang, diensten hebben gedaan voor wijlen de Heer van
Asten en nu de Vrouwe van Asten.
R 89

fol. 102

20-03-1706

Peter en Philips Jan Dircx Timmermans, gebroeders, verkopen aan Jan Jansen

Dircx Timmermans, hun broeder, hun twee kindsdelen in:
- huis, land, groes - in 't Dorp
16 l.
Waar de koper woont.
Belast met: ƒ 0-15-00/jr. aan rentmeester des Tombes.
- ƒ 0- 2-12/jr. aan de Vrouwe van Asten.
R 110

fol. 214vo

Koopsom: ƒ 35,-.

27-03-1706

- Joost Roefs, schepen,
- Peeter en Joost, zijn zonen,
- Marcelis Anthonissen - g.m. Heylke,
- Jan Aerts Coopman - g.m. Marie - kinderen van Peeter Conincx,
- Matijs Jansen Cuypers - g.m. Elisabet, dr Joost Roefs,
Allen kinderen van Marie Willem Dircx - en Joost Roefs, hun vader en stiefvader.
Zij verdelen de nagelaten goederen zoals die door Joost en Marie bij hun huwelijk zijn ingebracht en tijdens hun huwelijk zijn verkregen. Alsook de goederen
die door Joost, na de dood van Marie, nog verkregen zijn.
1e lot: Joost Joost Roefs
- huis, schuur, hof en aangelag - in het Dorp
Alsmede de hof achter de heg en den hof tussen huis en schuur.
E.e.a. zoals nu in bewoning is bij de verkrijger.
1. Antony Cuypers
2. Jan Aerts en weduwe Huybert Jan Tielen
3. het Merckvelt

4. Nicolaes van der Linden
Belast met: de helft van 6 denier/jr. aan de Vrouwe van Asten - in drie teksten.
- 1 gl. 6 st./jr. aan rentmeester des Tombes.
- 2 gl. 16 st./jr. in de ordinaire verponding.
- 5 rijksdaalders/jr. aan Joost Roefs, zijn vader, gedurende diens
leven.
Verder mag Joost Roefs senior - de kelderkamer gebruiken α ƒ 4,-/jr. - en in
geval deze niet wil wonen op de voorkelderkamer - dan mag Joost deze verhuren
aan een ander.
Het klein huiske mag ook gebruik maken van de put, mits het onderhoud mee te
dragen.
2e lot: Jan Aerts Coopman
- het klein huiske met de schop daaraan en den hof achter de schop - tot de
heg.
1. Faes Kerckels
2. Joost Joost Roefs
3. het Marcktvelt
Verponding: ƒ 1,-/jr.
- ƒ 300,- t.l.v. Marcelis Antonis, Peeter Roefs, en Matijs Jansen Cuypers.
Marge: 29- 3-1706 Marcelis Antonis heeft ƒ 100,- voldaan.
- 31-12-1708 Peeter Roefs heeft ƒ 100,- voldaan.
3e lot: Marcelis Antonissen
- groes

het Weyvelt - int Root
3 l.
1. weduwe Willem Philipsen
2. Marcelis Antonissen
3. d weg
4. Jan Dirck Fransen
- 1/3e deel van een akker - de Snijerscamp - int Root
geheel 8 l.
de zijde naast den Dijck
1. Jan Hoefnagel
2. Marcelis Antonissen
3. den Dijck
4. Peeter Roefs en Matijs Cuypers
- hooiveld
int Root
2╜ l.
1. kn Aert Aertsen
2-3. Jan Hendrick Bernaerts
4. Dirck Antonis
- de helft van een akker - achter de Wintmolen
4 l.
naast Aert Hendricx van Vlierden.
1. Matijs Cuypers
2. Aert Hendricx van Vlierden
3-4. de wegen
- land
tussen de Weegen
1╜ l.
1. Huybert [Aerts]
2. Hendrick van den Bleeck
3-4. de wegen
het Campke - ontrent de Wintmolen
7
cops.
1-2-3. de wegen
4. Luytie van Gerwen
Verponding: ƒ 3-13-4/jaar.
Belast met: de helft van ƒ 0-7-8/jr. aan de Kerk van Asten.
- de helft van 6 denier/jr. aan de Vrouwe van Asten.
- 6 denier en ╝e deel van een hoen/jr. in drie teksten.
- ƒ 100,- aan Jan Aerts, zijn zwager.
- ƒ 16-13-4/jr. aan Joost Roefs, zijn vader, gedurende diens
leven.

4e lot: Matijs Jansen Cuypers
- land
"tegens malcanderen over" aan de Pas
l.
1. weduwe Joost Doensen e.a.
2. Luytie van Gerwen
3-4. kn Aert van Gerwen
- de helft van een akker - achter de Wintmolen
geheel 4 l.
de zijde van de Wintmolen
1. Marcelis Antonis
2. Faes Kerckels
3-4. de straten
- 1/3e deel van
de Snijerscamp - int Root
geheel 8 l.
naast Jan Dirck Fransen Cremers
1. Peeter Roefs
2. Jan Dirck Fransen Cremers
3. Thomas Hoefnagel
4. Marcelis Antonis
- de helft van een akker - achter de Pastorye
2╜ l.
naast Hendrick van den Bleeck
1. Hendrick van den Bleeck
2. Peeter Roefs
3-4. de straten
- beemd
in de Steegen
3 l.
1. Huybert Jan Tielen
2. Antony Canters
3. Thomas Jacobs
4. Willem Hendricx Dielis
Verponding: ƒ 3-13-4/jr.
Belast met: ƒ 0-3-12/jr. aan de Kerk van Asten.
- 2 vat rogge/jr. aan de weduwe van Stralen.
- ƒ 100,- aan Jan Aerts, zijn zwager.
- ƒ 16-13-4/jr. aan Joost Roefs, zijn vader, gedurende
leven.
5e lot:Peeter Joost Roefs
- land
naast de kn Goort Lomans

in de Snijerscamp

2

diens

2╜ l.

1. kn Goort Lomans
2. Matijs Jansen Cuypers
3. Thomas Hoefnagel
4. Marcelis Antonis
de Langenacker - achter het Meulenhuys
2╜ l.
1. weduwe Aert Tielen
2. weduwe Goort Hoefnagel e.a.
3. Aertie Block
4. de weg
- de helft van een akker - tussen de Weegen
geheel 2╜ l.
1. Jan Paulus Cremers
2. Matijs Janse Cuypers
3-4. de straten
het Hooyvelt - op den Aa-kant
5 l.
1. weduwe Huybert Jan Tielen
2. Dirck Coolen
3. de Aa
4. Hendrick van Helmont
Verponding: ƒ 3-13-8/jr.
Belast met: 1 gl./jr. aan rentmeester des Tombes.
- 10 st./jr. aan de Kerk van Asten.
- ƒ 100,- aan Jan Aerts, zijn zwager.
- ƒ 16-13-4/jr. aan Joost Roefs, zijn vader, gedurende diens
leven.
Met de last van 20 rijksdaalder/jr. gedurende het leven van hun vader en
stiefvader, Joost Roefs, uit te keren - waarvoor deze voorn. vier stukken (??)
hooi en groes zullen zijn en blijven verbonden.

R 110

fol. 222vo

03-04-1706

Schepenen van Asten certificeren dat:
- Johan, zn Johan Paulussen, 25 jaar - en
- Antony, zn Antony Frans Philipsen, 24 jaar - beiden geboren en wonende te
Asten - van goed gedrag zijn.
R 110
fol. 223vo
05-04-1706
Hendrick Breetvelt, deurwaarder, neemt namens de erven van wijlen Mr.Zeger
ten Helten, in leven advocaat, in arrest:
- een obligatie van - ƒ 6000,- t.l.v. de gemeente Asten en t.b.v. Johan Ferdinandus d' Eynatten d'au Bee - g.m. Johanna Philipini van Erp - weduwe van Graaf
van Berloo - om daaruit te verhalen - ƒ 1195,50.
R 110

fol. 224

16-04-1706

Anna Constantie de Boecop, Vrouwe van Asten, verpacht aan Peeter de Cort, drost
en secretaris van Vlierden:
- de koren en smaltiende - de Nooteboom, omtrent de Kerk van Roosmalen.
Zoals Adriaen van der Horst deze in pacht heeft gehad.
Pachttermijn: 8 jaar.
Pachtprijs: 15 mud rogge/jaar, maat van 's Bosch, te leveren op het kasteel
van Rouwenbergh, te St. Michiels Gestel.
"Ende dat vrije van de ordinaire verpondinge, vijfde verhooging ende het oortie
van den gulden. Alsmede vrij van den reele omslagh ende dat de vijandelijcke
contributie jaerlijcx tot laste van dese tiende werden gevordert".
R 110

fol. 225vo

16-04-1706

Het Corpus van Asten geeft procuratie aan Herman Cremerts - om namens hen de
dorps- en landslasten te ontvangen. Enz. enz.
R 89
fol. 103
29-04-1706
Peeter Michiels heeft op 30-4-1704 verkocht aan Antonis Jansen van Ruth:
- de achterste helft van een hofstad - in het Dorp
3 cops.
Verponding: 15 stuiver/jaar.
Belast met: ƒ 0-2-8/jaar aan den Armen van Asten.
De koper is beducht dat nog onbekende cijnsen op de goederen rusten.
Vester Michiel, broeder van de verkoper stelt zich borg.
R 110

fol. 226

29-04-1706

Compareerde voor:
- Louis de Caestecker, drossard,
- Hendrick Tho poel,
- Joost Roefs - schepenen
- Philips Timmermans,
- Simon Isbouts
- Peeter Jan Baltus - oud schepenen,
- Philips Dircx van Heughten,
- Joost van Heughten - en
- Jan Hicspoors - schepenen.
Zij verklaren ter instantie van Hendrick Canters, oud president, dat zij zeer
wel weten en verstaan hebben, uit de mond van Joost Doensen, in leven schepen,
dat deze te Luyck, een som van 1000 patacons, aan gemeente-penningen had liggen, om deze te betalen aan Gravin van Berloo, in mindering van haar rente.
Hij had deze te Luyck in een muur gemetseld of laten metselen.
Nog weten zij - dat Joost Doensen later aan hen heeft verteld dat hij uit die
voors. gemeente-penningen had betaald aan "de frulle van Asten tot Munsterbilse" - ƒ 500,-.
R 110

fol. 227vo

01-05-1706

Bernardt Vervordeldonck en Peeter Jan Aert Smits, armmeesters, verklaren zich,

in hun kwaliteit, borg te stellen voor Willemyn, dr Lammert Joosten - en Heylke Antonis Hendricx, * te Asten - en nu g.m. Nicolaes Jochems, te Diessen.
Mitsgaders ook voor de helft van haar kinderen uit dit huwelijk geboren - dit
alles als zij tot armoede kwamen te vervallen.
R 107b

fol. 2vo

04-05-1706

Jan Jansen verkoopt aan Jan Willems Verbeeck:
- land
in den Hemel
1. erven Jan in den Hemel
2. Philips Dircx
3. de verkoper
4. de weg
Verponding: 5 stuiver/jaar.
Koopsom: ƒ 25,-.
Schepenen Helmont.
Geregistreerd Asten - 15-3-1717.
R 11

fol 227

1 l.

12-05-1706

Joost Roefs en Jan Lomans,als curatoren van de boedel van wijlen Hendrick
Lomans - alias Smaele.
Zij verzoeken dat de verkoopcedulle van huis en landerijen - d.d. 27-2-1704 "executabel" zal worden gewezen t.l.v. de ontbrekende koopgelden.
R 89

fol. 103vo

04-05-1706

Peter Roefs verkoopt aan Marcelis Antonis van Bussel:
- land
tussen de Weegen
1. Matijs Jansen Cuypers
2. Jan Paulus Cremers
3-4. de wegen
Verponding: 6 stuiver/jaar.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 110

fol 228vo

5 cops.

16-05-1706

Jan Joppen, * te Someren, nu wonende te Lijborch, bij Ceulen, geeft procuratie
aan Johan van Riet, vorster, om namens hem Frans Peeters van Craenenbroeck, te
Someren - "metter minne ofte bij middel van recht te dwinge ende constringeren"
tot betaling van - ƒ 100,- als restant op de koopsom van zijn, constituants,
verkocht - huis, land en groes, te Someren.

R 110

fol. 229vo

28-05-1706

Schepenen van Asten verlaren, dat zij heden, op verzoek van Peeter van der
Lith, secretaris, in zij huis, omtrent de Kerk, zijn geweest en bevonden hebben "in de middelkeucke boven de geutsteen, naest de suydsijde, in de gelasen
was geworpen van buyten. Oock soodanigh dat door het werpen, tien ruyten der
gelasen waeren onstucken en geborsten, het loot onstucken, mitsgaders de eysere
gelasroede geboogen, krom. En buyten de keucken gekomen sijnde onder de gelaesen bevonden te hebben eenen halven steen. Naer alle apperentie daermede is gewprpen door de gelaesen".
Van der Lith verklaarde - dat een houten blind van binnen tegen de ruiten stond
zodat de steen niet heeft kunnen penetreren.
R 110

fol. 230

28-05-1706

Schepenen van Asten verklaren dat zij op 27 mei l.l. zijn geweest te Ommel en
daar bevonden hebben dat "een draeyboom ter aerde nederlagh, ontrent den torfschop van Hendrick Canters, mitsgaders de plancken met gewelt afgebroocken en
van de plaetse gebracht.
Eene pael uytgegraven en het deurke van den haecen af gedaen en weg gebracht" enz. enz.
Alles is gesloopt.
R 89

fol 104

10-06-1706

Johan Dirck Cremers verkoopt aan Jacob Dirck Cremers, zijn broeder, zijn kindsdeel in:
- huis, land en groes - in 't Dorp en de Root.
Koopsom: ƒ 130,-.
R 11

fol. 1

12-06-1706

Copie van het testament van Baron Everard de Doerne - en
Anna Constantia Baronesse de Boecop, Heer en Vrouwe
van Asten etc.
Opgemaakt te 's Bosch - d.d. 25-10-704 - notaris van Oudenhoven.
Hieruit o.a.:
- Begraven worden in de kerk van Asten.
- Al hun goederen blijven aan de langstlevende in volle eigendom.
- De langstlevende zal gehouden zijn, na zijn dood, uit te laten keren aan
- "onze" oudste dochter, Anna Wilhelmina, chanonisse, te Munsterbilsen, en
- aan "ons dochters dochtertie" genaamd Judith Constantia - verwekt bij
Baron Caspar van Meerwijck, Heer van Kessel, hun legitieme erfdeel.
Om te voorkomen dat hierover later disputen ontstaan hebben wij, testateuren, geregeld dat Judith,na overlijden van de langstlevende, voor haar legitieme portie zal ontvangen, mijn, testatrices, pretenties op de goederen
van wijlen mijn broeder - g.g.m. Anna Baronnes van Austel - en bestaande
uit:
- het adelijk huis met landerijen, bossen en gerechtigheden "gestaen tot
Bergelen", lande van Gulich, bij Dueren. (ligt daar ook een Bergelen ??)
Om deze na de dood van Baronnes van Austel te aanvaarden en te bezitten.
- Idem - een rente van 2000 rijksdaalders - t.l.v. de Staten van Gelderland
en t.b.v. Caspar van Meerwijck "uyt vreese van oirlogh ende om de confissentie 't ontgaen, simulatelijck ende pro-forma getransporteert volgens
renversael daervan gegeven door den selven Heere, op den Huyse van Asten 29 meert 1701".

- Wij, testateuren, verklaren oprecht dat ons dochter dochtertje, met de
voors. gespecificeerde goederen voor haar legitieme portie "rijckelijck en
overvloedelijck naer onse gelegentheyt is voldaen mits dat sij oock alsdan
ofte haer Here vader sal hebben in te brengen, allen hetgene haer Vrouw Moeder, onse dochtere, ofte haer Here vader voor een dote van ons testatering
mochte hebben genooten om hetselve aen haer voors. erffdeel te worden gedefuliqueert".
- Indien Judith Constantia, of haar vader "met onse overvloedige aenwijsinge"
niet tevreden is en aanmerkingen heeft dan beschouwen wij, testateuren,
dit als een "quaetwilligh ende wederspanningh kint" en dat wij haar om die
redenen uit ons testament uitsluiten.
- Ten regarde van het erfdeel van onze dochter verklaren wij de aanwijzingen
of designatie van de langstlevende te zullen volgen.
- De langstlevende van ons beiden zal het testament mogen "verminderen en verminderen" naar believen en welgevallen.
Volgt nog een begeleidend schrijven van notaris Oudenhoven.
R 111

fol. 6

12-06-1706

Compareerde voor schepenen van Asten:
- Gilbertus Viecq, te Lierop, met procuratie - d.d. 28-7-1705 - notaris Wachtelaer, te Bergeyck - van Adriaen Bruynens, te Bergheyck - g.m. Geertruyt, dr
Bartel Deynssens - en Anna, dr Francicus Driedoncx.
Deze Franciscus was wettige broeder van wijlen Mr.Antony Driedoncx, in zijn leven geweest in de Abdije van Postel en alzo enige en universele erfgenaam van
Mr. Antony Driedoncx.
Comparant "constitueert" N. Loeff, procureur bij de Raad van Brabant, te
's Hage, om namens hem de procedure te vervolgen die Adriaen Bruynen qq. heeft
lopen tegen de regenten van Someren - voor de Raad van Brabant, te 's Hage,
mandement van daagsel - 23-3-1706 - ter zake van ƒ 1000,- t.l.v. de gemeente
Someren en t.b.v. Mr. Anthony Driedonck. Enz. enz.
R 111

fol. 7

12-06-1706

Alzo "questie ende verschil" was ontstaan tussen:
- Jenneke - weduwe Joost Hendrick Doensen - ter eenre - en
- de regenten van Asten - ter andere zijde - ter zake van - ƒ 2729-11-00
door Joost Hendrick Doensen aan de gemeente Asten "verschooten".
De weduwe heeft hierover de regenten "gedaagd".
De regenten wetende, dat Joost H. Doensen reeds onder zich heeft - ƒ 1435-0-0
en - ƒ 840-0-0 en e.e.a. volgens "de corten staet" en dat de weduwe nog goed
komt - ƒ 427-1-0.
Beide partijen "akkorderen" nu - dat de regenten van Asten aan de weduwe Joost
Doensen zullen betalen de voorn. - ƒ 427-1-0 en nog - ƒ 53-0-0 "om redenen
parthijen daertoe moverende" en dat bij deze betaling de weduwe drie diverse
gecasseerde obligaties zal overhandigen:
- ΘΘn t.b.v. Francis Conincx
ƒ 600,- ΘΘn t.b.v. de erven Mathijs van Hove
ƒ 100,- - en
- ΘΘn t.b.v. Jacob Feyen, te Nederweert
ƒ 125,Nog is besproken dat in deze overeenkomst niet besproken zijn:
- ƒ 112,- ƒ 160,- en ƒ 30,-.
door Doensen en zijn zoon "getelt" aan Hendrick Canters.
En alnog de 1000 rijksdaalders t.l.v. de Vrouwe van Asten.
Enz. enz.
Naschrift: Volgens contract, hebben wij uit handen van schepenen ƒ 480,- ontvangen - 6-6-1706.
R 33 - 52
16-06-1706
Aert Jansen van Rut, aanlegger.
- tegen
Jan Jansen van Rut, gedaagde.
o.a.
2. Gedaagde heeft bij "belening" op 14-2-1702 overgedragen aan zijn broeder,

aanlegger, zie schepenakte:
- groes de voorste Bocht

4.

1.
2.
3.
4.

1╜ l.
Goort Canters
Jan Laurenssen
Frans Hoefnagel
Peter Reynders

6. Gebruiksprijs: ƒ 7,-/jaar.
11. De achterstand is nu ƒ 14,-.
Ondanks aanmaningen is deze som tot nu toe niet betaald geworden.
Reden om hem te vervolgen.
R 111

fol. 9vo

16-06-1706

- Louis de Caesteecker, drost - en
- Hendrick Thopoel, schepen, van Asten, getuigen dat voor ons op het adelijk
huis van Asten is gecompareert:
- Barones Anna Constantia de Boecop, douariδre van wijlen Everarde de Doerne,
in leven Heer van Asten - geass. met Mr. Hendrick Verbeeck, advocaat.
Zij machtigen Hendrick Canters, oud president, alhier, en nu wonende te
's Bosch, om zich te vervoegen te Bommel, om daar samen met Mr. Arnold Francoy
de Raedt, advocaat, te Bommel, zich te vervoegen voor de Heer van Blitterswijck
om te vereffenen en af te doen "soodanige saecke in cas 'd appel" tegen Juffr.
Judith Megsteecker - weduwe oud borgemeester Gerard Trip c.s.
Enz. enz.
R 11

fol. 229

18-06-1706

Borgemeesters: Willem Goort Lomans,
- Marten Jansen - Dorp c.a.
- Jan Fransen Voermans,
- Dierck Antonis Martens - overig.
R 89

fol. 104vo

24-06-1706

- Jasper Hendricx - g.m. Jenneke, dr Antonis Jan Canters - en mede namens:
- Aleke - weduwe Antonis Jan Canters.
Zij verkopen aan Frans Jacobs:
- land
aan de Boeschot
3╜ cops.
1-2. Nicolaes van Ruth
3. de gemeente
4. Jan Hendricx
Verponding: 5 stuiver/jaar.
Koopsom: ƒ 13,-.
R 111
fol. 10vo
03-07-1706
Vrouwe Anna Constantia Baronne de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie
aan Johan Boor, procureur, voor de Raad van Brabant, te 's Hage, om namens
haar te "defenderen" de procedure die zij genoodzaakt is te voeren tegen Jenneke - weduwe Joost Hendrick Doensen - voor v.n. Raad.
R 89

fol 105

15-07-1706

Hendrick Gijsbertse van de Bleeck verkoopt aan Jan Peeter Smits:
- land
tussen de Weegen - achter den Driehoeck naast Ostaden
31 r.
1. Jan Paulus
2. Antonis van Ruth en Peter Fransen
3-4. de wegen
Verponding: 10 stuiver/jaar.
Koopsom: ƒ 32,-.
R 147

19-07-1706

Joost Roefs verkoopt "rogge en boeckweyt te velde" - o.a.:
- de achterste Camp
- de voorste Camp
- achter de Meulen

1

l.

- achter het Molenhuys
R 111

fol. 11vo

Opbrengst: 120,-.
22-07-1706

Johan van Riet en Joost Roefs, schepenen, "certificeren" dat Alegonda, dr wijlen Willem Jan Michielsen - en Alegonda Jansen van de Laer, geboren te Asten
en wonende in de Steegen, is van eerlijke oprechte ouders die altijd met God en
eere de kost hebben gewonnen en mede ter goeder naam en faam bekend hebben gestaan.
De grootvader van Alegonda - Jan Michielsen is hier, te Asten, president schepen geweest.
R 111

fol. 13

24-07-1706

- Marcelis Peeter Reynders - g.g.m. Marie Thomas Canters - a.s. bruidegom ter eenre - en
- Luytie Antonissen - a.s. bruid - geass. met Mathijs Anthonissen - ter andere
zijde.
Zij maken huwelijksvoorwaarden - o.a.:
- De bruidegom brengt al zijn goederen, roerend en onroerend, in.
- De bruid brengt in - ƒ 150,- alsmede al haar kleren, linnen, wol en verdere
goederen haar toebehorende.
- Mochten uit dit a.a. huwelijk geen kind(eren) geboren worden en overlijdt de
bruidegom voor de bruid dan zal Luytie afstand doen van de boedel met
- ƒ 300,- met inbegrip van de - ƒ 150,- door haar ingebracht. Ook zal zij de
door haar ingebrachte kleren blijven behouden.
- Mocht Luytie voor haar a.s. man komen te overlijden dan zal deze - ƒ 100,ontvangen van de ingebrachte - ƒ 150,-. Alsmede al haar kleren, wol, linnen
enz.
- De uit dit huwelijk te verwekken kind(eren) zullen als ΘΘn kinderen worden
beschouwd.
Onder conditie - dat de v≤≤r- en nß-kinderen "voor-uit" zullen ontvangen de goederen en penningen van hun resp. moeders gekomen.
R 111
fol. 14vo
02-08-1706
Certificaat t.b.v. Lambertus Sauve, wettige zoon van Mr. Isaac Sauve, coster,
schoolmeester en chirurgijn, alhier.
Lambertus Sauve heeft zich "geduyrende den tijt sijnder woondinge, alhier, binnen Asten, sigh selven als een vroom, eerlijck ende neerstigh jongman gedragen
waarvan wij niets anders weten te seggen als eer en deugt. (Edoch voor alles
voor soo veel ons kennelijck is)".
R 111

fol. 15vo

12-08-1706

Vrouwe Anna Constantia Baronnes de Boecop, Vrouwe van Asten, geeft procuratie
aan [
] van Dam, procureur voor het hof van Gelderland, om namens haar,te
Elborgh - met de erven van Dibbolt Feyts te liquideren de koopgelden van enige
verkochte "erven" in Oosterwolde en Oldenbroeck.
Hendrick Reyns heeft hierover een proces aangevangen voor het "stadtsgericht"
van Elburgh.
R 111

fol. 16vo

23-08-1706

Schepenen van Asten certificeren - dat Jan Joosten den Smith - is g.m. Elisabet
Hendrick Gerit Rommen, te Ommel.
Dat Elisabet "door den almogende Godt is besocht met een simpel ofte onnoselheyt. Oock soodanigh dat de voors. Elisabet nu een geruymen tijt van over de
(??) maenden vastgebonden is geweest. Met welcke simpel ende onnoselheyt de
meer gemelte Elisabet, nu wel onderworpen is geweest den tijt van over de
twaelf maenden".
Elisabet is geboren te Beeck bij Aerle.
Wij verzoeken aan het Corpus van Beeck - om aan Jan Joosten den Smit de "behulpsame handt te reycken" die mits zijn hoge ouderdom voor zijn simpele gebonden vrouw de kost niet kan winnen.
R 89

fol. 105vo

28-08-1706

Wij, Anna Constantia Baronne de Boecop, Vrouwe van Asten enz.
- Philips van Heusden, Hendrick Tho poel, Jan Hicspoors, Joost van Heughten,
Joost Roefs, Jan van Helmont en Dirck Andriessen, schepenen.
- Peter Fransen, Antony Verdeuseldonck, Dirck van Heughten en Johan van Hoof,
"geswoordes".
- Bernart Vervoordeldonck en Peeter Jan Peeter Aerts, armmeesters.
- Antony Verdeuseldonck, kerkmeester.
- Willem Lomans, Marten Jansen van de Leensel, Jan van de Leensel, Jan van de
Loverbosch en Dirck Antonis, borgemeesters.
- Nicolaes van der Linden en Philips van Heugten, peelmeesters.
Tesamen het Corpus van Asten.
Zij verklaren en bekennen:
De navolgende akte is gelijk aan
R 86 - fol. 13vo - 28-08-1686
Uiteraard op de namen van de bestuurders na.
Het betreft een overeenkomst tussen het Corpus van Asten en het Corpus van
Meyel.

R 33 - 52

30-08-1706

Namens Willem Loomans en Jenneke Loomans, als erfgenamen van Cathalijn Janssen
en Jan Swagers te "dagen":
- Jan Dircks, op Heusden.
Betreft: De invordering van een schuld.
R 33 - 52

31-08-1706

Nemns Willem Loomans en Jenneke Loomans, als erfgenamen van Jan Swagers te
"dagen":
- Frans Janssen van Ruth.
Betreft: Invordering van een obligatie van ƒ 50,-.
R 89

fol. 110

01-09-1706

Antonis Jelis Ceelen - alias hoevenaar aant Laerbroeck - is schuldig aan
Willem Lomans en Jenneke Lomans, als erven van Jan Swagers - ƒ 120,- α 4╜%.
R 89

fol. 110vo

17-09-1706

Hendrick Canters verkoopt aan Dirck Peter Coolen, te Vlierden:
- groes
de Vloet
1 l.
1. Reynder Meulendijcx
2. de koper
3. de Aa
4. de gemeente
Verponding: 10 stuiver/jaar.
Koopsom: ƒ 25,-.
R 89
Ook:

fol. 111

28-09-1706

R 155 - 28-9-1706.

Jan Dircx, te Heusden is schuldig aan Willem en Jenneke Lomans, als erven
van Jan Jansen Swagers - ƒ 150,- α 4%.
Borg: Marcelis Daendels.
Marge: 18-12-1738 - copie gemaakt voor Goort Loomans, te Someren.
R 89

fol. 112

01-10-1706

Ook: R 155 - 17-9-1706.
- Frans van de Cruys en Marcelis Andriessen, verpondingbeurders
St. Jan 1701 - '02,
- Jan van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters St Jan 17-0 - '02,
- Matijs Martens en Hendrick Peeters van Rut, collecteurs der verponding
St. Jan 1702 - '03,
- Hendrick Tho poel en Marcelis Peter Reynders, verpondingbeurders
St. Jan 1704 - '05,
- Antonis van Rut en Hendrick Aert Tielen, borgemeesters St. Jan 1704 - '05,
- Frans Hoefnagels en Peeter Smits, tegenwoordige borgemeesters.
Zij verkopen de geabbandonneerde goederen van de kinderen en erven van wijlen
Jan Jansen van Gogh, te Ostappen, aan Peeter Andries Martens.
- huis, schuur, hof, aangelag, dries en akker
8 l.
1-2. Wilbort Jansen
3. de straat
4. kn Jan Jansen van Gogh
- wei- en hooiveld
14 l.
1. Willem Laurenssen en Peter Wouters
2. Wilbort Jansen
3. de Aa
4. kn Jan Jansen van Gogh
- hooiveld
3 l.
1. Wilbort Jansen
2-3. de Aa
4. kn Jan Jansen van Gogh

- drieske

2 l.
Wilbort Jansen
Wilbort Jansen en Tijs van den Haenacker
Antonis van Rut
kn Jan Jansen van Gogh
- land
3╜ l.
1. Wilbort Jansen
2. Dirck Gerits
3-4. kn Jan Jansen van Gogh
- land
1 l.
1. kn Jan Jansen van Gogh
2-3-4. Wilbort Jansen
- land en groes - aen 't eyntie gelegen
2 l.
1-2. Wilbort Jansen
3-4. kn Jan Jansen van Gogh
- land
1 l.
1-2. Wilbort Jansen
3. kn Jan Jansen van Gogh
4. de heyde
- land
3 l.
1-3. de heyde
2. Gerit Philipsen
4. Wilbort Jansen
- heiveld
5 l.
1. Willem Laurensen
2-3. de Heer van Milhese
4. Dirck Gerits
Belast met: ƒ 0-7-8/jaar aan de Vrouwe van Asten.
Koopsom: ƒ 172,-.
R 89

1.
2.
3.
4.

fol. 114vo

11-10-1706

- Peter Jacobs Lemans, te Lierop - mede voor
- Maria Jacob Lemans, te Mierlo, zijn zuster - en
- Hendrina Peeters, te Maarhese - geass. met Jan Cornet, haar zwager.
Zij verkopen aan Jacob Verberne, te Heusden, hun deel in:
- huis, land, groes en hei - op Heusden.
Achtergelaten door wijlen Marten Jansen van Hoeck - en Peerke, zijn vrouw.
Tegenwoordige bewoner: Matijs Reynders van Hove.
Belast met: ƒ 0-17-8/jr. (voor de helft) aan rentmeester Martinus de Tombes.
- ƒ 0-16-8/jr. (voor de helft) aan de Vrouwe van Asten.
Koopsom: ƒ 280,-.

R 89

fol. 116vo

23-10-1706

- Nicolaes Jan Willems, te Meyl,
- Nicolaes Willems, te Nederweert,
- Geraert Berckers - g.g.m. Maria Willems, te Liessel, namens zijn kinderen.
- Coen Venmans,
- Jacob Bartels van der Steen - mede voor
- Elisabet Bartels, zijn moeder.
Allen erven van Jan Willems van Meyl.
Zij verkopen aan Antonis Goorts van Bussel, te Heusden:
- land
te Heusden
1╜ l.
1. Jenneke - weduwe Peeter Daendel Coolen
2. Jan de Rooy
- land
te Heusden
1╜ l.
1. Dirck Andriessen
2. de koper
- groes/hei
te Heusden
4 l.
1. Jan de Rooy
2. Jan Antonis Tielen
- groes
te Heusden - bij de Aa
7 cops.
1. erven Goort de Cuyper, te Hees
2. Jan Willem Hennens
Belast met: ƒ 0-2-0/jaar aan de Vrouwe van Asten.
Koopsom: ƒ 300,-.
R 107b

fol. 28

27-10-1706

Het Corpus van Asten is schuldig aan Matteus van Bocxtel en Peeter Francen als momboiren van de onm. kinderen van Wouter van Heck - t.b.v. de kinderen:
- ƒ 3000,- α 3╜%.
Met deze som wordt een gelijk bedrag "gequeten" aan de Heer van Milheese.
Schepenen 's Bosch.
Geregistreerd Asten - 30-6-1716.
R 111

fol. 17vo

18-11-1706

Juffr. Johanna H. - weduwe Joannes Vermeer, in leven predicant, te Deventer,
geeft procuratie aan Juffr. Wendelina Sybilla Vermeer, haar oudste dochter, om
namens haar te verkopen in de provincie Over Eyssel, int lande van Cleve als
Munsterlandt:
- de goederen haar toebehorende t.w.: hoeve, huis, landerijen enz.
R 89

fol. 117vo

26-11-1706

Agnes Knyppenbergh - weduwe Jacob van de Cruys - geass. met Michiel, haar zoon,
verkoopt aan Antony Joseph Verdeuseldonck:
- groes
den Ommelschen Bosch 2 l.
1-3. de koper
2. Aelbert Peters
4. kn Antonis van der Linden
Verponding: 17 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 120,-.

R 33 - 52

29-11-1706

1/6

Hendrick van den Bleeck, aanlegger.
- contra
Jacob Dirck Fransen, als erfgenaam van Jan Dirck Fransen, gedaagde.
Raadslieden - voor aanlegger: A. Molemakers.
voor gedaagde : H. Verbeeck.
1. Aanlegger is met speciale volmacht benoemd ten dienste van gedaagdes broeder,
die gedaagde verscheidene sommen geld heeft geleend.
Volmacht is van d.d. 19-4-1689.
(In een ander stuk is sprake van 19-4-1699 G.S.).

3. Dit ter oorzake dat Jan Frans Coolen en Hendrick Driessen hadden gedagvaardt
voor de Raad van Brabant - Jan Dirck Fransen en Hendrick van den Bleeck,
erfgenaam van Joris Willemse van der Winde, oud borgemeester.
4. Betreffende een wissel van - ƒ 780,- der "Franse contributie" die de gedaagde aan hem moet valideren.
En welke reeds voor "uitgave" was geboekt.
"Ende oock de selve penningen uyt hooffde van welcke den wissel spruyten
hadden verstreckt ende betaelt".
7. Deze zaak heeft ca. vier jaar voor de Raad "gehangen" en is zonder finale
uitspraak - tussen elkander bijgelegd.
8. De onkosten zijn betaald geworden, behalve de kosten die hij, aanlegger,
heeft gemaakt aan "verschotten ende vacatien" zijnde - ƒ 304,85 - volgens
specificatie.
9. Gedaagde is voor ΘΘn helft erfgenaam van zijn voorn. broeder maar blijft
"niettegenstaende veelvoudig minnelijcke interpellatie" in gebreke deze
kosten te voldoen.
Enz. enz.
Reden waarom hij de weg van het recht kiest.
R 11
fol. 236
01-12-1706 2/6
Hendrick van den Bleeck, aanlegger - contra - Jacob Dierck Fransen - als erfgenaam
van
Jan
Dirck
Fransen,
gedaagde.
R 33 - 52

Copie

3/6

o.a.:
Jan Dirck Fransen, oud borgemeester - met Joris Willemsen van der Winden geeft "procuratie" aan Hendrick van den Bleeck, om namens hem, naar 's Hage
te gaan en aldaar voor de Raad van Brabant te vervolgen, samen met de erfgenamen van Joris Willemsen voorn. tegen Jan Frans Coolen en Hendrick Andriessen,
oud borgemeesters, te Asten.
Enz. enz.
De gemachtigde krijgt vrijheid van handelen.
d.d. 19-4-1689.
R 33 - 52
4/6
Specificatie van kosten die Hendrick van den Bleeck in deze
zaak te 's Hage en elders, in tijdsbestek van drie jaar,
gemaakt heeft
17-0
Waarvan de helft voor gedaagde - ƒ 152-8-8.

ƒ 304-

R 33 - 52
09-02-1707 5/6
1. Jacob Dirck Fransen, gedaagde, zegt alvorens te willen antwoorden, te
protesteren tegen een "opgediste" specificatie van declaratie, verschotten,
vacatiδn etc.
2. Hij ontkent dat zijn broeder, samen met de erven van Joris Willems van der
Winden een proces heeft moeten "subtineren" tegen Jan Frans Colen en Hendrick Andriessen, oud borgemeesters.
De wissel van - ƒ 780,- was betaald.
Blijkende ook dat de zaak is bijgelegd.
12. "Mitsgaders dat oock d'oncosten daerover geresen sijn geheel betaelt ende
voldaen".
19. Gedaagde is het niet eens met de hoge advieskosten te Eyndhoven en vraagt
daarvan kwitantie.
25. De tweede post, de reis van 28 april (sic!!) naar 's Hage en den 1e mei
weer terug, alzo tien dagen, en hiervoor - ƒ 4,-/dag declarerende (is ook

vreemd).
Eerstens is aanlegger geen "koopman ofte practisijn" maar wel "een boer
of gering ingesetene" van het dorp, aan wie niet meer wordt betaald dan
voor een schepen of regent.
Van deze en ook de overige posten wordt een specificatie en kwitantie gevraagd.
Ook wil gedaagde weten wat in 's Hage bijeengebracht is ter zake van dit
proces.
R 33 - 52
13-04-1707 6/6
4. Aanlegger zegt dat gedaagde niet kan beseffen wat allemaal gedaan moet
worden om instructie te geven etc.
7. Aanlegger is niet op 28 april vertrokken naar 's Hage maar op 21 april.
(De - ƒ 4,-/dag komen niet meer ter sprake G.S.)
Enz. enz.
Volgen nog een groot aantal stukken - totaal ca. 200 blz.
R 11

fol. 237ev.

01-12-1706

- Mari Tijssen, aanlegger - contra - Faes Lamberts Kerckels, gedaagde.
Aanlegster heeft ΘΘn jaar als dienstmeid gewoond bij gedaagde - voor "huyrloon en toebaet".
Gedaagde is nog verschuldigd - ƒ 6-5-0.
- een paar kousen,
- een paar schoenen,
- een paar sokken.
- Dierck Coppens, aanlegger - contra - Aert Keysers, gedaagde.
- Betaling van ƒ 9-5-0 wegens achterstaande huishuur - te Heusden.
- Gedaagde zal aanstonds betalen mits aanlegger "goet doet of laet corten
de halvenverponding wegens de Franssen contributie".
- Antony Joseps c.s., aanlegger - contra - Goort Martens n.u., gedaagde.
Betaling van ƒ 2-16-4 verponding over 1687 - '88 van zijn schoonmoeder.
R 11

fol 24

07-12-1706

- Joachim Geeritsen te Berghen heeft afgerekend met Peeter Michiels van verkochte jenever int leger.
En dat hij nu nog te goed heeft van Joost Antonissen van Weert - 8╜ patacon.
R 89

fol 118vo

18-12-1706

Jacob Dirck Fransen verkoopt aan Georgius Allons en zijn vrouw en haar
kinderen:
- land
in 't Dorp
3 l. 30 r.
1. Frans van de Cruys
2. Heylke Peter Baltus
3. erven Antonis Martens
4. de weg
Met recht van "wegen" over de hofstad van de erven Antonis Martens.
Koopsom: ƒ 90,-.
R 89
fol. 119
18-12-1706
Antony Canters verkoopt aan Jacob Dirck Fransen:
- land
ontrent het Dorp
1. kn Jan Frans Coolen
2. Peter Hendrick Canters
3. Antonis Fransen
4. de koper e.a.
R 111

fol. 18vo

18-12-1706

3 l. 29 r.

Koopsom: ƒ 110,-.

Petronella, dr Anony Canters - g.m. Georgius Allons is particulier gaan wonen
en zij heeft haar vader verzocht om haar kindsdeel te mogen hebben.
Zij ontvangt:
- huis, hof en aangelag - in het Dorp.
- de helft van 10 lopens land - in de Loverbosch
- land
op de Lochten
3 l.
1-3. Antony Canters
2. Philips Timmermans
4. de weg
Belast met: 1 gl. 12 st./jr. aan de Vrouwe van Asten.
De goederen komen hen aan "ter tochte" en haar wettige na te laten kinderen
"ten erfrechte".
Zij gaan hiermee uit de gehele goederen, ook die van wijlen Anna Maria van
Hove, haar moeder.
R 89

fol. 119vo

27-12-1706

Hendrick Gijsbertsen van den Bleeck verkoopt aan Martinus Jan Paulus:
- huis en hof, waar de koper woont, ontrent de Kerck
1╜ l.
1. Jenneke - weduwe Joost Doensen
2. de verkoper en de straat
3-4. de straten.
Verponding: ƒ 2,-/jaar.
Koopsom: ƒ 400,-.
Conditie: De verkoper mag altijd een ladder zetten op kopers grond om het
schopke te laten dekken hetwelk staat op het verkochte erf.
Het schopke mag vrij gebruikt worden door verkoper en zijn kinderen.
R 111

fol. 20

27-12-1706

- Maria Dirck Peeters - weduwe Leendert Jan Coolen - en
- Anneke, dr Leendert Jan Coolen - geass. met Joost Isbouts, haar neef, deze
mede voor:
- Jacob Nicolaessen - g.m. Jenneke, dr Leendert Jan Coolen,
- Jan Leendert Coolen - en
- Perye Leendert Jan Coolen,
Zij dragen over aan:
- Dirck Aerts van Gerwen - g.m. Maria Leendert Jan Coolen.
- huis, hof, aangelag, land en groes - aan de Meulendijck
5╜ l.
Dit met inbegrip van "de meubelen, bestialen, huysraet, linnen ende
wollen" en de gewassen te velde.
De verkrijgers zullen hun moeder en schoonmoeder "de verdere daegen haers
levens onderhouden in cost en dranck, linnen ende wollen volgens haar staet".
Mocht ΘΘn van de andere broeders of zusters, ongetrouwd zijnde, met ziekte
worden bezocht, dan zullen zij vrij toegang in het voors. huis hebben tot zij
weer gezond zijn.

R 90

fol. 1

07-01-1708

Dirck Coolen verkoopt aan Jan Jansen van den Wildenbergh:
- land
in de Wolfsbergh
1╜ l.
1. kn Daniels Jansen
2. Jan Lintermans
3. Andries Thomas
4. de straat
Verponding: 9 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 90

fol. 1vo

13-01-1707

Faes Lamberts Kerckels is schuldig aan Willem en Jenneke Lomans - ƒ 75,- α 4,3%.
R 111

fol. 21vo

17-01-1707

- Marten Marcellus Martens,
- Gevert Paulus - g.m. Perijn, dr Marcellus Martens,
- Mathijs Martens van Dijck - g.m. Catelijn, dr Marcellus Martens.
Kinderen en erven van wijlen Marcellus Martens - en Jenneke Peeters.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Marcellus
- het oude huis, schop en halve schuur, de zijde van de straat, en aangelag aan den Dijck.
1. kn Marten Jansen
2. Matijs Martens van Dijck
3. Wilbort Verberne
4. de straat
- de voorste helft van - de Langenacker - aan den Dijck
3╜ l.
1-2. weduwe Andries Martens
3. de deler
4. de straat
de cortten Heghacker
3╜ l.
1. de delers
2-3. kn Joost Laurensen
4. Jan Wilbordts
- land
aan Vossele
7 cops.
1-3. kn Joost Laurensen
2-4. Jan Wilbordts
- de helft van een akker - aan Vossele
4 l. 1 cops.
1-4. de delers
2-3. Gerrit Neerven
- de helft van een akker - aan den Dijck
geheel 5 l.
de zijde van Vosselen
1. Jan Wilbordts
2. de delers
3. Frans van Bussel
4. weduwe Andries Martens
- hooibeemd
aen de Vleeskuyp
6 l.
1. Jan Driessen
2. Simon Isbouts
3. de Aa
4. Geef Paulus
- de achterste helft van een groesveld - achter de Horst
5 l.
1. Gevert Paulus
2-3. weduwe Andries Martens

4. de delers
tegensover Meriken
1. Simon Isbouts
2. Matijs Martens
3. de Aa
4. Jan Andriessen e.a.
- nog ƒ 47,- t.l.v. Isbout Peeters van Bussel.
- nog ƒ 50,- t.l.v. Walraven Jansen - eertijds Jan Michiels.
- nog ƒ 60,- t.l.v. Teunis Thomas.
- nog ƒ 20,- t.l.v. kn Peeter Martens.
Belast met: 3 gulden/jr. aan rentmeester des Tombes.
- groes

2e lot: Gevert Paulus
- huis, schuur, schop en aangelag - aan Vossele
1. kn Evert Jansen
2-3. Geerit Neerven
4. de straat
- land
de Groenacker
1. Hendrick Canters
2. Isbout Peeters
3. Geerit Nederven
4. kn Evert Jansen
- land
aan den Hoelen
1. Hendrick Canters
2. kn Dirck Coppens
3. kn Evert Jansen
4. Antonis Peeters
- land
in de Start - op Brasel
cops.
1. kn Evert Jansen
2-4. Antonis Peeters
3. Wouter Hoefnagel
- land
int Ven
1. kn Joost Laurenssen
2. Hendrick Canters
3. Geerit Neerven
4. Wouter Hoefnagel
- land
op Brasel
cops.
1-2. Antonis Peters
3. Peeter Baltus
4. kn Joost Laurenssen
in de Start
1-4. Antonis Peters
2. Gevert Paulus
3. kn Evert Jansen
- hooiland
in de Start
4 l.
1. Peeter Baltus
2. kn Evert Jansen
3-4. Gevert Paulus
- hooiveld
den Aabeempt
6 l.
1-3. kn Aert Tielen
2. de Aa
4. Antonis Peters
- groes
ontrent Haverlandt
1. weduwe Jr. Stockheym
2. Jan Coolen
3. Gevert van Deurne
- groes
te Bussel
1. Geerit Neerven
2-3. Jan Willem Pennincx
4. kn Marten Jan Teunis
- groes
aan den Doorneman
1. Jan Wilbordts
2. Frans van Bussel
3. Matijs Martens

4 l.

4 l.

4 l.

9

1╜ l.

7

3 cops.

6 l.

1╜ l.

4 l.

4. Goort Verberne
- de helft van - ƒ 200,- t.l.v. Dirck Hendrick Baeckermans.
- de helft van - ƒ 200,- t.l.v. Andries Jansen
- de helft van - ƒ 8,-/jr. t.l.v. Faes Kerckels
Belast met: ƒ 2.-/jr. aan rentmeester des Tombes.
3e lot: Matijs Martens van Dijck
- de helft van het aangelag en de halve schuur, het voorste deel,
aan den Dijck
geheel 5 l.
1. Jan Wilbordts
2. de wederdeler
3. de straat
4. Antonis Peters
- de achterste helft van - den Langenacker
3╜ l.
1. kn Andries Martens
2. Antonis Peters e.a.
3. Wilbordt Verbernen
4. Marten Marcelis
de langen Heghacker
4╜ l.
1. weduwe Andries Martens
2. de wederdeler
3-4. de straten
- land - de zijde van Someren
de helft van 4 l. 1 cops.
1. de wederdeler
2-3-4. Geerit Neerven
- de voorste helft van - den Brugacker
5 l.
1. de wederdeler
2. kn Marten Jan Teunis
3. Marten Wilbordts
4. Frans van Bussel
- land
de Tiendschuyr
1. Marten Wilbordts
2-3. Jan Wilbordts
4. Isbout van Bussel
- groes
het Voendervelt
1. weduwe Andries Martens
2. den Dijck
3. de Aa
het voorste Eynde - op de Horst 2╜ l.
1. Andries Martens
2. Marten Wilbordts e.a.
3. de straat
4. de wederdelers
- hooiveld
achter den Doorneman
5 l.
1. Jan Wilbordts
2. Goort Verberne
3. Geef Paulus en Frans van Bussel
4. de Aa

1 l.

9 l.

R 90

fol 2

31-01-1707

Jan Willemsen van Zeelandt - g.m. Maria Antonis Geerits verkoopt aan de kinderen Reynier van Geldorp - g.g.m. Handerske Jan Somers:
- groes
het Liender
3 l.
1. Antonis Peeters
2. Catelijn Hendrick Cornelis
3. Jan Lomans
4. Antonis Fransen
R 111

fol. 27

07-02-1707

- Maria, dr Hendrick Aerts, 53 jaar - en
- Hendrick Peeters - g.m. Hendrick Aerts.
Zuster en kinderen van Hendrick Aerts - en Geertruyt Wilbordts.
Zij verklaren "uyt pure liefde ende affexie, die welcke sij comparanten, den
eene den andere sijn toedragende" te "vermaken" aan de langstlevende van hen
beide elkaars "haeffelijcke" goederen - bestaande uit: "peerdt, bestialen,
hooy, strooy, rogge, boeckweyt, gedorssen en ongedorssen, torf alsmede het
gewasch of schaere te velde, meubelen, huysraet, linnen, wollen, stoelen,
bancken, kis, kassen, schaep, tin, cooper, het bouwgereetschap. tobbe, stanne
enz.
Gereserveerd wordt een kussen t.b.v. Elisabet, dr Antony Stevens.
R 11

fol. 248

09-02-1707

- Antonis Peeters, aanlegger - contra - Jan Jansen van Ruth, gedaagde.
R 11

fol. 248

09-02-1707

1/2

- Jan Jansen van Helmont, aanlegger - contra - Goort Goortsen Verbernen, ged.
R 33 - 52
18-05-1707 2/2
Jan Jansen van Helmont, aanlegger.
- contra
Goort Goortsen Verberne, gedaagde.
Aanlegger heeft, op 13-7-1700, aan gedaagde uitgezet - ƒ 70,- α 5% en deze
blijft "weygerigh" ze te voldoen.
R 90

fol. 2vo

09-02-1707

Ook: R 146 - 10-6-1705.
- Hendrick Tho poel en Marcelis Peeter Reynders, als collecteurs der verponding
St. Jan 1704-'05,
- Antonis van Rut en Hendrick Aert Tielen, borgemeesters St. Jan 1704-'05,
- Jan Joris van Hoof en Marcelis Antonis, borgemeesters St. Jan 1703-'04,
- Philips van Heusden en Aelbert Peeters, verpondingbeurders St. Jan 1703-'04,
- Frans Hoefnagels en Peeter van Someren, borgemeesters St. Jan 1705-'06.
Zij verkopen aan Marcelis Andriesen en Jan Willems Verheyen - op verzoek van
Isbout Peters van Bussel diens geabbandonneerde en leegliggende goederen.
- huis, hof en aangelag - aan den Dijck
4 l.
1. Jan Wilbordts
2. weduwe Andries Martens
3. de straat
4. Francis Isbouts
Koopsom: ƒ 250,-.
- land
den Dijck
7 l.
- land
den Dijck
2╜ l.
- hooibeemd
den Dijck
4 l.
Koopsom: ƒ 213,-.
R 111

fol. 27vo

09-02-1707

- Joost Dirck Coppens, 28 jaar - en
- Maria Adriaensen, j.d. 23 jaar - beide wonende alhier.

Zij zijn gedaagd ter instantie van Antony Peeters, om te getuigen.
Zij verklaren, dat in april 1706, de requirant aan Jan Jansen van Rut zijn
"hoogh karre" heeft verhuurd om daarmee in het leger te varen - en dat voor ΘΘn
rijksdaalder/maand. Met conditie dat indien de kar door de vijand wordt
"ontwel-dight" de huurder voor de kar zou betalen - ƒ 28,-.
Verder zou de kar in goede, gerepareerde staat worden terugbezorgd.
R 111

fol. 29

10-02-1707

Paspoort voor: Margareta Hans Walravens - g.m. Aert Vrients, geboren te Asten.
R 111

fol. 29vo

10-02-1707

Goort Goortsen Verbernen, wonende aan den Dijck, geeft procuratie aan Hendrick
Verbeeck, advocaat, te Aerle bij Beeck, om namens hem, als gedaagde, proces te
voeren voor schepenen Asten, tegen Peeter Wouters Isbouts en Isbout Wouters Isbouts, beiden te Vlierden, als aanleggers.
Enz. enz.
R 111

fol. 30vo

10-02-1707

Johan van Riet, als geauthoriseerde tot de curatele goederen van wijlen Marcelis Jan Jacop Slaets - request en marginale appostile d.d. 10-4-1703, wil
verhuren:
- huis, land, groes en hooilanden - aan den achtersten Diesdonck
36 l.
Achtergelaten door Marcelis Jan Jacop Slaets en nu toebehorende aan zijn kinderen.
Huurder wordt: Antonis Stevens welke de goederen al verscheidene jaren in
gebruik en labeur heeft gehad.
Huurtermijn: 8 jaar.
Huurprijs: ƒ 40,-/jr - mitsgaders te onderhouden in kost en drank Goortie onm.
zoon van Marcelis Jan Jacop Slaets - en twee vimmen dakstro te laten dekken, op zijn kost maar de daghuur te
korten op de huur.
Dorpslasten en verpondingen voor rekening huurder.
R 111

fol. 31vo

21-02-1707

Paspoort voor: Anna, dr Jan Verlensdonck - en Catalijn Peeter Smolders.
Anna is van "vroome en oprechte ouders" die altijd ter goeder
naam en faam met God en eren de kost hebben gewonnen.
Ook Anna heeft zich altijd als een "vroom, eerlijck ende
neerstigh vrouwpersoon" gedragen.
R 11
fol 248
09-02-1707 1/3
Frans van Ruth, aanlegger - contra - Antonis van Ruth, gedaagde.
R 33 - 52
01-03-1707 2/3
Frans van Ruth, aanlegger - voor deze Arnoldus Swinckels.
- contra
Antonis van Ruth, gedaagde - voor deze H. Verbeeck.
o.a.: 2. Gedaagde is bij de liquidatie van de goederen van wijlen Jenneke
Jansen !! van Ruth - weduwe Jan Andriessen van Ruth - aan hem, aanlegger,
schuldig gebleven - ƒ 45,-.
9. Ondanks verscheidene aanmaningen is hij deze tot nog toe schuldig gebleven.
05-03-1707 3/3
5. De verdeling van de erfenis en boedel van wijlen Jenneken Franssen !! van
Rut - weduwe van Jan Andriessen van Rut, hun moeder, is onder broers en
zusters gedaan en getekend.
6. Gedaagde heeft daarvan nooit een kopie gehad.
15. In 1698, nadat hun moeder "de tochte" had afgegeven, heeft gedaagde van
Jan,
zijn broeder - huis en aangelag gehuurd.
"Ende dat sij den ontfanck heeft aengenomen van - alle de obligatien, renten etc. van den geheelen, haeren ouders inboedel en naerlatenschappen voor
een termijn van drie jaeren". Enz. enz.

19. Aanlegger zegt dat van de erfenis van Jenneken Jansen van Ruth, hun moeder,
geen formele scheiding is gemaakt en gepasseert.
27. Dus hij hoeft hier ook niet zo "stoutelijck" om te verzoeken.
Enz. enz.
R 90

fol. 5

12-02-1707

Hendrick Gijsberts van den Bleeck verkoopt aan Jannis, zn wijlen Caspar Stijn g.g.m. Margareta Hans Walravens:
- land
int Dorp - af te meten naast de zijde
van de weduwe Philips den Smit 10 r.
1. weduwe Willem Philipsen de Smit
2-3. de verkoper
4. de straat
Verponding: 10 stuiver/jaar
Koopsom: ƒ 37,80.
Marge: 11-2-1713 voldaan.
R 90

fol. 5vo

21-02-1707

Frans Cornelissen, in de Steegen, is schuldig aan Bernart Vervordeldonck en
Peter Jan Aerts, als armmeesters, ƒ 40,- α 5%
(van geleend geld van Dirck Willems - 28-8-1697).
R 90

fol. 6

24-02-1707

De regeerders van Asten zijn schuldig aan Johan Vermeulen, te Leenderstrijp ƒ 1500,- α 3╝%.
Marge: 25-3-1754 gelost aan Francis Vermeulen.
o.m. (van 1500 gl. dog bastard tot voors. somme van 1350 gl.)
R 90

fol. 7vo

24-02-1707

De regeerders van Asten zijn schuldig aan Annees - weduwe Jan Jacobus Bijnen,
te Leenderstrijp - ƒ 1000,- α 3╝%.
Marge: 21-3-1767 - gelost aan Jacobus Vermeulen, te Leenderstrijp.

R 90

fol. 9

27-02-1707

Peter Jan Baltus als vader van Heylke verkoopt aan Jacob van de Loo:
- huis en hof, in het Dorp - waar de koper woont.
1. de straat
2. weduwe Matijs de Cuyper
3. de verkoper
4. Jenneke - weduwe Joost Doensen
Verponding: ƒ 5,-/jaar.
Belast met: ƒ 100,- α 5% aan Willem en Jenneke Lomans.
Conditie: "Dat van de middelwant naest de sijde van de schuyre hier naermaels
mochte worden afgebroocken sooveel plaetse moet blijven dat selve
fatsoenlijck can afgehangen worden"
Koopsom + lasten
- ƒ 206,-.
Marge: 8-6-1719 - ƒ 100,- gelost door Jacobus van der Loo en zijn kinderen
Huybert en Maria.
R 111

fol. 32vo

02-03-1707

Schepenen van Asten certificeren - dat Catalijn Aert Coolen is van "rechten
bloede van wijlen Johan van Berckel - en desselfs huysvr. gesprooten is"
Zij heeft daardoor recht op een beneficie of legaat zoals Jan van Berckel - en
zijn vrouw t.b.v. hun "bloetvrienden" hebben ingesteld.
Anderen van "denselve bloede" hebben dit ook ontvangen en genoten.
Catalijn is gekomen "tot den houwelijcken staet".
R 107b

fol. 11

04-03-1707

Margareta Crul - weduwe Mr. Isaak van de Graaff, Raad van 's Bosch, heeft als
evictrice laten verkopen aan Joost Joosten:
- huis, hof en aangelag - aan Vordeldonck 2 l.
1. Jan van Helmont
2. Jan Leenders
- land
7 l.
1. de straat
2. weduwe Hendrick Beekmans
- land
7 l.
1. Cathalijn Vermeulen
2. kn Joost Jansen
3. Philip Teunissen
4. weduwe Jacob Teunissen
- groes
2 l.
1. Elske Jan Wilborts
2-4. de Beek
3. weduwe Hendrick Vervosseldonck
- heiveld
2╜ l.
1. het gemene land
2. het Broek
Johan van Meegen, clerck op de secretary, te 's Bosch heeft de voorn. goederen
op 17-7-1705 in eigendom verkregen.
Op 15-10-1706 zijn ze verkocht aan Joost Joosten voor - ƒ 150,-.
Schepenen s' Bosch.
Geregistreerd - Asten 4-4-1717.

R 111

fol. 33vo

09-03-1707

Baronne de Dorne, Vrouwe van Asten, geeft procuratie aan Mr. Hendrick Verbeeck,
advocaat, te Aerle bij Beeck, om namens haar te ontvangen "de veste ende opdrachte" van het Clooster te Ommelen, door rentmeester Martinus des Tomes verkocht.
"Ende specialijcke omme ter saecke des coopers te gelooven - ƒ 1000,- α 4%".
Enz. enz.
R 111

fol. 34

10-03-1707

Paspoort voor: Martinus Jan Paulussen, j.m. coopman hetgeen hij al verscheidene
jaren is.
Wij hebben ook nog nooit gehoord dat "eenigh gestoolen waren van coopmanschappe
hoedanighlijcken die genoempt souden connen worden bij hem souden sijn ingekocht, teneynde om daermede te coopmanschappe"
Enz. enz.
Wij verzoeken hem alle hulp, faveur en assistentie te verlenen, waar nodig.
R 107b.

fol. 39vo

12-03-1707

Anna Wilhelmina Baronesse de Doerne, Vrouw van Asten, of haar moeder Constantia
de Boecop hebben bij transport in vol eigendom verkregen:
- het Clooster - te Ommel
Koopsom: ƒ 370000-00
Lasten : ƒ
16815-00
ƒ 368815-00
Verkoper: Martinis des Tombes, rentmeester der Geestelijke Goederen van het
1e en 2e deel van Peelland, het Capittel van St. Oedenrode, het
Convent van Hooydonck, het Convent van Bynderen, en Clarissen te
's Bosch - dit met toestemming van de Raad van State - d.d. 25-21707.
Het Clooster omvat:
de kerk, die echter van het klooster is vrijgemaakt en waarin de
Gereformeerde Godsdienst gehouden wordt.
Huis, schuur, schop, paard- en koestallen.
- land
40 l.
- groes
43 l.
Waarin begrepen - den hof, bleekveld en ledige plaats in het
klooster.
Zoals het gebruikt is bij de conventualen en in 1648 aan Ha. Ho. Mo.
overgebracht.
Mr. Hendrick Verbeeck, te Aerle, is opgetreden namens de koopster.
De koopster mag niet meer toelaten "dat daerinne eenige publiquen godsdienst
werden gedaen" Dit op "verbeuring" van het gekochte pand en landerijen.
De goederen zijn belast met:
- 1 mud rogge/jr. (ƒ 3,-/jr.) aan het H. Geestaltaar, te Asten,
rentmeester des Tombes.
- 3 vat rogge/jr. (15 st./jr.) aan St. Agatha-altaar, te Asten,
rentmeester des Tombes.
- 4 vat rogge/jr (20 st./jr.) aan het Convent van Bynderen.
- 2 gl./jr aan de rentmeester van de Domeynen - voor het bezit
van
het clooster.
Schepenen 's Bosch.
Geregistreerd Asten - 27-9-1717.

R 0

fol. 10

25-03-1707

Dirck Coolen verkoopt aan Anna Maria, onm. dochter Marijs Cuypers:
- land
den Cruyskenwegh
1 l. 10 r.
1. kn Aert Rosers
2. de Rootsestraet
3. Jan Coolen
4. de straat
Verponding: 9 st./jr.
Koopsom: ƒ 40,-.
R 111

fol. 35vo

04-04-1707

- Goort Goortsen Verberne - g.m. Maria Martens,
- Mayke Martens - geass. met Matijs Martens,
- Jan Smits - g.m. Anneke Martens.
Kinderen van Marten Antonissen - Margareta Mathijssen van Rut.
Zij verdelen:
- huis, schuur, aangelag, land en groes - aan de Dijck
40 l.
Zoals in gebruik en bewoning is van Goort Goortsen Verberne.
1e lot: Goort
- de schuur
- de camp - naast den hoek van de schuur op het "waskuylke"
1. Jan Smits
2. Frans van Bussel
3-4. de delers
gelegen aan den Dijck
- land
Goortsacker
1. Frans van Bussel
2. het straatje
3. Jan Wilbordts
4. Marcelis Andriessen
- groes
ter plaatse voors.
1. Frans van Bussel
2. Jan Smits
3. weduwe Andries Martens
4. Geef Paulus
- groes
den Horst
1-3. Marten Wilbordts
2. Matijs Martens
4. den Dijck
2e lot: Mayken
- land/groes aan den Dijck

- land

- groes

9 l. 1 cops.
1. Frans van Bussel
2-4. Matijs Martens e.a.
3. Jan Smits e.a.
ter plaatse voors.
1. Jan Driessen
2. Matijs Martens e.a.
3. weduwe Andries Martens
4. Jan Driessen e.a.
ter plaatse voors.
1. Symon Isbouts
2. Jan Andriessen
3. Juffr. Grinsven
4. de Aa

5 l.

3 l.

6 l.

1 l.

7 cops.

2╜ l.

3e lot: Jan
- huis - aan den Dijck
- groes/land "leeghvelt en den Bocht aan elkaar gelegen
6 l.
1. het straatje
2. de delers e.a.
3. Goort Verberne
4. Marten Wilbordts
- land/groes de Craenenacker
3╜ l.
1-4. Simon Isbouts
2. Jan Driessen e.a.
3. Frans van Bussel e.a.
- groes
het Grootvelt - aan den Dijck
4 l.
1. Geerit Claessen (Neerven ? )
2. Goort Verberne e.a.
3. het Dijcxke
4. Geef Paulus
- groes
1. Matijs Martens
2. Juffr. Grinsven
3. de Aa
4. de delers
Belast met: 2 gl. 5 st./jr. aan den Armen van Deurne.
- 10 st./jr. aan den Armen van Asten.
R 90

fol. 10vo

1 l.

11-04-1707

Lambert Antonis van der Linden verkoopt aan Jan, Antonis en Francis, zijn
broers, allen kinderen van Antonis van der Linden - en Elske Jan Mayen zijn
kindsdeel in:
- huis en land - aan den Ommelschen Bosch 10 l.
Koopsom: ƒ 25,-.
R 11

fol. 255

13-04-1707

- Marcelis Antonis Celen en Jan Paulus Cremers zijn beδdigd als momboiren over
de drie onm. kinderen van Antonis Jan Coolen - en Steyntie Antonis Colen.
- En zijn beδdigd Antonis Loomans en Peeter Smits, als momboiren over de vier
onm. kinderen van wijlen Aelbert Lomans - en Goortje Jan Hendrick Ceelen.
R 111

fol. 38vo

21-04-1707

Goort Goorts Verberne geeft in huur aan Marten Jansen en Elisabet Jansen, zijn
vrouws v≤≤r-kinderen:
- huis, hof, schuur, land, hooi- en weilanden - aan den Dijck 20 l.
Zoals hij het als verhuurder tegenwoordig in bewoning en gebruik heeft.
Huurtijd: 4 jaar.
Huursom: ƒ 15,-/jaar - excl. de lasten.
Nu nog onbekende lasten worden ╜/╜ betaald.
R 111

fol 39vo

28-04-1707

Bernardt Vervordeldonck en Peeter Jan Aerts, armmeesters, stellen zich borg
voor Aert Jacobs - en Margrieta Willem Jacobs, zijn vrouw, beiden * te Asten,
en hun kind of nog te verwekken kinderen, indien zij tot armoede kwamen te
vervallen.
Zij zullen de Armentafel van Gestel, bij Eyndhoven, hiervan ontlast houden,

zover het in hun vermogen ligt.
R 111

fol. 40vo

29-04-1707

1/4

Joost Roefs, schepen, en Mathijs Somers, ondervorster, verklaren ter instantie
van Louis de Caesteecker, drossaard, alhier - terzake van "seeckere discourssen
ende woorden gesproocken" op Vastenavondzondag - d.d. 6 maart l.l.
Dat zij op die avond hebben gezeten in de herberg van Jan van Riet, vorster,
alhier, en dat in hun gezelschap was Huybert Abrahams, wonende alhier, aan wie
door Jan van Riet gevraagd is, wie hem, Huybert "last" had gegeven om de
"fruytboomkens" in den hof achter het huis, toebehorende aan de Tafel van den
Armen van Asten en eertijds gekomen van Abraham den Metser, weg te halen.
Huybert heeft hierop geantwoord (in substantie):
"Waerom en soude ick die niet uythalen die mijn susters kinderen geplant hebben,
die hebbe ick er uytgehaelt ende in mijnen eygen hof geset en daermee is niemant aengelegen.
Waarop, zij attestanten, gehoord en gezien hebben dat Jan van Riet aanstonds
antwoordde, deze woorden in kennis te nemmen en tot teken van dien aan hem
comparanten drie potten bier heeft getapt "die sij attestanten tot memorie ten
dien eynde verclaren, dat hebben helpen drincken".
Zij, attestanten, zijn later nog ter instantie van Jan van Riet, in naam van
het officie, in den hof geweest en daar ΘΘn der kuilen bevonden waar de fruitboompjes in gestaan hadden, zoals Elisabet Goorts, daar ook present zijnde,
aan hen heeft aangewezen.
R 33 - 52
12-04-1707 2/4
Goort Jacops en Geraert Berckers, schepenen, te Deurne, hebben o.v.v. Louis de
Caesteker "gearresteert ende gedaegt" Elisabet Goorts, 44 jaar, om haar te
verhoren over het uitgraven en weghalen van twee fruitbomen.
Zij heeft gezien en weten staan twee fruitboompjes in den hof van het "goedt"
van den H. Geest - gekomen van Abraham de Metser.
En dat twee of drie dagen voor vastenavond, zondag j.l., deze boompjes waren
uitgedaan en dat Huybert Abrahams deze boompjes heeft geplant op zijn eigen
"goed" waar hij woont.
Enz. enz.
Zij weet dit zo goed "omdat sij doenmaels naest het huys van den H. Geest, onder ΘΘn en hetzelfde dak heeft gewoont en tegenwoordig in dit huys van den
H. Geest is innegetrocken ende woonende.
Enz. enz.
05-05-1707 3/4
Louis de Caesteker, drossard, alhier, "daagt" Huybert Abrahams, die hem niet
heeft ontsien twee fruytboomtjens, gestaen hebbende in den hoff achter de
huysinge toebehoorende aen den Armetaefel van Asten, sonder iemants gequalificeerde permissie ofte sonder die gecocht te hebben heymelijcken uyt te graven
ende die te brengen naer sijn eygen huysinge ende aldaer in sijnen hoff ofte
boomgard inne te setten ende te planten" enz. enz.
Om hem "ter exemple" te corrigeren en te straffen.
09-07-1707 4/4
Verhoor door Louis de Caesteker, drossard - van Huybert Abrahams, Mr. metser.
Op alle vragen die hem gesteld worden geeft hij, of geen antwoord of zegt
daarvan geen verstand te hebben.
De conclusie is:
Dat de gedaagde, ter zake voors. "aenden lijffve, andere ter exemple, soodanigh
condigne sal werden gestraft als naer rechten ende placcaeten dezer landen in
goede justitie bevonden sal werden te behoorden"

"In cas van malitieus en quaettrouwigh ontkennen dat den selven sal werden
gebracht ter scherper examinatie en bij provisie gaen in hechtenisse den voors.
gedaeghden in persoon".
R 90

fol. 11

05-05-1707

Ook: R 147 - 27-3-1707.
- Jan Michiel Coolen en Francis van de Cruys, borgemeesters, St. Jan 1705-'06,
- Willem Lomans en Marten Jansen, borgemeesters, St Jan 1706-'07.
Zij verkopen de geabbandonneerde goederen van de kinderen Dirck Hendrick Baeckermans aan Jan Jansen Leenders:
- huis, hof, aangelag, land en groes - te Vordeldonck
8 l.
1. weduwe Jan Baeckermans
2. kn Antonis Laurenssen
3. de straat
4. weduwe Jan van Helmont.
- land/groes de Pettelaar
5 l.
1. Joost Joosten
2-3. de gemeente
4. Peeter Peeters
Belast met: ƒ 2-18-12/jr. aan den Armen van Asten.
- ƒ 0-15-00/jr. aan de Kerk van Asten - met meer andere.
- ƒ 0- 3-06/jr. aan de Vrouwe van Asten.
Koopsom: ƒ 410,-.
R 90

fol. 12

05-05-1707

Isbout Peters van Bussel verkoopt aan Francis Isbouts van Bussel, zijn zoon:
- land
aan den Dijck
1╜ l.
1. Marcelis Andriessen
2-3. Jan Wilbordts
4. kn Andries Martens
- land
1 l.
- land
aan den Dijck
1 l.
1. Marten Wilbordts
2. Marcelis Andriessen
3. Frans van Bussel
4. kn Andries Martens
Koopsom: ƒ 15,-.
R 90

fol. 13

09-05-1707

Goort Goortsen Verberne, aan den Dijck, is schuldig aan Frans Hoefnagel, te
Ommel - ƒ 125,- α 4%.
Marge: 11-4-1711 voldaan.
R 90

fol. 13vo

09-05-1707

Copie - d.d. 03-11-1696.
Goort Verberne, aan den Dijck, is schuldig aan Huybert Abrahams van Diepenbeeck, te Asten - ƒ 400,- α 4╜%.
Notaris Alberts, te Helmont.
R 90
fol. 14
09-05-1707
Zie vorige akte. Goort Verberne is schuldig aan Huybert Abahams van Diepenbeeck - ƒ 400,-.
Marge: 18-2-1712 - Voldaan door Marten Jansen en Goort Canters.
R 90

fol. 15

09-05-1707

De regeerders van Asten zijn schuldig aan Agnees - weduwe Jan Jacob Bijnen:
- ƒ 1000,- α 3╜% - benodigd voor:
- ƒ 500,- (van ƒ 1300,-) aan Peeter Simon van Straelen - nu Mevr. Hendrick

Mus - volgens obligatie - d.d. 20-8-1673.
aan Antony van Weerden, nu Peeter Geuns, obligatie
d.d. 31-12-1689.
Marge: 11-3-1766 - gelost aan Francis Vermeulen, te Leende.
- ƒ

500,-

R 111

fol. 42

21-05-1707

Jenneke - weduwe Joost Doensen, mede namens Jan Houx, geeft procuratie aan
Cornelis van Rijp, procureur voor de Raad van Brabant, om namens haar te
vervolgen de procedure die zij genoodzaakt is te sustineren tegen Anna Constantia, douariδre van Everard de Dorne, Heer van Asten.
R 11

fol. 262

01-06-1707

1/2

Het Corpus van Asten, aanlegger - contra - Jan Frans Coolen - alsmede Marcelis
Antonis Ceelen en Jan Paulus Cremers als momboiren van de drie
onm.
kinderen van Antonis Jan Frans Coolen.
R 33 - 52
07-07-1707 2/2
De gemeente Asten, aanlegger.
- contra
Jan Frans Coolen - en Marcelis Anthonis Ceelen en Jan Paulus Cremers als momboiren van de drie onm. kinderen van Anthonis Jan Frans Coolen, gedaagde.
Betreft: Een "geannexeerde" obligatie van ƒ 500,- t.l.v. de eerste gedaagde.
R 111

fol. 43

01-06-1707

Faes Kerckels, smit, als vader en enige erfgenaam van Jan Kerckels, zijn zoon,
geeft procuratie aan Mr. Daniel Sauve, zoon van Mr. Isaack Sauve, coster en
schoolmeester, alhier, om zich te begeven naar Middelbergh en aldaar te ontvangen van de Heer Boecker - ƒ 16,- of zoveel hij te goed heeft van de boekhouder van het schip en blijkt uit het boekhoudersboek.
R 111

fol. 44

01-06-1707

Paspoort voor: Mr. Daniel Sauve.
R 147

01-06-1707

In de geδxecuteerde goederen van de kinderen Hendrick Baeckermans, worden
naast de bekende crediteuren, nog preferent gesteld:
- Agnes van Knippenbergh - weduwe Jacob Michiel van de Cruys met een obligatie
van ƒ 100,- d.d. 20-5-1648.
- Gevaert Pauwels - met een rente van ƒ 10,-/jr. - d.d. 28-2-1651.
R 111
fol 44vo
02-06-1707
- Johan, zn Jacob van de Cruys - uit eerste huwelijk met Margriet Swinckels ter eenre - en
- Agnes van Knippenberg - weduwe en tweede vrouw van voorn. Jacob van de Cruys,
voor zichzelf en mede voor haar kinderen uit dit huwelijk - ter andere zijde.
Zij akkorderen:
- Johan "renuntieert" van alle goederen en effecten die zijn overleden vader in
zijn weduwlijke staat en in zijn tweede huwelijk heeft verkregen.
- Ook de goederen die door het overlijden van zijn eerste vrouw op hem zijn
verstorven, alsmede die goederen die staande het tweede huwelijk op hem of
zijn verstorven.
- Hij stemt ook in met de verkoping der goederen van wijlen zijn grootmoeder,
door wijlen zijn vader gedaan. En waarvan de opbrengst door zijn vader op
intrest zijn uitgezet en door de tweede comparante vor haar en haar kinderen
ontvangen.
- "Als oock bekennende te aggreeren ende te approberen de vercoopinge der goederen van sijn comparants grootmoeder op hem gesuccedeert ende door voorn.
Jacob van de Cruys, sijnen vader zaliger gedaen, als hebbende de penningen
daervan geprocedeert en door sijn voorn. vader aen intresse uytgestelt, aen-

veerdt ende ontfangen gelijck. En verclaert sij tweede, in ordine, comparante, soo voor haer als voor haere kinderen verweckt bij voorn. Jacob van de
Cruys ten behoeve van de eerste comparant afgestaen ende overgegeven te hebben gelijck sij doet ende mits desen".
- De tweede comparante ontvangt nog:
- een rente van 18╜ vat rogge/jr "in de sack" zoals zij met wijlen haar man
verkregen heeft - en waarvan 13╜ vat/jr. t.l.v. de kinderen Peeter Reynders
komt - en
4╜ vat rogge/jr. t.l.v. Hendrick Canters, oud president.
- ƒ 100,-.
R 162

13-06-1707

Taxatie van de onroerende goederen van Maria Peters, overleden 6 mei 1707,
te Baeckel.
- groes/hei
de Maskooy - aen de cleyne Aa
2 l.
Waarde: ƒ 5,20e penning is ƒ 0-5-0.
Mathijs Joosten, te Liessel, is mede-erfgenaam van de overledene.
R 11

fol. 263

18-06-1707

Borgemeesters St. Jan 1707-'08: Antony
Setters: Francis Conincx,
- Jan Verdijsseldonck,
- Aert Willem Flipsen,
- Frans Huybers.
R 11

fol 268

Peeters,
Dirck Jansen,
Philips Timmermans,
Hendrick Peter Bollen.

22-06-1707

1/2

- Hendrick en Antony, kinderen en erven van wijlen Dries Leenders, te Vlierden,
aanleggers - contra - Lijneken - weduwe Dierck Geraert
R 33 - 52
22-06-1707 2/2
Hendrick en Anthony, kinderen en erven van wijlen Dries Leenders, te Vlierden,
dagvaarden voor schepenen Asten:
- Lijneke - weduwe en boedelhoudster van Dirck Gerarts, te Asten.
R 162

24-06-1707

Taxatie van de onroerende goederen van de Heer Eymbertus van Loon, pastoor te
Meyl, overleden 18 mei 1707.
- groes
de Maskooy - aen de cleyne Aa
2 l.
Waarde: ƒ 6,-.
Jan Jansen van Loon, te Liessel, is mede-erfgenaam.
R 111

fol. 46

07-07-1707

Thomas van Beresteyn, Heer van Maurick, verpacht de tiende, zoals hij die in
koop heeft verkregen van de erven van Mr. Melchior Doncquers, in leven advocaat, te Eyndhoven.
"Rijdende" tegen de tienden van het Gemene Land en die van de erven van de
Vrouwe van Blaerthem.
- de helft van de leegen Dijck,
- den hoogen Dijck,
- de Beeck,
- de voorste Diesdonck,
- Aestappen,
- de Bosche,
- Braessel,
- de smaeltiende van alle clampen.
R 111

fol. 49vo

12-07-1707

Peeter Jan Aerts, sinds drie jaar armmeester, gedaagd, verklaart ter instantie
van Mr. Huybert Abrahams, metselaer, dat hij gisteren, 11 juli 1707, samen met
Joost Roefs en Jan van Helmont, schepenen, heeft bezocht "seecker struycxke"
staande in de hof van de requirant "als nu besegelt sijnde met het signet van
de secretaris alhier" en waarover nu proces gevoerd wordt.
Attestant verklaart dat "dit struycxke" naar zij kennis en wetenschap van geen
waarde is en ook, ofschoon het uit de "wall" van den Armen uitgetrokken was er
gee schade door is ontstaan. Dit omdat eenieder zo'n struikje wel voor niets
krijgen kan, zoveel zijn er van.
Hij verklaart verder dat de requirant in deze, zijn zuster, levende van den
Armen, met haar kinderen, en dezelfde zuster, nu overleden zijnde, ontrent
april l.l., omtrent zeven of acht jaar heeft gewoond in het Armenhuiske, twee
van haar kinderen in huis heeft genomen en den Armen alzo heeft ontlast van
verder onderhoud. Enz. enz.
R 111

fol 50vo

01-08-1707

Peeter Jan Aerts, H. Geestmeester, verklaart ter instantie van de drossard alhier, terzake van de onm. kinderen van Willem Jan Vogels - dat Pasen l.l. Huybert Abrahams, alhier, en zwager van Willem Jan Vogels, diens nagelaten kinderen bij zich heeft genomen evenals de nagelaten meubelen en effecten.
E.e.a. zoals Huybert voors. aan hem heeft verklaart.
Huybert heeft aan hem, als H. Geestmeester, verzocht twee of meer kinderen te
willen aannemen om onderhouden te worden door de Armentafel.
Hij heeft dit niet gedaan na "instructies" van het "officie" dat Huybert Abrahams, als oom en naaste bloedverwant al de effecten onder zich genomen heeft.

R 11

fol 274

Matijs van de
Armmeester.
R 111

Cruys

24-08-1707

fol 51vo

en

Antonis

Frans

Philipsen

hebben

de

eed

gedaan

als

26-08-1707

Schepenen van Asten getuigen dat zij de dorpsprotocollen en registers hebben
laten nazien en examineren door de secretaris. En daarin geen "rechten, obligatiδn, goederen of effecten" hebben kunnen vinden welke toebehoren "aen innegesetenen of innegesetenen woonende ende haer onthoudende buyten territoir van
deze staet, in het gebiet altans van de vijanden van desen staet. Te weeten,
soo als de steeden ende plaetsen int begin van den oorlogh ende niet soo als
de steden ende plaetsen nu tegenwoordigh sijn".
Uitgenomen:
- een rente van ƒ 1000,- α 18 patacons/jr aan Peeter Verwers, te Weerdt, gebiet
van Hispanien.
- twee obligaties - elk ƒ 250,- , schepenen Asten - d.d. 22-2-1698,
- de eerste obligatie t.l.v. Marcelis Antonis van Bussel, alhier.
- de tweede t.l.v. Matijs Jansen Cuypers, alhier,
en beiden ten behoeve van Anneken Abrahams Jan Michielssen, te Antwerpen.
Van deze twee obligaties is de intrest steeds betaald geweest, dit tot onderhoud van "de arme onmundige weesen naergelaten kinderen van Willem Vogels - en
Jenneke Abraham Jan Michiels" zuster van de voors. Anneke.
Welke twee obligaties "corts eerst" tot kennisse van ons schepenen gekomen zijn
"t sedert die gevluchte prothocollen van den Bosch sijn terruggegehaelt sonder
dat wij eenige diergelijcken andere goederen off effecten kennen of weeten".
Enz. enz.
R 90

fol. 17

27-08-1707

Hendrick Canters verkoopt aan Jan Fransen van de Loverbosch:
- land
het Goorteynde - aent eynde van Ommel
3 l.
1. kn Peter Reynders
2. de Cattendijck
3. de straat
4. de koper e.a.
Belast met: 6 stuiver/jr. aan de Heer van Helmont.
Verponding: ƒ 1,-/jr.
Koopsom: ƒ 57,-.
R 90

fol. 17vo

29-08-1707

Antony Canters verkoopt aan Frans Huyberts:
- land
in het Dorp
3 l.
1. kn Aert Philips de Smits
2. Jacob Dircx
3. de weg
4. de voetpad
Verponding: 15 stuiver/jr.
Koopsom: ƒ 115,-.
R 11

fol. 277

31-08-1707

- Joost Freynssen - als momboir van het onmondig kind van Antonis Freynssen,
aanlegger - contra - Luytie Joosten, te Ommel, gedaagde.
Betreft: Betaling van ƒ 9-2-0 als huur van twee groesvelden in 1704 en 1705.

R 111

fol. 53

31-08-1707

Peeter Jan Aerts, gewezen armmeester, verklaart dat hij t.v.v. Huybert Abraham,
alhier, is geroepen in diens hof en aldaar heeft zien staan een klein boompje,
doorn, zo hij meent en dat Abraham tegen hem verklaarde dat dit het boompje
was, dat zijn, Abrahams, zusters kinderen hadden getrokken uit de wal, liggende
achter de hof van het huiske van de Arme Tafel, gekomen van Abraham de metselaer.
Attestant verklaart verder dat hij dit boompje "noyt ofte oyt bevoorens groen
ofte dore sijnde, meer gesien te hebben". Ook heeft hij dit boompje nooit op de
wal zien staan, Dit terwijl hij, attestant, in een eerdere verklaring ter instantie van Huybert Abrahams over het uittrekken van dit boompje zou verklaart
hebben dat hij dit had zien staan in den hof of wal van het voorn. Armhuiske.
Attestant verklaart mits dese "dat hij sulcx noyt gedacht heeft te seggen ofte
laten schrijven ende dat sulcx geschreven ende aen hem voorgelesen werdende
int minste niet en heeft verstaen gelijk hij oock doenmaels aen Jan van Riet,
als substituut officier, over dese acte gestaen hebbende ende naer 't gepasseerde sulcx aen hem attestant vorgedragen hebbende aenstonts heeft geantwoordt".
"Doch verclaert hij, attestant, doenmaels, voor 't geven van die attestatie,
soo bij sijn selven als met Huybert Abrahams eenige genevers gedroncken te
hebben ende bij diers oirsaecke minder gelet te hebben op het voorlesen van
die attestatie ende want hij attestant noyt bevoorens op de plantagie van den
hof van 't Armenhuyske en heeft gelet".
"Hij heeft het boomtie noyt aldaer gesien, noch elders. Anders als in, ende
naer het uyttrecke uyt den hof van Huybert Abrahams".
R 111

fol. 54vo

13-09-1707

Wij, onderges., verklaren dat wij in sept. 1706 zijn geweest ten huize van
Antonis Josephs, aan den Ommelschen Bosch. En deze Antonis Josephs, in presentie van Hendrick Canters en Mr.Arnoldus Swinckels, advocaet, hebben horen
verklaren dat hij aan Hendrick Canters 10 gulden 1 stuiver schuldig bleef terzake van geleende "penningen" en aan Jan van Riet 20 gulden "deselve meer hadde
aen hem uytgegeven als hij op sijn verpondinghboeck van den jaere 1687-'88 van
de lieden hadden ontvangen ende dander 10 gulden wegens sijne gedaene devoiren
ende salaris".
Antonis Josephs en Hendrick Canters hebben dan afgesproken dat ieder zijn eigen
verpondingsboek zou verantwoorden en daarvoor instaan.
Enz. enz.
w.g. Hendrick Tho poel,
Jan
van Riet,
Philips van Heusden,
Joost Roefs.
R 11

fol 281

28-09-1707

Jan Jan Leenders en Jan Hendricx van de Leensel zijn beδdigd als momboiren over
de onm. kinderen van Jacob Thomas - en Mayke, zijn vrouw.
R 111

fol. 56

03-10-1707

Jan Frans Coolen, Jan Paulus Cremers en Marcelis Antonis Ceelen als momboiren
over de onm. kinderen van wijlen Antonis Jan Frans Coolen - en Styntie Antonis
Marcelis geven procuratie aan S. van Oldersom, procureur vor de Raad van Brabant, te 's Hage, om namens hen het proces te vervolgen en te defenderen als
zij genoodzaakt zijn te voeren voor de Raad van Brabant, te 's Hage - contra
schepenen van Asten.

R 90

fol. 18

29-10-1707

- Aelbert Jansen van Erp, te Berghem - g.m. Eyke, dr Joost Jelis van Heughten en
- Leendert Jansen van Heughten - g.m. Frenske, dr Joost Jelis van Heughten.
Zij verkopen aan Antonis Frans Philipsen:
- land
in het Liender
2 l.
1. Philips Timmermans
2. de koper
3-4. de straten
Verponding: 12 stuiver/jaar.
Koopsom: ƒ 40,-.
Zij verkopen aan Frans Cornelis van Weert:
- land
in de Wolfsbergh
83 r.
1. de koper
2-3. Jan van Helmont
4. de koper e.a.
Verponding: ƒ 1,-/jaar.
Koopsom: ƒ 60,-.
Zij verkopen aan Dirck Willems:
- groes
de [Bierne] - Wolfsbergh
3 l.
1. Frans Marcelis
2. Andries Thomas e.a.
3. de Aa
4. de weg
Verponding: ƒ 2-2-0/jaar.
Koopsom: ƒ 270,-.
R 111

f0l. 57vo

31-10-1707

Martinus Jansen geeft procuratie aan de Heer Goeseman "postulerende" aan het
Hof van Gelderland, om namens hem het proces te voeren dat hij "sustinerende"
is tegen Jan van der Sande, te Venroy.
R 107b

fol. 48vo

04-11-1707

Het Corpus van Asten is schuldig aan Aert Adriaen van Rijsingen, bleycker, te
Gestel - ƒ 2000,- α 5%.
Te lossen: 16-2-1668.
Op 4-11-1707 heeft Johan de Haan, med. doctor te Eyndhoven - g.m. Ida, dr
Christiaen Aert Adriaen van Rijsingen verkocht aan Hendrick van Rijsingen,
brouwer, te Eyndhoven:
- de helft van de rente - zijnde ƒ 1000,- α 5%.
Schepenen Eyndhoven.
Geregistreerd Asten: 28-9-1717.
R 90

fol. 20

14-11-1707

Marcelis Antonissen van Bussel verkoopt aan Goort Doensen:
- land en bergh
het Berghsland
1-2-3. de gemeente
4. Luytie van Gerwen
Verponding: 7 stuiver/jaar.
Koopsom: ƒ 25,-.

5 cops

R 90

fol. 20vo

14-11-1707

Frans Peeters van Bussel is - ƒ 300,- α 4,66% schuldig aan Hendrick Aert Tielen.
Frans Peeters van Bussel is - ƒ 250,- α 4,50% schuldig aan Jan, Antonis en
Joost - kinderen van wijlen Goort Lomans - en Margareta Jan Baltus.
R 90

fol. 22

24-11-1707

- Jan Antonis Slaets, te Vlierden,
- Antony Antonissen Slaets, te Vlierden,
- Willem Antonis Verhees en Bartholomeus Aert Slaets - als momboiren over de
drie onm. kinderen van Antonis Aert Slaets - en Cristina Verhees - m.n.
Maria, Cristina en Aert.
Zij verkopen (verkoopcedulle Vlierden) aan Jan Antonis Smits, te Vlierden:
- hooiland
in de Spleeten
╜ sille
1-3-4. de Aa
2. Joost Verberne
"rijdende" met Jacob Jacob Bernarts e.a. Koopsom: ƒ 62,-.
R 111

fol. 58

25-11-1707

Paspoort voor: Marcus Sauve, j.m. Hij is gedurende de tijd van zijn inwoning,
alhier, te Asten, een vroom en eerlijk jongman geweest.
Enz. enz.
R 111

fol. 58vo

28-11-1707

- Jan van de Cruys, 34 jaar,
- Jan Smits, 28 jaar,
- Michiel van de Cruys, 24 jaar.
Allen wonende te Omel.
Zij getuigen - dat Mr. Wolph. Idelet, Jan van Riet, vorster en Jan Maes den
ouden, wonende te Someren - op vrijdag 30 sept. 1707, tussen Ommel en de watermolen van Bergelen, op Astens gebied, in de Bergen, aldaar, hebben gevangen
twee personen "den eenen genaempt wordende in de wandelinge - den scheelen
Adam en sijn cammeraet desselfs naem onbekent".
Zij zijn "gevanckelijck" weggevoerd.
R 11

fol. 286

29-11-1707

[Jacreque] Peeters heeft een kind waarvan zij niemans anders als de vader
kent dan "eenen" Peeter Michiels, die haar ook trouwbeloften heeft gedaan.
Zij heeft het kind nu vier jaar onderhouden.
Zij is "onmaghtigh" om de voornoemde vader tot onderhouding van het kind te
"compelleren" en verzoekt "pro deo" een proces te mogen voeren.
R 111

fol. 59

30-11-1707

Inventaris van alle roerende en onroerende goederen welke Jan Goort Nicolaessen - en wijlen Margrieta Thomas Leenders, zijn vrouw, samen hebben bezeten.
En waarvan bij testament - d.d. 29-6-1699 - schepenen Asten - aan de langstlevende het "gebruik" is vermaakt.
Na hun beider, testateuren, dood gaan de goederen voor de ene helft naar de
naaste vrienden van de testateur en voor de andere helft naar de naaste vrienden van de testatrice.
Behoudens de gerechtigdheid van den Armen van Asten.

Onroerende goederen:
- huis, hof en aangelag - aan het Rinckvelt - bewoner: Jan Goort Nicolaessen
- vier percelen land - ter plaatse voors.
5 l.
- twee turfveldjes
- een hooibeemd
3 l.
1. Jacob Martens
2. Hendrick Hoex - aan Vordeldonck
- een groeskantje
1╜ l.
- een obligatie van ƒ 102,- α 5% - d.d. 13-4-1705
ten laste geweest van Scheper Jan - en nu van
Hendrick Peeter Bollen.
- een geldswaarde van ƒ 150,- α 5% destijds t.l.v.
Jan Dircx - daarna is er een "scabinale" obligatie
van gemaakt t.b.v. Jan Goort Nicolaessen en t.l.v.
Willem Leenders van Heughten, wiens goederen
"geδvicteert" zijnde en waarvan hij, preferent, zijnde
geen betaling heeft kunnen krijgen, wel heeft hij
van Joost en Hendrick van Heughten, als borgen
ƒ 55,- ontvangen.
- Idem alsnog - ƒ 40,- van Jan Schepers.
- Een "hantbriefke" van - ƒ 24,- t.l.v. Heylke Jan Hermans.
- ƒ 50,- α 4% t.l.v. de gemeente Asten.
- ƒ 50,- α 4% t.l.v. Frans van Bussel.
- ƒ 50,- α 5% t.l.v. Marcelis Andriessen.
Roerende goederen: o.a.:
- twee ruinen,
- twee koeien,
- een os,
- een kalf
- ploeg, ketels, tobbe, meubelen, schotels enz. enz.
R 90

fol. 22vo

12-12-1707

- Jan en Antony, meerderj. kinderen van wijlen Antonis Aert Slaets - en Christina Antony Verhees,
- Meeus Aert Slaets en Willem Antonis - als momboiren over de drie onm. kinderen van Teunis Aert Slaets.
Zij hebben, op 24-10-1707, te Vlierden - voor schepenen Gevard van Doerne en
Simon van den Boomen - nog verkocht:
- huis en erve - ontrent den Diesdonck.
Zij blijven aansprakelijk voor de lasten ??
R 111

fol 63

14-12-1707

Goort Verdonck - en Jenneke - weduwe Peeter Jansen, zijn vrouw, testeren.
- Alle voorgaande "maakselen" vervallen.
- De "haeffelijcke goederen" ploeg, eg, beesten, meubelen, tin en koper
aan de langstlevende met aan deze het recht om een legaat daaruit te doen
aan de Armen van Asten of aan andere.
- Mocht de langstlevende hertrouwen dan moet er een inventaris gemaakt worden.
- Zij willen verder "dat alle henne achter te laetene goederen die haer niet
volcomen recht in eygendom sijn toebehoorende, niets vandien uytgesondert
╜/╜ aenvaerdt zal worden door de naeste erfgenaemen van de testateuren.
R 90
fol. 24vo
15-12-1707
- Willem Vermeulen,
- Peeter Jansen van Stiphout - g.m. Jenneke Vermeulen,
- Peeter Vermeulen,
- Hendrick Vermeulen,
- Andries Vermeulen,
- Maria Vermeulen - mede voor Jan Vermeulen, haar absenten broeder.
Allen kinderen van Geerit Vermeulen - g.m. Willemke Vermeulen.
Zij verkopen aan Peeter Jacob Coolen - g.m. Maria Vermeulen, hun zwager en
zuster, hun kindsdeel in:

- huis, land en groes - aan Vordeldonck
8 l.
Achtergelaten door hun ouders en in bewoning bij de koper.
Belast met: ƒ 200,- aan de Kerk van Asten.
- ƒ 100,- aan de kinderen van Hendrick Jacob s'Grooten, te Lierop.
- 9 α 10 stuiver/jaar aan rentmeester des Tombes.
Koopsom: ƒ 312,-.
R 111
fol. 64vo
22-12-1707
- Isbouts Peters van Bussel, 70 jaar,
- Willem Verschuyren, 65 jaar,
- Thomas Andrieessen, 67 jaar,
- Luycas van der Loo, 50 jaar.
Allen inwoners alhier en altijd geweest.
Zij verklaren ter instantie van Anna Constantia Baronne de Boecop, Vrouwe van
Asten, ter zake van de jacht dat zij 20, 30 en meer jaren "ter jaghte" zijn geweest, zonder dat zij ooit hebben gezien en geweten dat de Heer van Helmont,
zelf, of zijn bedienden, "tsij met gespanne, ongecoppelde oft gecoppelde fuyken hebben commen jaegen, maer in tegendeel van den opgemelten Heere deser
heerlijckheydt hebben verstaen en altijts hooren seggen dat sijn Ed. hadde een
vrije jaghte dat alhier nogh den Heere van Helmont nogh anderen en vermogten te
comen jagen, als alleen naer het Brabants recht hair met hair en veer met veer,
uytgenomen dat sij verclaeren dat sij hebben hooren seggen dat de bediendens
van de tegenwoordigen Heere van Helmont, nu onlancx, alhier, met met honden ende roers met steecken van een tromp ofte jachthoorn soude hebben ter jaghte en
int Dorp geweest".
Zij verklaren e.e.a. als liefhebbers van het wild - over 30 en meer jaar in het
veld verkeerd hebbende en ook als bediendens van de jacht gewerkt hebbende.
R 90

fol 25vo

23-12-1707

Willem Verschuyren is schuldig aan Catharina Wouters, te Heese - ƒ 100,- α 4%.
Marge: 25-3-1720 gelost.
R 111

fol. 66

27-12-1707

- Elisabeth - weduwe Jan Jansen, oirdinaire wever,
- Catalijn - g.m. Philips Timmermans,
- Catalijn - g.m. Willem Aerts.
Zij getuigen, ΘΘnparig, dat zij, op 29 oct. 1707, present zijn geweest t.h.v.
Jacob Aerts, alwaar Jenneke, dr Jacob Aerts, in barensnood was en waarbij deze
als naam van de vader noemde:
- Jan Jansen van Lierop, wonende op cleyn Tongeren, t.h.v. Aert Floris.

