
RECHTERLIJK ARCHIEF ASTEN 1631-1635.

R 72 fol. 51 05-05-1631
Jan Joost Stouten verkoopt aan Joost Anthonis Canters:
- groes int Root

 1-3. de koper
2. de verkoper
4. den Dijck 

R 72 fol. 51 08-05-1631
Andries Hendrick Jochims verkoopt aan Frans Anthonis Verrijt:
- een cijns van ƒ 400,- α 6%/jr.
Onderpand:
- huis, hof, hofstad land en groes - aan het Palmbroeck [10] l.

1. de gemeente
2. het Convent van Bynderen
3. de straat
4. weduwe Marcelis Willem Lenarts

Belast met: 1 vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.
- ╜ vat rogge/jr aan de Custerije van Asten.
- 1 vat rogge/jr aan Vicarye van Asten.
- 25 st./jr aan de Capell van Liesselt.

- land den [      ]camp   3 l.
 1-2. het Convent van Bynderen

3. Roeloff van Heuchten
4. Willem Aelbers

R 72 fol. 52 19-05-1631
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Henrick Stricken:
- beemd in de Steghen

1. [Willem Maes]
 2-3. de [Koystraete]

4. [Jan Gielen]
Marge: Aert Peeters van Otterdijck en Joost [Verhaegen] met Jan Heuchtiens -
       als momboiren der onmondige kinderen Reynder Jan Heuchtiens zijn vol-
       daan van ƒ 100,- door Hans Stouwen daar ingezet door de erfgenamen 
       Jan Henrick Stricken - d.d. 9-4-1631. (ook: R 72  fol. 75)
R 72 fol. 100 19-05-1631
Mathijs Henrick Joachims verkoopt aan Thielen Marcelissen:
- groes aan Voordeldonck

1. Anthonis Hanricx
2. Maes van Rest
3. het Convent van Bynderen
4. erfgn Dirck Tielens

R 72 fol. 53 21-05-1631
Het Corpus van Asten, schenkt namens de gemeente aan "den jonghen Heere van
Asten, Heere Floris de Merode, een gratulatie in sijn nieuwe officie als
gheassumeerdt sijnde Liutenant Coronell van thien companien perde, ten dienste
van sijne Keyserlijcke Ma.t onder den Heere Coronell Wietenharst, door de 
singuliere affectie ende dienst die hij ons bethoonde ende noch naermaels ver-
hoopen dat hij bethoonen sal. Ende sijn deselve penninghen getelt 
bij Gerardt
Diercx vuyt sekere penninghen, de gemeynte aengaende en in comme berustende.
Actum ende in presentie als voor.
R 72 fol. 53 22-05-1631
Marten en Frans Martens van den Boomen, gebroeders, verkopen aan Mathijs 
Janssen van de Sande:



- de helft van 3 l. groesbeemd - aan den Dijck - neffen de Kempkens
1. de koper
2. Ambrosius Joosten
3. Aert Joosten
4. de Aa

R 72 fol. 54 22-05-1631
Aert Janssen van de Zande verkoopt aan Mathijs, zijn broeder:
- land tot Braessel

1. de koper
2. erfgn Jacop Tielen
3. Gelden Gielis
4. de kerckpat

R 72 fol 54 23-05-1631
Luytgart Jansdr Verdijsseldonck en Anthonis Gerits, haar wettige momboir,
verkopen aan Gelden Gielissen:
- hooibeemd in den Haeseldonck

1. Mathijs Tijsen
 2-3. die crom Aa, commende van de Sloote

4. Thomas Dries Bertenzn
De akte is gedateerd: 22-11-1618.
Losprijs: ƒ 25,- over twee jaar.
Naschrift: Bovenstaande veste is te vinden op het protocol van Peeter van 
           Buyten.
R 72 fol. 55 25-05-1631
Tielen Dierck Duyssen verkoopt aan Philips Peeter Slaets:
- land met den dries aen de Langstraet

1. erfgn Philips Franssen
2. Aert Laureynssen
3. de gemeente

Door verbleking verder onleesbaar.
Naschrift: 16-1-1635 - De verkoper behoudt het recht van "wegen".
Opmerking: Zie ook R 72  fol. 10   28-11-1629  G.S.



R 72 fol. 56 25-05-1631
Peeter Peeter Gielens verkoopt aan Heer en Meester Henrick Peeters van de
Molendijck, pastoor te Leverooy - absent - en Joost Jan Willems, oom van de 
koper:
- een cijns van ƒ 150,- α 5,75%     (9 gl. - 7╜ st/jr)
Onderpand:
- drie gebont huysinghe en ΘΘn loopensaet erff - in de Steghen

1. Jan Gielens
2. Elske Peeter Gielens
3. Michiel FRATER
4. de straat

- groes in de Steghen
1. de schout van Asten
2. Anthonis Canters
3. Gossen de smet
4. Henrick Laureynssen

- land/groes in de Camp
 1-3. Anthonis Canters

2. [Tijs] Joosten
4. de straat

R 72 fol. 57 25-05-1631
Het Convent van Ommelen en Bartholdus Gerardt Scherders te Summeren hebben,
elk voor de helft, te 's Bosch aan Jan en Nicolaes Adriaenssen:
- een rente van ƒ 6,-/jr.
Komende uit onderpanden gelegen te Someren en toebehorende aan Bertholt voors.

Door verbleking verder onleesbaar.
R 72 fol. 57 28-05-1631

Henrick Jan Colen is schuldig aan Marten Maes, ondervorster, ƒ 8,50 wegens
geleverd vlas.
R 72 fol. 58 28-05-1631
- Aert en Jan Jan Vrients, gebroeders,
- Gielis Jan Franssen,
- Marcelis Jacops - g.m. Anna,
- Marie - geass. met Jan Vrients, haar wettige momboir.
Allen kinderen van wijlen Marcelis Frans Marcelissen.
Zij bevestigen de scheiding en deling, zoals de twee gebroeders en de voors.
kinderen huns vader, deze ca. dertig jaar geleden  hebben aangegaan betreffen-
de de goederen van Jan Aert Vrients, hun deelders vader zaliger.
R 72 fol. 58 28-05-1631
Henrick  Wilbers  en  Henrick  Gevars  verkopen  aan  Thomas  Jan  Gielissen  en 
Anthonis
Gielissen:
- groes/hooiveld int Swartbroeck

1. Antony Canters
2. de koper
3. de gemeyn becke
4. Aert Driessen

De kinderen Gossen Janssen bezitten in het stuk groes 'n deel. Indien zij 
de verkoop niet goedkeuren, zullen zij dit blijven behouden.
R 72 fol. 59 28-05-1631
- Willem Aertssen - g.m. Marie - en
- Aert Jan Stouwen - g.m. Peeterken.
Beide dochters van Aert Aertssen van den Berghe.
De zwagers mede voor de onmondige kinderen van Aert.
Zij zijn overeengekomen met Aert, hun vader en schoonvader, dat hij op de 



de helft van de goederen, hun "verstorven" van wijlen Catharina, hun moeder
en vrouw - "sal vermoghe te laste haelen" ƒ 250,-.
R 72 fol. 65 07-06-1631
Aert Jan Aelbers verkoopt aan [     ] zone Marcelis Peter Jacops: 
al zijn erfelijke goederen die hij te Asten heeft en hem "verstorven" zijn 
van wijlen zijn ouders. 
R 72 fol. 60 10-06-1631

Philips Janssen is schuldig aan Ambrosen Janssen Verheez ƒ 20,- wegens achter-
stel van een rente die zij samen gelden aan Gevart de [Coek] te 's Bosch.
R 71 fol. 60 11-06-1631
Aert Laureynssen, als gecondemneerde en appellant, tegen Dierck en de erfge-
namen Mathijs Laureynssen:

Onleesbaar door verbleking.
Betreft: Dat men zich in Asten, altijd en nog, gericht heeft op het "recht
         van Grave, in de Caemer van Cuyck".
 
R 72 fol. 60 11-06-1631
Jan Gielens verkoopt aan Jan Jan Peeters:
- land het Noytien 1 l.

1. Marcelis Peeter Jacops
2. de verkoper
3. de kerckpat
4. erfgn Reynder Lenssen

De losprijs is overeengekomen op ƒ 50,- te Bamisse - α 30 stuiver intrest.
R 72 fol. 61 16-06-1631
Andries Aertssen Verschueren verkoopt aan Jan Goossens:
- land in de Lochten 7 cops. 1 r. 3 v.

1. Anthonis de Cuyper
2. Jan Anthonis Mennen
3. Marie Andries Aerts Verschueren
4. Gossen de smet

R 72 fol. 61 22-06-1631

Goris Franssen is schuldig aan Walraven Janssen ƒ 46,-.
Walraven zal deze betalen aan Henrick Herincx, veruwer, te Helmondt, als 
zijnde 
de schuld die wijlen Engelken, dr Goris Franssen aan Henrick voors. had.



R 72 fol. 62 09-07-1631
Peeter Pauels verkoopt aan Jan Janssen en [Willem] Jan Selen - als momboiren
van Lijsken, onmondige dochter van Willem Pauels:
- een cijns van ƒ 200,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en erf - aan Voordeldonck

1. Willem Janssen van den Berghe
2. Tielen Marcelissen
3. de straat
4. Anthonis Canters

- land t. pl. voors.
1. Jan Janssen
2. Anthonis Canters
3. erfgn Dirck Tielens
4. de straat

- weiveld t. pl. voors.
1. Tielen Marcelissen
2. Anthonis Canters
3. Willem J. van den Berghe
4. de verkoper

- hooibeemd daaraan gelegen
1. Marcelis Peter Jacops
2. Anthonis Canters

 3-4. de verkoper
Belast met: 5╜ st./jr cijns van de grond.

- ƒ 150,- aan de weduwe Herman de Backer te 's Bosch.
- 1 vat rogge/jr aan de Pastorije.
- ╜ vat roggejr aan de Custerije.

R 72 fol. 63 10-07-1631  
Mathijs Joosten geeft bij "erfwisseling" over aan zijn zwager Peeter Peeter 
Gielens:
- landgroes in de Steghen

1. Jan Jan Stercken
2. de verkoper
3. Anthonis Canters
4. de straat

R 72 fol. 64 10-07-1631
Peeter Peeter Gielens geeft bij "erfwisseling" over aan zijn zwager Mathijs 
Joosten:
- land/groes

1. Elsken - weduwe Jan Gortssen
2. de koper
3. Mathijs Jansen van de Sande e.a. 
4. de straat

R 72 fol. 65 10-07-1631
Michiel Peeters verkoopt aan zijn broeder Peeter Peeters:
- het achterste gebont in "een sekeren huys" in de Steghen

            1-2-3. de koper
4. de straat



Conditie: "Dat den vercooper sijn vuytvaerten behouden sal over den misthooff
          des coopers."

Koopsom ƒ 50,- α 5%.
R 72 fol. 66 25-07-1631

Peeter Peeter Gielens is schuldig aan Daniel Aert Daniels ƒ106,-.
Marge: Gelost 12-6-1633.
R 72 fol. 66 29-07-1631
Anthonis Aertssen verkoopt aan Marcelis Jacops Marcelissen:
- land achter het Dorp 1 l. 2 r. 11 v.

 1-2. die [roeghen] aldaer
3. de Costerije
4. Henrick Jan Selen

Naschrift: De erfgn Gerard Dirckx, als transport hebbende van deze erfrente -
           d.d. 10-12-1632 - zijn voldaan en stemmen toe in cassatie -
           d.d. 23 juli 1660.
R 72 fol. 67 29-07-1631
Dierck Dierck Duyssen verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- land ontrent het Dorp 1. 12 r. 3 v.

1. de straat
2. de Custerije
3. Jan Aert Teussen

R 72 fol. 67 29-07-1631
Mechtildis, weduwe Martten Diercx van Heuchten - geas. met haar zoon Anthonis 
-
is met haar kinderen schuldig aan Anthonis Aertssen:
- een rente van 30 st./jr    (ƒ 25,- α 6%)
Zij beweert dat deze som reeds over lange jaren aan Anthonis ouderen terug-
betaald is.
Michiel Franssen, schepen, relateerd dat "ontrent Kersmisse l.l." de weduwe 
en haar zoons Dierck en Anthonis tesamen met Anthonis Aertssen bij hem geweest
zijn en overeengekomen hebben - dat de weduwe nog zal betalen ƒ 3,- (die zij 
nu
betaald heeft) en Lichtmis e.k. nog ƒ 5,-, waarmede dan 1631 betaald.
En dat zij daarna, op de behoorlijke tijden zal aflossen, tot de rente gekwe-
ten is.
R 72 fol. 68 13-08-1631
- Gerard Dierx, schepen - g.g.m. Catharina, dr Jan Shaesen - ter eenre -
- Jan Jan Maes - g.m. Catharina, dr Catharina Jan Shaesen.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Catharina.
1e lot: Gerard

den Molenacker
1. Jan Anthonis Mennen
2. St. Jorisaltair in de kerck van Asten
3. Henrick Peeters
4. den Grooten Gasthuys van 's Bosch

- land den Brusteman
 1-3. Anthonis Philipssen

2. Marcelis Pr Jacops
4. erfgn Martten van Heuchten



- land ontrent Ostaden de helft hiervan
1. de Pastorije 
2. de delers
3. Lambert Hanssen
4. de weg

- groes achter Ostaden
1. erfgn Thomas Joost Mennen e.a. 
2. Jan Teunis Mennen
3. erfgn Diepenbecx
4. de Aa

- beemdje in de Steghen
1. Lauwereyns Henricx
2. Henrick Lauwereyns
3. erfgn Peeter Gielens
4. Jan Gielens

2e lot: Jan Jan Maes
- land aan de Pas

1. Frans Henricx
2. Mr. Jan Henricx e.a. 
3. Jan Henrick Mennen
4. de straat

- land ontrent Ostaden 1 l.
1. de kerk van Asten
2. Jan Aert Rutten

 3-4. de wegen
- akkerke ontrent 't Rouwhooffken 30 r.

1. Joost Jan Willems
2. Dierck Dierck Duyssen
3. Tijs Tijssen
4. Philips Peeter Slaets

- akkerke ontrent de Wabbenbraecken
1. Jacop Philips Tijssen
2. de kerkpad
3. Jan Geldens
4. Goort Joosten van Bussel

- land ontrent Ostaden de helft hiervan
1. de delers

 2-3. de weg
4. Lambert Jansse

- land in de Steghen
1. Teunis Verhindert
2. de straat
3. Mathijs van Munster
4. erfgn Joost Joachims

- groes int Lielder
1. Jan Henrick Stricken e.a. 
2. erfgn Daniel Selen e.a. 
3. erfgn Goort Shaenen
4. Jan Maes e.a. 

- huis, hof en boomgaard - in het Dorp
1. Jan Henrick Mennen
2. Joost Jan IJssermans

 3-4. de straat
Belast met: (het huis enz.) - 8 vat rogge/jr aan den H. Geest van Asten.
                            - de cijns van de gronden.



Het 2e lot zal ƒ 275,- betalen, de helft van de waarde van het huis, aan het
1e lot.
En moet Gerard "gedurende sijn leven lanck uyt den boomgart ghenyeten, jaer-
lijx eenen sack appelen."
R 72 fol. 76 17-08-1631
- Aert Aertssen van den Berghe - voor de ene helft - en
- Aert, Gielis, Jenneken, 
- Willem Aert Doenssen - g.m. Marie  
- Aert Jan Stouwen - g.m. Peterken - zijn kinderen - voor de andere helft.
Zij verkopen aan Aert Henrick Aertssen en Aert Janssen:
- land in de Steghen 3 l.

1. weduwe Henrick Aert Michielssen
2. Aert Janssen - koper
3. Jan Janssen e.a. 
4. de weg

Belast met: 1 mud rogge/jr aan de erfgn Lambert de Bie te 's Bosch.
R 72 fol. 70 20-08-1631
 
Marcelis Peeter Jacops stelt zich borg voor Peeter Michiel den ouden.
Betreft: Een verkoop aan Reynder Jan Heuchtiens.

Onleesbaar door verbleking.
R 72 fol. 71 20-08-1631
Peter Michiel Colen 'd oude verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- huis, hof en land - in het Dorp

1. erfgn Michiel Colen
2. de straat
3. Jan Joost Stouten
4. erfgn Frans Verlynden

R 72 fol. 72 28-08-1631
Dierck Jacop Cuppens verkoopt aan Henrick Isbouts en Jan Jan Maes, kerkmrs,
t.b.v. de Kerk:
- een cijns van ƒ 36,- α 5╜%.
Vervallende: St. Gielis den Abtdach 1632 enz.
Onderpand:
- huis, hof en erf - aan Vosselen 1╜ l.

 1-3. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
2. erfgn Marcelis van de Goor
3. de straat

- land daaromtrent gelegen 1╜ l.
 1-3. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck

2. erfgn Marcelis van de Goor
4. de gemeente

R 72 fol. 73 28-08-1631
Henrick Franssen verkoopt aan Dierck Jacop Cuppens:
- land aan Vosselen

 1-3. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck
2. de koper
4. de straat



R 72 fol. 73 03-09-1631
Symon Joosten van Bussel verkoopt aan Jan Janssen, schepen:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- land tot Bussel 11 l.

            1-2-3. Henrick Isbouts
4. Gevart Marttens e.a. 

- hooiveld op de Aa  8 l.
1. Gevart Marttens
2. Marten Selen
3. de Aa
4. de verkoper

R 72 fol. 74 03-09-1631
Dierck Laureynssen is schuldig aan Catharina, dochter Gelden Shaenen:
ƒ 200,- α 5╜%.
Naschrift: Gelost 13-9-1634
R 72 fol. 74 07-09-1631
Jenneke  -  weduwe  Philips  Aert  Danielszal  leveren  en  betalen  aan  Matijs 
Tijssen:
- nu meteen             42 vat rogge
- "Kersmisse" e.k.       42 vat rogge
- Pasen e.k.            10 vijm schoven
- Lichtmis e.k.         27 vat rogge    De rogge te leveren tegen 29╜ st./vat.
R 72 fol. 75 10-09-1631 ongedateerd
Jan Henrick Stricken heeft op 19-5-1631 van Reynder Jan Heuchtiens gekocht:
- beemd in de Steghen
Uit  deze beemd  was nog  te lossen  ƒ 100,- door Hans  Stouten, daarom  was 
overeen-
gekomen dat de koper van ƒ 100,- zou inhouden tot deze zouden zijn gelost.
De verkoper, in geldnood zijnde, heeft de verkoper "gebeden" dat hij de 
ƒ 100,-, (zou ontvangen) niettegenstaande dat Hans Stouten zijn ƒ 100,- nog 
niet gelost had, en last wilde geven aan de schepenen Jan Janssen en Dirick 
Gortssen, dat zij, uit kracht van hun procuratie: Dat als Hans Stouten de 
ƒ 100,- niet binnen de behoorlijke tijd zou aflossen, zij de grond daarvan 
zouden ontlasten.
Zij kunnen dan, zijn constituants, huis, gelegen in het Dorp en gekocht van 
Peeter Gielens 'd oude, als borg stellen.  
R 72 fol. 79 10-09-1631
Jan Laureynssen verkoopt aan Mathijs Henrick Bernardts:
- groes achter het Haverlandt

1. Pouwels Heynen
2. den H. Geest van Asten
3. de Aa
4. Willem Peter Slaets



R 72 fol. 75 22-09-1631
Dierick Jan Cuppens verkoopt aan Jan Janssen, schepen:
- land op de Heesackers 1 l.

1. de koper
2. Anthonis Gortssen e.a. 
3. Jan Gielis Meulders
4. de straat                    

      Koopsom: ƒ 46,-.
Marge: 22-3-1632 - Gelost aan Dierck Jan Cuppens
                                      Dit merck
R 72 fol. 81 03-10-1631
Aert Symons van Bon verkoopt aan Henrick Jan Selen:
- 1/3e deel uit een rente van ƒ 100,- welke hij jaarlijks trekt van Lijn
Verdijsseldonck.
R 72 fol. 81 04-10-1631
Willem Janssen verkoopt aan zijn zwager Willem Symons zijn deel in de goederen
hem aangekomen, via zijn vrouw, bij overlijden van Symon Seymers, zijn schoon-
vader.
R 72 fol. 79 06-10-1631
- Peterken - weduwe Philips Frans Philipssen - geass. met Aert Driessen -
  voor de ene helft - en
- Anthonis Philipssen,
- Jan Aert Daniels - g.m. Catharina,
- Frans, Peeter en Anna, onmondige kinderen - deze geass. met Frans Colen en
  Joost Franssen, hun "gebooren" momboiren - voor de andere helft.
Zij verkopen aan Jan Gossens:
- land op de Lochte 2 l. 7 r. 5╜ v.

1. Jan Jan Maes
2. Claude Ideleth - schout
3. Geff Maes Dries
4. erfgn Jan Seelen

Zij verkopen aan Anthonis Frans Philipssen:
- land aen de Langstraet

            1-3-4. Joost Franssen
2. Andries Wilbers

Belast met: 20 st./jr aan de H. Geest van Asten.
- groes int Lieldert

1. Joost Franssen
2. Henrick Jan Selen
3. Tielen Dierix
4. Dierick Laureynssen

Zij verkopen aan Jan Gielis Meulders: 
- land in de Heesackers      22 r. 9 v.

1. de koper
2. erfgn Balthasar Philips
3. Mr Adriaen Lintermans
4. Mathijs Mathijssen

Zij verkopen aan Joost Frans Philipssen:
- groes in de Haeseldonck 2 l. 24 r. 4╜ v. 

1. Geff Driessen
 2-3. Peeter Jan van Houbraken

4. de Aa
R 72 fol. 77 10-10-1631
Mr. Jacop Fabry, secretaris, te Helmondt, verkoopt aan Lambert Janssen:
- beemd int Root 5 l. 33 r. 17╜ v.

1. weduwe Henrick Joosten e.a. 
2. weduwe en erven Jan Daniels van Bussel



3. weduwe Joost Gerardts
4. Aert Driessen

Koopsom: ƒ 229,55.
Verkoper heeft de beemd verkregen van Guillam Fabri, zijns vrouwen broeder.
Schepenbrief - 2 jan. 1630 - 's Bosch. 
Hij verkoopt aan Huybert Daniel Colen en Jan Anthonis Mennen:
- beemd achter Ostaden 7 l. 21 r. 13╜ v.

1. Jan Janssen e.a. 
2. erfgn Thomas Joost Mennen
3. Jan Anthonis Mennen
4. erfgn Daniel Colen

       Koopsom: ƒ 222,60.
Belast met: 13 st./jr aan de Kerk van Asten.
Marge: "Stellende tot weirpant die voors. vercooper seecker stuck ackerlandts,
       hem vercooper competerende, gelegen in de Loverbosch - en groot 6 l. -
       Ende soo wanneer den beempt hier voore bethaelt sal wesen, gelost ende
       gevrijt van seeckere rente van 200 gl. tot 's Bosch, dat dan desen ac-
       ker alsdan van gelijken oyck sal worden ontlast, ontslaghen van de 
       waernisse.
       Neven de voors. acker nevens erffve:

1. Henrick Jan Selen e.a. 
R 72 fol. 82 15-10-1631
Catharina - weduwe Peeter Marttens - geass. met Dierck Aert Franssen, haar
broeder.
Zij stelt zich borg voor ƒ 82,87╜ die Martten, haar zoon, schuldig is aan 
Henrick Sijben van Helden.
R 72 fol. 82 15-10-1631

Willem Marcelis van den Bogart is schuldig aan Aert Lammers ƒ 20,- van zijn 
gedeelte, op hem verstorven, vanwege Jan Jacops van de Cruys.
R 33 - 52 15-10-1631
Claude Ideleth, schout, aanlegger - contra - Bonaventura Mathijssen, gedaagde.
o.a. 
Getuigenverhoor: t.b.v. Jan Janssen, schepen.
2. Te verhoren ............... 
   Of zij 17 octobris 1630, dag van de injuriδn, bij en vanwege Mathijs 
Tijssen,    vader van de verweerder zijn geweest, om als schepenen te staan 
over een pu-
   blieke akte en instrument van verweerders vader c.s. aangaande.



3. Of toen die verweerder, zeer fulminerende en razende niet is gekomen in dit
   gezelschap, twist en "kijvagie" zoekende tegen zekere arbiters en commis-
   sarissen.
4.  Of  die  verweerder  alsdan  niet  Jan  Janssen  "in  sijn  aensicht  heeft 
geslaeghen 
   en gecrabt ende denselve gestoort heeft in sijn officie.
- Marcelis Peter Jacobs, 61 of 62 jaar oud, verklaart dat zij bezig waren met 
  zaken tussen de vader van gedaagde en Philips Peter Slaets. Dat gedaagde 
toen
  is binnengekomen "drinckende, seer gestoort wesende, met veele woorden op-
  soeckende de ghene die alsdoen in de vuytspraecke van sijns vaeders saecke 
waeren doende geweest."
  Van het slaan en krabben heeft hij niet gezien.
- Dirck Dirck Duyssen, 70 jaar. 
  Zijn verklaring komt overeen met vorige getuige.
- Gielis van de Meulen verklaart het geheel eens te zijn met het tweede 
artikel
  - d.d. 18-6-1631.
- Michiel Franssen, schepen, heeft o.a. gehoord dat gedaagde het gezelschap
  "schalde voor schelmen en dieven."
  Ook het "vattende en crabbende in sijn aensicht, soo dat hij (Jan Janssen)
  daervan gebloet was" heeft hij gezien.
  Hij heeft Bonaventura en Jan Janssen gescheiden en is met Bonaventura uit 
het
  huis gegaan. Enz. enz. 
- Philips Peter Slaets, 40 jaar, zijn verklaring komt overeen met de andere.
Getuigenverhoor: t.b.v. gedaagde
1. Te verhoren .............
   Of het niet waar is, dat zij deponenten ter liquidatie van een zeker 
verschil    in oktober 1630 zijn geweest t.h.v. de secretaris.
   Dat daar door Marcelis Peter Jacops een arbitrale uitspraak is gedaan. En 
de
   verschillen "gedecideert" zijnde samen nog "drinckende" waren waarbij o.a. 
was Jan Janssen, schepen van Asten.
2. Of zij niet gezien hebben dat Jan Janssen "geheel met den dronck bevanghen
   sijnde  hem  heeft  vervoirdert  Bonaventura  Mathijssen,  aldaer  gecommen 
sijnde,     sonder yet gedroncken te hebben, die met dese vuytspraeck nyet 
well te vre-
   den was in sijne woorden te behelpen ende oyck gehoirt ende gesien te 
hebben
   dat den voors. Jan Janssen bij Marcelis Peter Jacops lopende ende een ende
   ander mael seggende dese off dyerghelijcke woorden: " Hoirt Marcelis, wat
   Bonaventura U.L. seght. Hij seght, dat ghij een honsvot bent."
   Verweerder dit horende, is naar Jan Janssen gelopen en "in sijn aenschijn
   geseeght onwaeraechtigh te wesen ende alsdoen terstont Jan Janssen de 
voors.
   Bonaventura aengepackt" en dit is wederzijds gedaan.
   Zonder nochtans dat Bonaventura geslagen en gesmeten heeft.
 
-  Jan Goortssen, 55 jaar, wonende te Geldrop, verklaart dat het zo gegaan is.
   Wat er precies gezegd is weet hij niet meer.      
-  Silvester Coppen, 64 of 65 jaar, wonende te Liessel, verklaart dat hij wel 
weet dat Jan Janssen "alsdoen bevangen was metten dronck" maar verder geen
   kennis heeft.
   



R 33 - 52 15-10-1631 fictief - ongedateerd.
Aanspraak voor:
Marcelis Peter Schepers en Henrick Wouters - momboiren over het onm. kind van 
wijlen Gerit Jan Philipssen - en Aelken, dr Thielens van Ruth, aanleggers  
- contra 
Mr. Mathijs van den Hove en Anthonis Thielen - als momboiren van Engelken, dr
Thomas Jan Jelis Smolders - en Aelken dr Tielen van Rut, gedaagden.
Thomas Jan Jelis heeft land in huur gehad van wijlen Heer Jan Berckers, oom 
van het onm. kind van wijlen Gerart Jan Philipssen.
Thomas is hiervan nog ƒ 100,- schuldig.
Jan Berckers is overleden, zodat de zoon van Gerit, als naaste van den bloede,
deze ƒ 100,- toekomen.



R 72 fol. 82 21-10-1631
- Aerdt Aerdts van den Berghe,
- Jelis Aerdts van den Berghe,
- Willem Aerdts - g.m. Marye,
- Aerdt Jan [Stouwen] n.u.,
- Jenneken, hun onmondige zuster - met Jelis Henrick, haar momboir.
Zij verkopen aan Teunis Verhindert:
- groes in de Stegen

1. Jan Jancen
2. Dries Thomas
3. Mathijs Francen
4. erfgn Jan Aerdts van den Berghe

Belast met: 6 gl./jr 
- 4 st./jr cijns van de grond.

- een half huis [      ] gebont met de schelft.
1. de straatpad
2. de koper

 3-4. erfgn Jan A. v.d. Berghe
Belast met: 30 st./jr te Myelo.
- land op de Logte

1. erfgn Jan Aerdts van den Sande
2. de koper
3. Jan Romen
4. Antonius Canters

Belast met: ƒ 3,-/jr  aan Dries [    ] Romen
Door verbleking slecht leesbaar.

R 72 fol. 87 24-10-1631
Hanrick Jan Colen verkoopt aan Willem Janssen van den Berge:
- huis, hof en aangelegen - aan Voordeldonck

 1-2. Mathijs Geldens
3. Jacop Tielen
4. de straat

- land aldaar gelegen
1. Joost Joosten
2. Mathijs Geldens
3. Jacop Tielen -of de straat

Belast met: 1/3e deel van een kan wijn/jaar aan de Kerk van Asten.
- groes aent Palmbroeck

1. Willem Jan Aelberts
2. de gemeente
3. Jan Stouwen
4. Thijs Henrick Joachims 

R 72 fol. 88 04-11-1631
Jan Jansse van Duersse verkoopt aan Peter Peter Gielens zijn kindsdeel
in de goederen gelegen in de Stegen en elders.
R 72 fol. 86 04-11-1631
De weduwe Jan Cockx - geass. met Teunis Driessen - met Peter, Jan, Anteunis
en Joost - belenen aan Jan Jan Thijs - voor ƒ 265,-
- land en groes op den aftercen Diesdonc

1. Frans Cockx
2. de koper
3. Jan Goort Hanen
4. Wyllem Peter Slaets

- groes aldaar
1. Joost Jan Cockx

 2-3. de gemeente
4. Dries Lenders
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- groes het Hoyvelt
1. Peter Cockx
3. Mr.Jan Loyen
4. de Aa 

R 72 fol. 82 05-11-1631
Akte is onleesbaar door verbleking.

R 72 fol. 84 05-11-1631
Gerydt Thomas verkoopt aan Anthonis Aerdts:
- huis, aangelag, land en groes - aan Voreldonck                   

1. Jan Geldens
2. Dries Driessen
3. Joest Joesten
4. de gemeente

- nog een stuk dries daarbij
1. Dries Driessen

 2-3. de gemeente
4. Joost Joosten

Belast met: ƒ 20,-/jr aan de Scholaster te St. Oeden Rhode - in een meerdere 
  pacht.
- 7 gl. 16 st. 1 ort/jr aan de Scholaster te St. Oeden Rhode.
- 6╜ (niet vermeld welke eenheid) aan de Scholaster van St. Oeden

            Rhode.
- 5 st. 1 ort/jr cijns van de grond.
- 1 vat rogge/jr aan de Vicarius.
- 5 st./jr aan de weduwe Jacop Marcelis.
- [      ] aan Wyllem Janssen.

R 72 fol. 84 05-11-1631
Antonis Aerdts verkoopt aan [      Janssen] en Tyelen Dierck:
- groes in de Hasseldonc

1. Jan Aert [      ]
2. [         ]
3. de Aa
4. Dandel [Colen] van Bussel

- land in de Loverbosch
1. Jan Aerts voors.
2. Jan Corsten Spee

 3-4. de straat
R 72 fol. 85 05-11-1631
Jan Peter Colen verkoopt aan Hanrick Isbouts:
- land in de Busselsche ecker

1. Wyllem Francen
2. Jan Joosten
3. Ceel Jacops
4. de koper

R 72 fol. 85 05-11-1631
Marte Ceelen en Frans Peter Martens verkopen aan Jan Peeter Ceelen:
- land in  de  Dijckerecker 
Opm.: Ceelen kan    1. kinderen Marten Dierck

  ook Coelen    2. Wyllem Wyllem Dierck
            zijn.    3. Geef Martens 

4. Hanrick [       ]
- land aldaar

1. Geeff Martens
            2-3-4. de koper e.a. 
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R 72 fol. 85 05-11-1631
Hanrick Isbouts verkoopt aan Marte Ceelen:
- land aen de Dick - geheten: den Hockecker

1. Luycas [Handrick]
2. Wyllem Peter Slaets

                   Door verbleking verder onleesbaar.
R 72 fol. 88 14-11-1631
Aert Lemmis heeft overgegeven aan Haens Joost Stouten:
- een losrente van ƒ 20,- t.l.v. Willem Marcelis van den Bogaert.
R 72 fol. 89 17-11-1631
Aleken  -  weduwe  Jan  Danniels  -  geass.  met  Dierck  Verschueren  en  Huybert 
Dandels
- namens de kinderen van Jan Daniels.
Zij belenen aan Gerydt Dierck, schepen:
- hooibeemd after Ostaden

1. Frans Loomans
2. erfgn Pauels Loeyen
3. Henrick Mathijs Jan [      ]
4. Claes Wyllems van Beeck e.a. 

Beleensom: ƒ 150,-.
R 72 fol. 88 23-11-1631
Wyllem Peter Slaets verkoopt aan Jan [Lammer ], zijn neef - "alle sijne 
tochtycheyt" in de goederen Goort Hanen, gelegen te Asten.
R 72 fol. 89 23-11-1631
Phyls Peter Jan Slaets heeft, evenals zijn broeder Wyllem, zijn kindsdeel
overgedragen aan Jan [Lammer  ], zijn neef.
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R 72 fol. 89 26-11-1631
Peter Jan Cueppens verkoopt aan Hanrick Jan Stouwen:
- land 8 of 9 r.

1. de verkoper
2. erfgn Jan Tyelen
3. Jr. Wouter van Beeck

R 72 fol. 90 02-12-1631
Mychiel Peter Gielens heeft ontvangen van Aerdt Aerdt Henricks te Helden:
ƒ 22,- α 6╜%.
Te lossen: Ommelwijdinge e.k. 
R 72 fol. 90 02-12-1631
- Lambert Goessens,
- Philips die Wydt - g.m. Heylken - en
- Goessen Vreyns Goessens.
Zij verkopen aan Michiel Goessens, hun broeder:
- huis met aangelegen in de Wolsberch.

1. Tyelen Dircx
2. Thonis Goerts Haenen
3. erfgn [      ] Francen
4. de gemeente

R 72 fol. 91 03-12-1631
De erfgenamen van wijlen Mathijs Driessen akkorderen en liquideren:
- Willem Driessen zal genoegen nemen met ƒ 36,- vanwege wijlen de weduwe En-
  gelken Mathijs Driessen achtergelaten aan Willem, broeder van Mathijs.
- Alsnog ƒ 6,- te schenken door Thonis Canters, als momboir van Meyricken.
- Hij zal verder geen pretenties hebben.
R 72 fol. 92 06-12-1631

Thonis Philipssen is schuldig aan Lijs Geldens ƒ 150,- α 6%.
Te lossen: St. Catolijnnis 1632 enz. 
R 72 fol. 92 06-12-1631

Joost Frans Philipssen is schuldig aan Lijn Geldens ƒ 50,-.
R 72 fol. 93 17-12-1631
- Aert Frans Michielssen - voor zichzelf - en voor
- Jenneke en Merike, zijn zusters - geass. met Gerit Dircx.
Zij verkopen aan Willem Willem Janssen van den Berge:
- land/groes te Voordeldonck

1. de gemeente
2. Jan Wilborts
3. Willem Janssen van den Berge de alde
4. Teunis Canters e.a. 

- land den Braeckwinckel
1. Willem J. v.d. Berge de alde
2. Teunis Canters
3. Peter Pauwels
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5. de Coestraet
Belast met: 3╜ vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.

- 5 cop rogge/jr aan den H. Geest van Asten.
R 72 fol. 94 19-12-1631
Henrick Lenaerts verkoopt aan Henrick Isbouts en Jan Maes, kerkmeesters -
t.b.v. de Kerk:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en aangelegen aan Voordeldonck 1╜ l.

1. Henrick Peter Baeckerkmans
2. Willem van Bakel e.a. 

 3-4. de straat
- nog een stuk "erffs" van de gemeente gekocht aan Voordeldonck "metten huys-
  se daerop"

1. Henrick Peter Baeckermans
            2-3-4. de gemeente

Belast met: ƒ 125,- aan Gijsbert Bocx te 's Bosch.
- ƒ 100,- aan Steven tot Brouwis.
- 3 vat rogge/jr aan den H. Geest.

R 72 fol. 95 22-12-1631
Dirck Jan Dircx verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- land het Sempken - ontrent het Dorp ╜ l.

1. Janssen erffve
2. Jan Aert Rutten
3. Mijnheer van Asten
4. Mathijs van Hooff

- een veldeken int Root
1. Reynder Jan Heuchtiens
2. Aert Dielis e.a. 
3. den Olieacker
4. Jan Anthonis Mennen

R 72 fol. 95 22-12-1631
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Dirck Jan Dircx:
- een half huis en halve hof in het Dorp - ontrent de Kerk

1. Jan Geldens
 2-3. de straat

4. erfgn Jan Lamberts Verrijt
Belast met: 23 st./jr te lossen aan Reynder Jan Heuchtiens (ƒ 20,- α 6,75 %)
R 72 fol. 95 22-12-1631
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Janssen, schepen:
- land het Sempken ╜ l.

1. Jan Janssen voors. erffve
2. Jan Aert Rutten
3. Mijnheer van Asten
4. Mathijs van Hooff
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R 72 fol. 97 28-12-1631
- Goossen Michiels - voor zichzelf,
- Jan Mathijs Mennen en Lambert Goossens als momboiren over de "onbejaerde"
dochter van Michiel Goossens - en Jenneken, zijn laatste vrouw.
Zij verkopen aan Peter Anthonis Goorts:
- huis en aangelegen in de Wolsberch

 1-3. Thielen Dircx
2. Teunis Goorts
4. de gemeente

R 72 fol. 97 30-12-1631
Jan Dircx de Width verkoopt an Tielen Dircx:
- groes of hooiwas in de Haeseldonck

1. de koper
2. Gelden Gielis
3. de Aa
4. erfgn Thomas Driessen

R 72 fol. 96 31-12-1631
Frans Jan Cocx verkoopt aan Peter Jan Cocx, zijn broeder:
- groes gelegen in de gemeyn beempden

1. Joost Jan Cocx
2. Peter de Scheper
3. Dries van Ruth e.a. 
4. de gemeene voort en Henrick Verboyen

Belast met: ƒ 3,-/jr aan de erfgn Jan Diepenbeec - ƒ 50,- α 6%.
- heiveld op den Diesdonck - geheten: int Staertien

 1-3. Jacop Verdijsseldonck
2. Joost Jan Cocx
4. Jan Goyart Hanen

Belast met: 23╜ st./jr aan de Scholaster tot St. Oeden Rode - rente 6%.
  

R 72 fol. 99 08-01-1632
Jacob Peters verkoopt aan Willem Peter Slaets te Someren en Jan Jan Tijs:
- land 1╜ l.

1. de tweede koper
 2-3. de verkoper

4. Joost Jan Cocx
- land 1╜ l.

1. Mr. Jan Cocx
 2-4. Peter Jansen

3. de koper
- groes opten achtersten Diesdonck 2 l.

1. de tweede koper
2. de verkoper
3. de eerste koper
4. Mr. Jan Loyen
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R 72 fol. 99 08-01-1632
Jan Jan Tijs verkoopt aan Jacob Peter Franssen:
- het Heytvelt op den achtersten Diesdonck

1. Mathijs van Hooff
2. weduwe Jan Cocx
3. Willem Peter Slaets
4. Jan Goyert Sanen

Belast met: 1 mud koren/jr an Onsen Vrouwen altaar (ƒ 3,-/jr).
- 1 malder rogge aan het H. Geest altaar te Asten (30 st./jr).

In de koop is inbegrepen dat de koper na "afflijvicheyt" der verkoper nog
verkrijgt:
- land het Vonderken 4 r.

1. Jacop Verdijseldonck
2. Jan Jan Tijs
3. Willem Peters (Slaets)
4. Pauwels Colen

R 73 fol. 1 16-01-1632
Daendel van Bussel heeft overgedragen aan Marcelis van Groeninghen en Jan 
Francois:
- de helft van de schaar, bezaaid door Frans Willem Voermans.
Hij zal ze weer terug ontvangen, indien hij voor "Boschkermis 1632" aan 
Huybert Adams van Buel ƒ 10,-, met de kosten van het recht en ƒ 5,- aan de 
ingebieders, voor kosten van de executie, betaald.
R 73 fol. 1 16-01-1632
Peter Peter Gielens verkoopt aan Mr. Jacop van den Boomen, pater des Convents
van Ommel, ten eigen behoeve:
- een cijns van ƒ 3,-jr    (ƒ 50,- α 6%)
Onderpand:
- land in de Speurcht

1. erfgn Michiel Colen
2. Elske Peters, zuster van de verkoper
3. Frans Peters, broeder van de verkoper
4. den Ommelsen pat

- land/groes in de Stegen
 1-3. Anthonis Canters

2. Mathijs Joosten
4. de straat

R 73 fol. 2 16-01-1632

Lenart Maes van Rest is schuldig aan Aert Daendels ƒ 100,-.
Te lossen: St. Andriesmis 1632.
Borg: Hanrick Willems.
R 73 fol. 3 21-01-1632 
Geuaert Willem Martens verkoopt aan Peter Dircx Verschueren:
- een cijns van ƒ 12,-/jr    (ƒ 200,- α 6%)
Onderpand:
- land 6╜ l.

1. Huybert Philipssen
2. Aert Joosten in de Vorst
3. erfgn Jr. van Gerven
4. een gemeyn acker

- weiveld ontrent de hoeve van Houbraken   ╜ l.
1. Teunis Peters
2. Aert Joosten in de Vorst
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3. Goyaert Philipssen e.a. 
4. erfgn Peter de Scheper

Naschrift: 21-8-1671 - Gelost met ƒ 200,-.
R 73 fol. 4 22-01-1632
Mariken Teunis Verschueren met Teunis Goyaert, haar zoon, is schuldig aan 
Jenneken - weduwe Vrens Goyaerts 21 gl. 4 st.
Deze zullen worden terugbetaald uit haar erfgoederen, na haar overlijden.
De schuld is preferent.
Marge: Jan Vreyns Goyaerts te Lyessel is voldaan van 21 gl. 4 st. - 26-7-1637.
R 73 fol. 5 23-01-1632
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Henrick Jan Selen:
- land aen de Wolsberch

 1-2. Jan Aerts
 3-4. de straat en den acker van de Custerije

Belast met: 4 st./jr (ontrent) cijns van de grond.
- twee hoenderen/jr aan de Kerk alhier - of [vi] stuiver.
- ╜ vat corens/jr (aan de Kerk).

R 73 fol. 6 23-01-1632
Henrick Jan Seelen verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- een rentebrief van ƒ 6,-jr  -  d.d. 6-4-1579 - t.l.v. Aert Dircx.
De onderpanden zijn vermeld in de rentebrief.
R 73 fol. 8 25-01-1631
Tielen Dirck Duyssen is schuldig aan Willem Peter Slaets en Philips Peter
Slaets, als momboiren van de onmondige dochter van Jenneke Peter Slaets
ƒ 106,-.
Borg: Willem Reynders.
Naschrift: Lichtmis 1633 gelost.
R 73 fol. 8 26-01-1632

Frans Lomans is schuldig aan Geraert Dircx, schepen ƒ 24,-.
Te lossen: O.L.Vrouwendach halff oicxt 1633.
R 33 - 52 26-01-1632 1/3
De schout van Asten, aanlegger
contra
Jan Peter Schepers, gedaagde
o.a. 
Anthonis Driessen van Ruth, schepen, 46 of 47 jaar oud, verklaart dat hij dit 
jaar, met zijn consorten, tiender is geweest van de "thiende aen den Dijck" 
en dat hij de tiende op het "erve" van Jan Peter Schepers getrouwelijk heeft 
geteld  en  aan  Bruysten  Isbouts,  met  zijn  vrouw  en  Jacop  Jan  Tijssen 
aangewezen.
Deze hebben ze met paard en kar afgevoerd.
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Jacop Jan Tijssen, 40 jaar, verklaart dat hij met Bruysten Isbouts en diens 
vrouw op, 20 juli l.l., op het land van Jan Peeter Schepers, de namens en door
Anthonis van Ruth, "gedesigneerde en gewezen" tiende gehaald heeft.
Hij heeft het koren in zijn schuur gebracht en daar afgeladen. Daarbij zijn 
ze 
gevolgd door Jan P. Schepers "hebbende onder sijnen hempdrock een bijl ver-
borghen". En gekomen aan de schuur heeft hij "met furieusen gelaete" gezegd,
deze of dergelijke woorden: " Ghijliedens, alsoo ick sal U leeren thienden" 
en is alzo met de bijl willen komen in de schuur, doch hebben zij, deponenten,
dit kunnen voorkomen door hem met gaffel en vlegel af te weren. Anders waren
zij "in groot perykel gecomen".
Bruysten Isbouts, 52 jaar, verklaart in gelijke bewoordingen als vorige getui-
ge. Ook in vorige jaren zijn er "querelle" geweest met gedaagde.
Willemke - g.m. Bruysten Isbouts, 35 jaar, zij verklaart insgelijks.

03-02-1632 2/3
Goort Goorts van Bussel, 21 jaar, verklaart nog dat hij (in deze zaak) heeft
gezien dat Bruysten Isbouts "met een corengaevel en Jacop Jan Tijs met eenen 
vlegel alsoo Jan P. Schepers innaderende, hebbende den selven Jan Schepers on-
der sijnen arme een bijl".
Hij deponent heeft niet gezien "dat hij daermee was defenderende".

26-05-1632 3/3
Er is ook nog een getuigenis van de vrouw van Jacop Tijssen, die heeft gezien 
dat de "tienden" in de schuur werden gebracht.
R 73 fol. 6 27-01-1632
Philips Jan Peters is schuldig aan Jenneken - weduwe Jan Corstjaens - geass.
met Jan Job Denen, haar zwager en momboir, ƒ 106,-.
Gelost: 10-7-1639 aan de weduwe en haar zwager.
R 73 fol. 7 29-01-1632
Teunis Goorts verkoopt aan Catharina, dr wijlen Michiel Colen - met Peter 
Colen, haar broeder en momboir:
- een cijns van achtalven gulden.
Onderpand:
- hooibeemd in den Haseldonck 3 l.

1. Jan Aert Teeuwes
2. Andries Thomas
3. de Aa
4. Hanrick Jan Selen

In geval Catharina "haer quaeme te begeven totten huwelijxen staet, in cort 
of int lanck, off oyck deselve penningen van doen hadde. Dat die vercoopers 
alsdan 
gehouden souden wesen de hefpenningen te schieten".
R 73 fol. 7 29-01-1632
Jan Anthonis Mennen verkoopt aan Heer en Meester Jacop van den Bomen, pater 
des Convents van Ommel, t.b.v. dit Convent:
- een cijns van ƒ 6,-/jr
Onderpand:
- beemd aent Laerbroeck

 1-4. den H. Geest van Asten
2. de gemeente
3. Lijsken - weduwe Jan Geraerts - die deze 

                             rente nu betaald.
Ingeval van deze rente, in het protocol van secretaris P. van Buytenen, in het
jaar 1624 of '25 alsnog een andere "veste" gevonden mocht worden, dan zal die 
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"voor doot en gecasseert" worden gehouden. 
R 72 fol. 98 02-02-1632

Joost Frans Gielissen is schuldig aan Jan Jan Tijssen ƒ 159,-.
Gelost: 15-2-1634.
R 72 fol. 98 02-02-1632
- Heylke - weduwe Lenaert Philipssen - met 
- Jan Philipssen, haar zoon, en schriftelijk consent van Mr. Geraert van Ger-
wen, notaris te Eyndhoven, wiens vrouw de zuster is van Heylke.
Zij verkopen aan Marcelis Peter Jacops:
- een cijns van ƒ 3,-/jr   (ƒ 50,- α 6%)
Onderpand: 
- huis, hof en aangelag aan de Kerck te Asten

1. de koper
2. de kerck erffve
3. Hanrick Jacops
4. de straat

R 73 fol. 9 04-02-1631 (fictief) ongedateerd
Anthonis sone wijlen capiteyn Daendels is schuldig aan Jan Henrick Stricken
ƒ 180,-.
Gelost: 12-11-1638.
R 73 fol. 9 04-02-1632
Geraert Dircx, schepen, verkoopt aan Jan Maes:
- land achter de Kerck - gen.d - de Conijnsberch  2 l.

1. de koper
2. de Vicaryen van Asten
3. Lambert Janssen
4. de straat

Koopsom: ƒ 170,-
Deze som is gelost aan Hanrick Dielis - g.m. Fyken - als erfgenamen van 
Gerart Dircx.
R 73 fol. 10 04-02-1632 fictief - ongedateerd.

Mathijs Joosten is schuldig aan Jan Janssen, schepen ƒ 13,50.
Te lossen: Alder Heyligen 1632.
R 73 fol. 11 04-02-1632
Anthonis Laureynssen  is door Mathijs Janssen van der Sande, molder, voldaan
van een rente van 4 gl. 3 st./jr.
De rente was Anthonis Laureynssen, uit een meerdere rente, bij deling aangeko-
men.
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R 33 - 52 04-02-1632
Glaude Ideleth, schout, aanlegger.
contra
Huybert van den Eynde, gedaagde.
    
Betreft: Het doen van servile werken op zondag - diverse stukken, ongedateerd.
o.m. 
- Gedaagde heeft zijn os geslacht, daags na het Hoogtijd van Kerstmis 1631, 
zijnde vrijdag, en het op zaterdag markt te Helmond zou zijn.
- Uit de omliggende dorpen en "besunder die van Asten, coemen daer met alder-
  hande goet en waren te merckt"
- Gedaagde heeft zijn os enige tijd op stal gehad en daarvan, op Kerstavond, 
de
  helft verkocht aan het Convent van Marienschoot, alhier.
- Gedaagde zou met de os, na het "Hoochtijt" op Helmont markt gaan staan, 
ware     het niet dat aanlegger is gekomen om de os in "arrest" te nemen. Dit 
tot gro-
  te schade van gedaagde.   
- Het is notoir dat men op Heiligendagen, overal in alle grote steden en 
andere
  plaatsen, wel beesten tot "lijffneringe mag slaegen" en in het "vleeshuys"
  en andere plaatsen ter markt mag brengen. Dit nadat den dienst Gods in de 
  kerk gedaan is.
- Gedaagde heeft op de voors. dag, den dienst eerst gehoord hebbende, de os
  "geslaegen" om met de andere helft, daags daarna, te Helmont naar de markt 
te
  gaan.
- De Vrouwe van Asten heeft echter gezien, dat de vrouw van gedaagde, "het in-
  gewant off pensen" van de geslagen os gewassen zou hebben.
- Dit moest echter toch gebeuren omdat anders "het ingewant" bedorven zou 
zijn.
- Aanlegger is "verabuseert" als hij e.e.a. aan ziet voor een delict of feit -
  omdat "het slaen is geschiedt tot nootdruft ende montcost van de menschen".
- Het is toch zo, als de meester en de vrouwe met hun familie voor de middag
  ter kerke zijn geweest en de maaltijd hebben gehad, zij "allen wercken den
  montcost der menschen aengaende totten naervolgende sondach en andere dagen
  wel moegen doen en veel beter is naer Godt, dan men inde herbergen den 
  tijt ombrocht met alderhande achterclap, twist en kijvagie, gelijck gemeyn-
  lijck in de herbergen geschiet". 
- Ook is het zo, dat in alle grote steden waar vleeshuizen zijn, deze op alle
  zon- en feestagen geopend zijn, men allerlei vlees tot ieders gerief kan ko-
  pen en wordt gedistribueerd. Ook dat verder allerlei "eetwaer" wordt aange-
  boden.
- Ook is het nog zo, dat gedaagde "de sleger" de vorige dag niet heeft kunnen 
  krijgen.
- De voors. os is samen met anderen "gemest".
- Alle hoevenaars te Lierop en elders, mesten jaarlijks ossen en andere bees-
  ten, welke zij thuis "doende slaen" en te Helmont, Weert of Eyndhoven "ge-
  slagen" ter markt brengen.
Gezien de actie van gedaagde - d.d. 4-2-1632 - zegt aanlegger:
- Het eens te zijn met Mevrouwe van Asten en andere, die het delict ook 
gezien 
  hebben en waarmee het "geverificeert" zal worden - dat het notoir is dat 
der-
  gelijke "servile werken" niet toegelaten behoren te worden "bij dese coiunc-
  ture principalen des tijdts" want zij zijn nadrukkelijk verboden door gees-
  telijke en wereldlijke heren.
- Dat gedaagde de helft van de os naar de markt in Helmont zou brengen is 
"fri-
  vool en onwaerachtich en negatyff" omdat hij geen koopman is om dergelijk
  vlees ter markt te brengen - maar hij is een "hoevenaer en teulman".
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  Ook op andere dagen brengt hij geen vlees naar de markt in Helmont.
- Wat hij gedaan heeft is tegen de geboden der H. Kerk.
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- Onder "servile werken" worden verstaan: dorsen, spitten enz. en geschieden 
  tot "nootdruft en montcost der menschen" maar mogen formeel niet op zon- en 
feestdagen gedaan worden.
- Het is ongeloofwaardig dat het vlees te Helmont naar de markt gebracht zou 
worden, want hoevenaars hebben veel personen aan het werk en moeten dit vlees
  wel hebben in hun eigen keuken.
  
R 73 fol 11 06-02-1634
Dielis Jan Tielen verkoopt aan Heer en Meester Gerard van Brey, als rectoor
van de St. Andries, St. Peter, St. Pauwels en St. Jan Baptista-altaren in de 
Kerk van Asten:
- een rente van ƒ 3,-/jr.       (of ƒ 50,-)
Onderpand: 
- land aen den Haegeleyck 2╜ l.

1. Peter Henricx
2. erfgn Joost Jan Tielen
3. de weg
4. Mathijs Joosten - erfgn Peter Gielens

Belast met: 1 st./jr van de grond.
R 73 fol. 12 09-02-1632
Aert sone wijlen Frans Timmermans geeft over aan Geraert Dircx, schepen "al-
sulcken sijne actien, gerichte part en deel, hem vercooper competerende ut de-
cibat (zoals zij verklaarden) in de goederen, hem vercooper voor sijn deel 
mede vercocht aen den persoon van Willem Willemssen van Berge."
- goederen zijn gelegen aan Voordeldonck.
Zie veste: R 72  fol. 93   d.d. 17-12-1631.
R 73 fol. 12 09-12-1632

Aert sone wijlen Frans Timmermans is schuldig aan Jan Joost Stouten ƒ 30,-.
Te lossen: Asten kermis 1632.
Aert Franssen is gehouden: "Te teulen ΘΘn lopensaet landts" dat hem ten deel
zal vallen uit het patromonie goed - gelegen te Heusden.
De helft van de oogst hiervan is dan bestemd als intrest voor J.J.S.
(volgt nog een onleesbare tusenvoeging.)
Maar Aert Franssen zal gehouden zijn het te "meyen" en met het stro te brengen
ten huize van J.J.S.
Of J.J.S. zal krijgen: De helft van 3 lopens hooywas - die ook hem, Aert 
Frans-
sen, ten deel zal vallen.
R 73 fol. 13 09-02-1632 fictief - ongedateerd   

Walraven Janssen is schuldig aan Jan Janssen, schepen ƒ 56,- geleend geld.
Marge: Gelost 27-2-1638.
R 73 fol. 14 10-02-1632
- Willem Janssen van den Berge - als momboir over de onbejaarde kinderen van 
  Jan Matijsen van den Cruys - en Catharina dr Evert Colen - en Jan Peter 
Willems "gekoren" momboir - ter ener zijde - en
- Jan Janssen van de Cruys - ter andere zijde.
Zij verdelen de erfgoederen gelegen aan Voordeldonck.
1e lot: de onmondige kinderen
- het groot huis, met de grond waarop het staat
- een weiveld
- een akker en hooibeemd
  1-3. de gemeente

2. de delers
4. de delers en de straat
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Belast met: een halven capuyn/jr aan het Huis van Asten.
- ƒ 500,- aan Steven Aelberts te 's Bosch - waarvoor de onderpanden 

   van Willem van den Berge borg staan - de aflossing rust op de onm.
            kinderen (zie R 71 - 19-12-1630 - fol. 134)

- ƒ 250,- aan de Canonicken off Capittel van 's Bosch.
- ƒ 50,- aan de Kerk van Asten.

- het perceel zal zijn gehele houtwas behouden, m.u.v. 13 eikeboompjes, die 
  toekomen aan het ander kavel en na 10 jaar geruimd moeten worden.
2e lot: Jan Mathijssen van de Cruys
- de schuur met het klein huiske daarbij staande en de grond, met een hofke 
  gelegen over de graaf.

1. de straat
            2-3-4. de delers

- land den ouden Brants
1. Jan Goorts e.a. 
2. de delers
3. de straat
4. de verkrijger

- weiveld
1. erfgn Marcelis Willems
2. de gemeente
3. Henrick Baeckermans
4. de delers

- land/groes
1. Henrick Baeckermans - Teunis Philipssen

 2-4. de delers
3. de gemeente

Belast met: ƒ 600,- aan Rutgier van Broeckhoven.
R 73 fol. 16 16-02-1632

Jan Peters, landmeter, is schuldig aan Jan Janssen, schepen: ƒ 53,-.
Gelost: 18-4-1633.
R 73 fol. 16 16-02-1632

Goyaert Philips Sanen is schuldig aan Geraert Dircx, schepen: ƒ 59,-.
Marge: Jan Hanssen en Hanrick Dielis als erfgenamen van wijlen Gerart Dircx
       zijn voldaan - 28-9-1638.
R 73 fol. 17 18-02-1632
- Jan Henrick Mennen - g.g. Jenneken, dr Henrick Stricken - en
- Jan Henrick Stricken.
Zij verdelen de achtergelaten goederen van wijlen Heer en Meester Thomas 
Stricken, hun broeder en pastoor te Asten.
- "Dat die voors. Jan van Meyel, als principael gejustitueert erfgenaem sijns
  broeder  voors.  blijckende  bij  sijnen  testamente  van  deselve  goederen 
gemaeckt
  sal geven de somme van ƒ 300,- min ƒ 25,- ter oirsaecke van de selve aen den
  voors. Jan Henrick Mennen. Behoudelijck dat die voors. Jan van Meyel de 
voors.
  somme sal mogen betaelen 'd een hellichte met erffbrieven en 'd ander met 
  geuelden gelde, terstont sondder vuytstel."
- Item alnoch eenen renthe van 10 gl./jr op 'derffgenaemen van Henrick Pot, 
alhier, waervan Jan van Meyel den brieff daervan sal stellen in handen van de
  voors. Jan Henrick Mennen.
- Alles met de voors. somme los ende vrij van alle lasten en commeren, met al-
  noch conditie dat den selven Jan Henricx sal hebben en genyeten vuytten 
voors.
  sterffhuysse off van Jan van Meyl voors. - een bed met sijn toebehoerte met 
  alnoch eenen  talbaert daer de inden testamenten des voors. Hr. Thomas 
Stricken, pastoir in sijnen leven alhier, verhaelt.
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- Na ontvangst van het voorschrevene, ziet Jan Henrick Mennen af van verdere
  pretenties.
- Den selve Jan van Meyel van sijnentwege daerinne midts desen oyck in de goe-
  deren den voors. Heer pastoir Stricken achtergelaten van sijne  susteren 
Pe-    terken
  des hebben die voors. partijen accordantien naer behoirten hanttastinghe te 
  hebben gedaen d'een des anderen reciprokelen gelooft dit voors. accoort."
Enz. enz.
R 73 fol. 18 24-02-1632 
Henrick Geuaerts verkoopt aan Henrick Isbouts te Deursen:
- een cijns van ƒ 6,-/jr       (ƒ 100,-)
Onderpand:
- huis, hof, hofstad en land te Ommel 3 l.

1. Jacop Aerts van de Cruys
2. wed. Aert Henricx
3. de straat
4. Jan van Rest

- land te Ommel 2 l.
1. weduwe Aert Henricx
2. Dries van Ruth
3. Frans van Ruth
4. Anthonis van Ruth

Marge: 23-9-1653 - Gelost aan Jan van den Boomen, als erfgenaam van Henrick 
                   Isbouts.
R 73 fol. 19 24-02-1632
Mathijs Henricx verkoopt aan Willem Slaets te Someren:
- heiveld aen den Diesdonck 4 l. 12 r.

1. de koper
 2-3. de gemeente

4. Pauwels Colen en de verkoper
Verkoper is het aangekomen bij transport van de gemeente.
R 73 fol. 20 24-02-1632
Laurens Henricx en Jan Henricx, borgemeesters is 1600, hebben "questie en ge-
schil" betreffende dit borgemeesterschap en waarbij eerstgenoemde volgens
"extract authentycq" uit hun boeken nog recht heeft op ƒ 62,-.
Zij zijn overeengekomen, dat:
-  de  drie  erfgenamen  en  kinderen  van  Jan  Henricx,  direct  ƒ 36,-  zullen 
betalen.
- "des sullen de voors. erfgn mogen corten, wes sij connen bethonen den voors.
  Laurens Henricx hun liquidelijck  schuldich te sijn - yder pro rato - 
waermede
  dese questie alsoo compt te cesseren."
Naschrift: Hierbij  gevueght  dat  ingeval  dese  voors.  contrahentien  of  de 
gemeynte            alnoch worden betaelt seeckere [      ] en haer 
beurgemeestersrecke              ninge geroyeert raecken de huysvrouw van 
Matijs van Taterbeck dat 

 alle tghene wat daervan soude moghe commen sal gelijckelijck, half
           en half bij de respectieve contrahenten gedeylt worden.
Marge: 1-3-1632 - ƒ 36,- aan Laurens Henricx gelost en gecasseert.
R 73 fol. 21 24-02-1632
Jan Janssen, schepen, verkoopt aan Mr. Adriaen Lintermans:
- land achter de Kerck - in de Heesackers   4 l. min 1 cops.

1. de koper
2. Anthonis Goorts
3. Jan Dielis Post
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4. de straat
Belast met: 1 st./jr cijns van de grond.
          - Mochten nog meer cijnsen bevonden worden dan zal de koper deze 

  mogen korten "teghen den penninck dartich."
R 73 fol. 21 01-03-1632

Jan Geldens is schuldig aan Geraert Dircx, schepen ƒ 106,- wegens geleend
geld en gekocht "moudt".
R 73 fol. 22vo 01-03-1632
Walraven Janssen geeft, in vorm van belening, over aan Jan Aerts:
- land den Endenpoel 1 l.

1. St. Catharijne-aultaer
2. St. Achten-aultaer
3. de straat

Marge: Gelost 17-1-1633.
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R 73 fol. 22 02-03-1632
Joost Joost Philipssen is schuldig aan Jan Janssen en Wilbort Jan Selen, als
momboiren der onmondige kinderen van Willem Pauwels ƒ 95,-, met intrest van 
zes jaar - wordt ƒ 129,20.
Te lossen: "Corsmisse" 1632.
Borg: Philips Aben, zijn oom.
Naschrift: Gelost 26-12-1632.
R 73 fol. 28 03-03-1632
Mathijs Joosten verkoopt aan Peter Peter Gielens, zijn zwager, zijn vrouws 
deel
in:
- een huis met de grond - in de Stegen

            1-2-3. de koper
4. de gemeente  

De verkoper wil zelf behouden: het ╝e deel van den boomgaard en een elzen-
boompje, staande aan het huis.
R 73 fol. 28 03-03-1632
Peter  Peter  Gielens  verkoopt  aan  Mathijssen  Joosten,  zijn  zwager,  een 
erffbrief
van ƒ 56,- (metten selve somme op den persoon van Jan Michiels van de Cruys -
            d.d. .......).
R 73 fol. 24 04-03-1632
Laurens Henricx, in de Stegen, welke verklaart dat de rente van 18 vat koren
aan het St. Achtenaultaer, staande in de panden van Roeff Joosten van Heuchten
- volgens constitutiebrief.
Dat hij, Laurens Hendricx en zijn voorouders, lange jaren deze rente hebben
betaald en nog betalen. Daarmee ontlastend de onderpanden der voors. Joost 
en zijn onderpanden daaraan verbindende - t.w.:
- een groesveld in de Stegen - neffens de Koeystraet - 
                               gen.d den Papendonck 8 l.

 1-3. Willem Janssen van den Berge e.a. 
2. de Koestraet
4. Tielen Marcelis

Zijn zoon Hanrick Laurens Henricx draagt in deze 18 vat voor ╝e deel bij.
 

    
R 73 fol. 25 18-03-1632╜
Iken - weduwe Marten Dries is schuldig aan Heer Henrick Peters, pastoor te 
Leveroy ƒ 50,- α 6%.
Gelost: 8-3-634.
R 73 fol. 25 20-03-1632
Willem Peters Verdijsteldonck verkoopt aan Catharien - weduwe Marcelis Jacops 
van Otterdijck - zijn deel - in hoogen en leegen, diepen en droogen, waar ook
gelegen - in de erfgoederen van Jacops van Otterdijck.
Hij zal blijven behouden uit de goederen:
- een rente van ƒ 100,-.
- 4 peter α 18 st./jr uit een lopende rente.
- de weduwe zal "quiteren" (afzien) van:
  land aen den Hageleyck 5 copse
En alsnog zal de weduwe 94 gl. , zonder "dilay" betalen aan de verkoper.

30



R 73 fol. 26 20-03-1632
Catharina - weduwe Marcelis van Otterdijck geeft over aan Willem Peters Ver-
dijsteldonck:
- land aen den Hageleyck

 1-3. Anthonis Canters
2. weduwe Jan Walters
4. Frans Peters

R 73 fol. 28 24-03-1632
Roeloff Dircx, mede voor zijn voor-kinderen, verkoopt aan Catharien - weduwe
Marcelis Jacops van Otterdijck, zijn deel, in de goederen van Jacop van Otter-
dijck. 
R 73 fol. 27 27-03-1632
Hanrick Daendels n.u. verkoopt aan Anthonis van Ruth, als momboir van Catha-
rina Jacops van Otterdijck, zijn deel, in de goederen, hem aangekomen van 
wijlen Jacop Marcelis van Otterdijck, vader van Judith, zijn vrouw. 
R 73 fol. 27 27-03-1632
Anthonis van Ruth, als momboir van Catharien van Otterdijck, is schuldig aan
Henrick Daendels ƒ 25,-.
Gelost: 22-4-1632.
R 73 fol. 94a - niet genummerd  02-04-1632
- Anthonis Jan Corstiaens - voor zichzelf,
- Jan Jan Verhaeghen - voor zijn vrouw,
- Frans Jan Verhaeghen - voor zijn vrouw,
- weduwe Jan Jan Corstiaens en haar kinderen - geass. met Peeter Pouwels en 
  Tielen Dircx,
- Grietken en Percken dochters Jan Corstiaens - geass. met Jan Vrindt.
Allen erfgenamen van Jan Corstiaens.
Zij verkopen aan Jan Peeter Poelmans:
- huis en hofstad

1. Henrick Jan Selen
2. de straat

 3-4. de straat en Henrick voors. 
Belast met: 9 vat rogge/jr aan den H. Geest van Asten.

- ╜ vat rogge/jr aan de Vicarie van Asten.
"Noch sal den cooper sijn gehouden te onderhouden drye van de vier ijnden met
noch eenen post achteraen".
R 73 fol. 94a vo - niet genummerd  02-04-1632

Jan Peter Poelmans is schuldig aan de voors. erfgn van Jan Corstiaens  ƒ 
102,50.
Naschrift: Gecasseert 16-8-1632.
           Gevisiteert en ondersocht hebbende den staet van de weesen wijlen 
           Jan Corstiaens is bij hun lieden ondergenoemt bevonden dan 
vercooper             van hun erffelijcke goederen nutter ende beeter 
vercocht dan gehou-
           den wesen doordyen ettelijcken van hun daermede moeten worden 
onder-            houden  ende  geallimenteert  dwelck  mits  desen  sijn 
attesteerende                 ende des versocht sijnde ten allen teyde 
tselven sullen affermeren.

 Actum coram: Gerart Dircx en Jan Janssen, schepenen.
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R 73 fol. 95 02-04-1632
Volgen de gelijke akten als op fol. 94a en 94a-vo.
R 73 fol. 29 03-04-1632
Peter Jan Cuppens heeft bij "erffwisseling" overgedragen aan Dirck Dirck 
Duyssen en Jan Anthonis Selen, als momboiren van Heylken - weduwe Marcelis
van de Goor en haar kinderen, zijn deel, in:
- groes het Ven geheel 4╜ l.

1. Bruysten Isbouts
2. de koopster
3. Jan Colen
4. de pad

R 73 fol. 30 03-04-1632
 

Heylken - weduwe Marcelis van de Goor en haar kinderen, geven bij "erffwis-
seling" over aan Peter Jan Cuppens:
- groes/land achter Ostayen 5 cops.

1. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
2. Peter Jan Cuppens
3. Jan Daendels van Bussel
4. de Waterstraet

R 73 fol. 30 03-04-1632
Peter Jan Cuppens verkoopt aan Heylken - weduwe Marcelis Jan van de Goir:
- een cijns van 5 gl. 5 st./jr     (ƒ 88,- α 6%)
Onderpand:
- groes achter Ostayen

1. de verkoper
2. Philips Janssen
3. de Waterstraet
4. Mr. Jan Henricx

- land die Strepen - gelegen op de Veldeckers
1. weduwe Daendel Colen
2. de verkoper
3. erfgn Lenart Marcelis
4. de gemeente

Naschrift: Deze rente is nu 3╜ gl./jr. De meerdere rente heeft de weduwe ont-
           vangen op 7-3-1635.
R 73 fol. 31 03-04-1632
Heylken - weduwe Marcelis van de Goir verkoopt aan Bruysten Isbouts "naer
drye sondaechse kerckgeboden ende schepenconde daerop gelegen is te weten
Dircx Jan Janssen ende Wilbort van Bussel daerop gehoirt wesen" enz. enz. 
-groes/land op Braessel 3 l.

1. de pad
2. erfgn Lenaert Marcelis
3. de koper
4. de verkoopster

Belast met: ƒ 250,- aan het aultair van St. Anna in de St. Jacobkerk te 
  's Bosch.
- ƒ 15,-/jr. (aan NN)                Koopsom: ƒ 160,50.

Naschrift: Gelost 8-3-1635.
R 73 fol. 32 08-04-1632
- Laurens Henricx, voor zichzelf - en  
- Dirck Peters van Brugge - als momboir van de onmondige dochter van Laurens
  Henricx - en wijlen Willemken, zijn laatste vrouw.
Zij verkopen aan Anthonis Canters, schepen:
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- huis, schuur, hof, hofstad en land - in de Stegen.
1. Jan Henrick Stricken
2. de straat
3. de Coestraet
4. Hanrick Laurenssen

- hooiveld 1 sesterse
1. Geraert Dircx
2. Michiel Franssen
3. erfgn Peter Gielens
4. Jan Gielens

Belast met: 1 gl./jr aan de Kerk van Asten.
Verder wordt verwezen naar de verkoopcedulle d.d. 27-1-1632.
- land in de Stegen 13 l. 1 cops

(bij de vorige post)
 1-3. Willem van Berge

2. de Coestraet
- groes/land in de Stegen

1. het Convent van Bynderen
2. de Coestraet
3. erfgn Teunis Verhindert
4. erfgn Dirck Tielens

- land in de Coestraet 5 cops
1. Henrick Laureynssen
2. Jan Schepers e.a. 
3. Tielen Marcelis
4. Mathijs Franssen

Zijnde apart - aaneen - groot 14╜ l.
Belast met: 23 vat koren/jr aan het St. Achten-aultaer.

- 30 st./jr (ƒ 25,-) aan de erfgn Frans Lemmens.
R 33 - 52 08-04-16(32) jaar is fictief.
De schout van Asten, aanlegger - contra - Reynder Jan Heuchtiens, gedaagde.
o.a. 
Aanlegger concludeert - dat gedaagde zich zo heeft vergeten dat hij op 
8 april l.l. bij een sommatie van de vorster, tot voldoening van een koopce-
dulle, deze heeft toegeroepen: "Gheeft mij daer een penne, ick salder op 
schrijven - Dat sij altemael hun gat daeraen vegen!"
Daarmede de gehele "weth " beledigende - enz. enz. 
Hem daarom op te leggen een "peen" van 60 gouden realen.
R 73 fol. 33 09-04-1632
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Marten Selen:
- een erfbrief van ƒ 6,-/jr - d.d. 6-4-1570 - met drie verschenen en ΘΘn 
  lopende pacht.
Onderpand:
- huis, hof en hofstad in de Wolsberch.
Nu behorende aan Jan Anthonissen den ouden en de erfgn.
R 73 fol. 34 09-04-1632
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Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Martens:
- huis en hof in het Dorp

1. de straat
2. Peter Seel Peters
3. erfgn Jacop van Ayen

R 73 fol. 34 09-04-1632
Jan Martens verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- een cijns van ƒ 6,-/jr    (ƒ 100,-)
Onderpand:
- huis en hof in het Dorp

1. de straat
2. Peter Selen Peters
3. erfgn Jacop van Ayen

En voorts alles wat hem toekomt van het "versterf" van zijn vader.
Marge: 
       3-2-1644 - Gelost aan [Sanen] Jacob Phlipsen. 
R 73 fol. 35 13-04-1632
Jan Geldens verkoopt aan Jan Jan Peters:
- land het Nootien - aan het Dorp 3 cops.

1. de koper
2. weduwe Joost Geraerts
3. de voetpad
4. erfgn Reynder Lenssen

R 73 fol. 35 14-04-1632
Jan Janssen en Anthonis van Ruth, schepenen,
Lambrecht Janssen en Jan Jelis - alias Post - als momboiren van de weduwe 
Mathijs Driessen.
Zij hebben insinuatie gedaan aan Joost Jan Jelis "dat hij datelijck commen 
ontfangen  veste  van  de  goederen  bij  hem  gecocht  van  deselve  weduwe  of 
momboiren
naer teneur en inhalt" enz. enz.
Bijgevoegd is een los briefje, betreffende deze insinuatie gedaan door:
          Lammert Hanssen - en
          Jan Jelis alias Post             Dit is het merck 
                                           van de ondervorster
R 73 fol. 36 16-04-1632
 
Jan Pauwels is schuldig aan Huybert Janssen ƒ 50,-.
R 73 fol. 36 16-04-1632
Geraert Dircx en Dirck Goortssen, schepenen, geven over aan Marcelis van 
Groeningen, meyer, te Asten, de "erffve" welke Willem Anthonissen gekocht 
heeft van de gemeente. 
Verkoopakte van secretaris van Buytenen. Het betreft:
- land ontrent den ouden Meulenberch

1. Hanrick Peters
2. de Meulenwech

 3-4. de weg
Willem Anthonissen is betaald door van Groeningen.
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R 73 fol. 37 18-04-1632
Jacop Jan Henricx stelt zich borg voor Jan Janssen, betreffende de huur van:
- huis, hof en landerijen
Verhuurder: Geuert Driessen.
Huurprijs: 12╜ vat rogge/jr.
Naschrift: 15-4-1635 - De verhuurder is voldaan.
R 73 fol. 37 18-04-1632
Jan Jan Tielen, Aert Symons, Huybert Jan Diepenbeex als momboir met Jan Antho-
nis Mennen van Huybert Jan Tielen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders: Jan Joost Tielen - g.g.m. 
                                                   Lucia Jan Diepenbeex.  
1e lot: Jan Jan Tielen
- land tot Ostayen 5 cops.

 1-3. erfgn Daendel Goorts
2. erfgn Hanrick Bernaerts
4. de weg

- beemd int Root
1. de delers
2. weduwe Hanrick Custers
3. Aert Driessen e.a.  
4. Marcelis Jacop van Ayen

2e lot: Aert Symons
- land op groot Braessel 5 cops.

1. de delers
2. erfgn Jan van der Zande

   3. de voetpad
4. Gelden Gielis

- hooibeemd op de Aa
1. Peter Dircx
2. de delers
3. de Aa
4. erfgn Daniel Colen

- dries tot Ostayen
1. Peter Jan Cuppens
2. erfgn Hanrick Bernaerts
3. Jr. Wouter van Beeck
4. de gemeente

- land op de Heesackers
1. de delers
2. erfgn Jacop van Ayen
3. de weg
4. Peter Janssen van Houbraken

3e lot: Huybert Jan Tielen
- land op Braessel

1. Aert Symons
2. de delers
3. de pad
4. Gelden Gielis

- weiveld te Ostayen
 1-3. Jr. Wouter van Beeck

2. Jan Janssen, schepen
3. Hanrick Heynen van Deursen

- land op de Heesackers
1. de delers

 2-3. de straat
4. Peter Janssen Poelmans

R 73 fol. 39 18-04-1632
Aert Symons geeft bij "erffwisseling" over aan Jan Jan Tielen, zijn zwager,
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zijn deel in:
- huis en hof in het Dorp

1. erfgn Reynder Lenssen
2. erfgn Jan Jan Peters
3. de straat
4. Mr. Adriaen Lintermans

R 73 fol. 39 18-04-1632
Jan Jan Tielen geeft bij "erffwisseling" over aan Aert Symons, zijn zwager:
- land aen de Heesackers 1 l.

1. Huybert Tielen
2. erfgn Jacop van Ayen
3. de weg
4. Peter Janssen van Houbraken

- land aen de Pasch
1. erfgn Catlijn Verheyden
2. Jan Jan Peters
3. de straat
4. erfgn Peter Gielens

R 73 fol. 40 18-04-1632
Geraert Thomas Dries heeft overgegeven aan Joost Peter Joosten en Jan Mathijs-
sen van de Cruys:
- het gezaaid koren en schare op zijn landerijen aan Voordeldonck.
Zoals hij het heeft verkocht aan Teunis Aertssen tot voldoening van achter-
staande gemeente- of dorpslasten.
R 73 fol. 41 18-04-1632
Peter Wouters, te Schoten, verkoopt aan Walraven Janssen en Cristina - weduwe
Symon van Bon en haar voor-kinderen zijn deel in de goederen, gekomen van 
Catharina, zijn vrouw en nagelaten door haar ouders.
R 73 fol. 41 20=04-1632
Henrick Jan Selen verkoopt aan Geraert Dircx, schepen:
- een obligatie van ƒ 38,05 - d.d. 7-10-1631 - t.l.v. Jan Joost Stouten.
R 73 fol. 42 18-04-1632
- Willem Philipssen van Heuchten - mede voor
- Hendrick Ph. v. Heuchten, zijn broeder,
- Thomas Ph. v. Heuchten - en 
- Dirck Ph. v. Heuchten - kinderen en erven van wijlen Philips van Heuchten

               g.g.m. 
               NN.   

Zij dragen over aan Mr. Daendel Tybosch en Henrick Huyberts van Empel, beiden 
te Helmondt - hun deel in de goederen achtergelaten door wijlen hun moeder
en gelegen te Aerle bij Beek - schepenakte Aerle 23-8-159 - voor "deen hel-
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lichte met conditie dat de voors. Mr. T. D. en H. H. v. E. ingevall van pro-
cesse off oppositie de saecke sullen dirigeren en bedingen daer sulxs behoort
sal wesen tot haere eygen cost en laste" enz. enz.
R 73 fol. 43 22-04-1632
Catharina - weduwe Marcelis Jacops van Otterdijck en haar kinderen - geass. 
met Anthonis van Ruth en Roeloff Willem Dircx - verkopen aan Thomas van Ruth 
al hun goederen in de Stegen t.w.:
- huis, hof, hofstad, land en groes 18 l.

1. Hanrick Vreynssen
2. Jan of Aert Gielens
3. Willem Blockmaeckers
4. de straat

- land aen den Hageleyck
1. wed. Hanrick Aert Michiels
2. Joost Aerts

 3-4. de weg
- land den Creyenstart 2╜ l.

1. de gemeente
2. Geuaert van Heuchten
3. Jan Henrick Stricken
4. Anthonis Verhindert de jonge

Belast met: 6 st./jr cijns van de grond.
- 22╜ st./jr in een meerdere rente van ƒ 11,-/jr.
- ƒ 100,- aan Willem Verdijseldonck.
- 4 peter/jr aan Willem Verdijsseldonck.
- 100 daelder aan Aert van [Stecken] te 's Bosch.
- ƒ 100,- aan Joost Selen te Helmondt.
- ƒ 100,- aan Maes van Rest.
- ƒ   3,-/jr aan de Kerk van Asten.
- ƒ   3,-/jr aan Jan Maes.
- ƒ  64,- aan de Scholaster te St. Oeden Roode.
- 1 daelder/jr aan Thomas Post.
- 1 malder rogge/jr aan Goyert Joosten.

Gereserveerd wordt: De schuur met de ondergrond. 
         - Een copse land naast Jacob Dielis.
R 73 fol. 44 22-04-1632 

Mathijs Thomas van Ruth is schuldig aan Willem Peters Verdijsseldonck ƒ 108,-.
Naschrift: Gelost 10-1-1633.
R 73 fol. 44 22-4-1632 fictief - ongedateerd
Willem Marcelissen van den Bogaert verkoopt aan Peter Andriessen van Ruth:
- huis, hof en hofstad in de Stegen.

1. Michiel Peters
2. de koper
3. de gemeente
4. de Coestraet

- groes den Meulenbeempt
1. Roeff Joosten

 2-3. Peter Hanrick Laurenssen
3. het Convent van Bynderen

- land in den Boeschit
              1-3. Ruelen Dircx
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2. Dries Hanricx
4. Peter Hanricx

- land in den Boeschit
1. erfgn Hanrick Bernaerts
2. Marcelis Peters e.a. 
3. Ruelen Dircx
4. Roeff Joosten e.a. 

- groes in den Boeschot
1. Anthonis Verhindert e.a. 
2. Dries Reynders e.a. 
3. Jan Michiels
4. het Convent van Bynderen

Belast met: 7 st./jr aan den Heer van Asten.
R 73 fol. 46 29-04-1632
- Engelken - weduwe Mathijs Driessen - geass. met  Lambert Janssen en Jan 
Dieles   Smolders,
- Anthonis Canters, schepen, als momboir van Syntien, onm. dochter van Jan van
  Haut te Deurne.
Zij verkopen aan Joost Frans Dielis:
- huis, hof, land en groes opten Dijsteldonck "egeen vandyen vuytgescheyden, 
in
  diepen en drogen, hogen en legen van actien deselve souden mogen wese, enz.
R 73 fol. 46 29-04-1632
Joost Frans Dielis is schuldig aan Antonis Canters, schepen, als momboir van 
Syntien, onm. dochter van wijlen Jan van Hal en t.b.v. deze ƒ 182,-.
R 73 fol. 47 29-04-1632
Joost Frans Dielis is schuldig aan Lambert Hanssen en Jan Dielis Smulders, als
momboiren van Engelken - weduwe Mathijs Driessen en t.b.v. deze: ƒ 90,-.
Marge:
       De gelden zijn, bij testament, vermaakt aan den H. Geest van Lierop.
       De H. Geestmeester van Lierop t.w. Hanrick Willems en Jan Aertssen 
       stemmen in met cassatie - d.d. 10-7-1637.
R 73 fol. 47 29-04-1632
Geuaert Driessen heeft bij "erffwisseling" overgedragen aan Joost Frans Phi-
lipssen:
- beemd de Meulenschouw

1. Mijnheer van Asten
2. de gemeente
3. de koper
4. weduwe Philips Franssen

R 73 fol. 48 30-04-1632 
Reynder Jan Heuchtiens en Tielen Dirck Duyssen stellen zich borg voor Peter 
Isbouts, tot een som van ƒ 37,65, wegens achterstand van dorpslasten op de 
"heffboecken" van Michiel Tijssen c.s. als gewezen borgemeesters.
De voors. som moet gelost worden " 't oicxt 1632" 
Peter Isbouts stelt in handen van de voorn. borgemeesters "alle het coren te-
genwoordich  op het landt ende erffenisse van Mijnheer van Asten ende bij hem
(P.I.) besayt, egeen van deselve schaere vuytgescheyden".

38



De borgen hebben toestemming om te mogen oogsten, tot een bedrag van v.n. 
waarde met de lasten.
R 73 fol. 49 04-05-1632

Frans Peters is schuldig aan Anthonis Tielens ƒ 100,- α 6%.
Naschrift: Thomas Jan Gielens namens Teunis Tielens, zijn zwager, is voldaan
           en stemt toe in cassatie - maart 1634.
R 73 fol 49 07-05-1632
Philips Janssen heeft van Jan Dircx overgenomen: 
- een rente van ƒ 50,- kapitaal, jaarlijks te betalen aan Heer Roeloff van
Engelen, priester te 's Bosch.
R 73 fol. 49 07-05-1632
Jan Dircx is schuldig aan Heer en Meester Jacop van den Bomen, pater des Con-
vents van Ommel, t.b.v. dit Convent ƒ 60,- komende van een "erffbrief" van 
ƒ 200,- van Heer Jan van Busselen. Waarmee deze brief is gecasseert.
R 73 fol. 50 07-05-1632
Michiel Peter Gielens verkoopt aan Willem Marcelissen en Peter Jacops:
- land in de Speurcht 1 l.

1. Lijsken - wed. Jan Walters
2. Elsken - wed. Jan Goortssen
3. Frans Peters
4. de gemeente

R 73 fol. 50 10-05-1632

Aert Jan Aelbers is schuldig aan Barbara Jan Aelbers, zijn zuster ƒ 90,-.
R 73 fol. 50 10-05-1632

Hanrick Jan Aelbers is schuldig aan Barbara Jan Aelbers, zijn zuster ƒ 70,-.
R 73 fol. 94 21-05-1632 - naschrift.
Peter Tijs Teeuwens en Jenneke, zijn zuster, verkopen aan Hanrick Isbouts en 
Jan Jan Maes, kerkmeesters, t.b.v. de Kerk:
- een rente van ƒ 3,-/jr      (ƒ 50,- α 6%)
Onderpand:
- het voorste deel van het huis - op de Leenssel 

1. de Aa
2. Frans Jan Stricken
3. Jan Tijssen
4. de Leenselssen Dijck

- land/groes
1. het Convent van Bynderen

 2-3. Teunen en Jan Tijssen
4. Frans J. Stricken

Coram: Gerit Dircx en Jan Janssen, schepenen, geprotocolleerd omdat deze veste
       "op een cladde heeft gelegen in den boeck en om nyet te verliesen."
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R 33 - 52 26-05-1632       1/4 
De schout van Asten, aanlegger 
contra  
Anthonis Anthonis Henricx (Canters), gedaagde.
o.a. 
Gedaagde is het eens met:
- Dat diegene die in een anders huis schade en moedwilligheid bedrijft daar-
  voor gestraft dient te worden.
- Gedaagde ontkent echter deze feiten, welke geschiedt zouden zijn t.h.v. Jan
  Reynders.
  Alzo daar niemand woont met de naam Jan Reynders.
- Wel woont er Jan Reynen, zoon van Mr. Reynen, te Leend, die herberg is hou-
  dende te Omel.
- Gedaagde heeft met andere jonge knechten t.h.v. Michiel Jacops zijn gelag 
gedronken. 
  Daar zijn nog gekomen, verscheidene "reysen", die jonge gezellen van Jan 
Rey-
  nen, naast het huis van Michiel voors. 
  Zij zijn binnengeroepen en hebben met "vrintschap" gedronken.
- Zoals ook de knecht van Jan Reynen de gedaagde heeft meegenomen "om eens 
  vrindelijck te schencken. Nochtans die gedaegde op gelach gereekent sijnde, 
  sijn gelach betaelt heeft. Hoewel oyck Jans knecht tot twee verscheyden rey-
  sen bij hem in des gedaegdes geloch is commen drincken, sonder dat hem daer 
iemant in leyden."
- "Sijnde die andere knechts daerna den gedaegde gevolgt en hebben met alle 
vrintschap gedroncken, gelijck sij hun geloch oyck betaelt hebben ende also 
enich verbositeyt geresen was tusschen Michiel Jacobs en Joost Tijssen." 
- "Waerover Jan Reynen, de weert, de tange in sijn handt nemende invaderende 
  en slaende daermede de knechten, den eenen voor den anderen vuytten huyse,
  ze oyck buyten den huyse vervolgende.    
  En  heeft  alsoo  oirsaicke  gegeven  van  alle  den  trubbel,  tumiteyt  ende 
oproer".
- Aanlegger is "verabuseert" dat hij gedaagde van deze moedwilligheid en pre-
  tense feiten heeft beticht en aangesproken.
  Hij heeft in alle vriendschap gedronken en is daar geslagen en "gebloeylaet"
  geweest met de tang van de waard.
- Geslagen zijnde, is hij uit het huis gegaan en heeft hem de vrouw van Dirck 
  Joosten met de hand genomen en gevraagd naar huis te gaan. Onderweg naar 
  huis is hij gevolgd door de waard, welke nog verscheidene keren is komen 
  slaan. Verder gaande heeft Frenske het gerinkel van de glazen wel gehoord,
  niet wetende van welk huis.
- De oorzaak hiervan is geweest, de voors. waard doordat hij de jonge knechts
  met de tang "invadeerde". 
  Enz. enz. 

06-07-1633       2/4
De schout van Asten
contra
Anthonis Thonis Henricx Canters en Joost Tijs Willems, gedaagden
Ook: Thonis Hanrick Hanrick Canters.
     Anthonis Henricx.
o.a. 
 3. De getuigenis van Sophia, de vrouw van Hanrick Horckmans, waarbij ze zegt
    dat de gedaagden t.h.v. Jan Reynen gevochten zouden hebben, zij tussen-
    beide zou zijn gekomen, waarbij de gedaagden haar met geweld ontkomen 
zijn.
    Dat daarna Jan Reynen, voor de deur twee steken zou hebben gekregen.
    Uit niets blijkt dat gedaagde die steken zou hebben toegebracht.
    Het huis was, binnen en buiten, vol dronken mensen.     
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    Het is ook zo dat Sophia, de moeder is van Diercxken, dr Hanrick Horck-
    mans - weduwe Jan Reynen en waarbij met de getuigenis rekening gehouden 
    kan worden.
 5. De getuigenissen van Ambrosius Philips van Huechten en Hanrick van Huchten
    zijn ter intentie van aanlegger en zeer simpel. Zij weten immers niets 
anders te zeggen dan dat de gedaagden in het gezelschap t.h.v. Jan Reynen
    "vechtende zouden zij geworden" en dat er enige kannen stuk geslagen wer-
    den; niet wetende wie dat gedaan zou hebben. Dit is dus ten voordele van 
    gedaagden.
 7. De commotie en het rumoer zijn geschiedt onder dronken mensen en in de 
donkere decembernacht.
 8. De getuigenis van Jan Reynen is "nullus" omdat geen verklaringen in eigen
    zaak afgelegd kunnen worden.
    Hij heeft ook niet kunnen zeggen wie hem de steken heeft toegebracht en de
    glazen heeft uitgeslagen.
13. Er wordt ook nog een werk aangehaald, dat Heylke, de zuster van Teunis 
    Teunis Hanrickx, eerste gedaagde, geroepen zou hebben: "Bruyt den ketel-
    boeter !!"
    Heylke is echter niet in het gezelschap aanwezig geweest.
14.  Mettien,  dr  Frans  Peters,  zijnde  dienstmaagd  van  Jan  Reynen,  is 
"geheelijck
    verdoolt" met haar getuigenis.
    Gedaagde heeft zitten drinken met de knecht van Jan Reynen t.h.v. Michiel
    Jacobs, ook een herberg, naast Jan Reynen gelegen, waar ze gehaald werden 
    door deponente.
    Ze heeft gezien dat haar meester met een bierpot werd geslagen door 
gedaag-
    de doordat hij onder het gezelschap "met de tang was slaende".
    Met deze getuigenis is het echter - wiens brood men eet wiens woord men
    spreekt.
18. Gort Arts verklaart in zijn getuigenis dat gedaagden hebben zitten drinken
    t.h.v. Michiel Jacops en daarna zijn gegaan naar Jan Reynen "ende eerst
    woorden gehadt tegen den voors. Michiel Jacops, heetende deselve liegen
    denselve Joost hem alsoo een vuystenslagh gevende ende den selven Jan Rey-
    nen denselve Michiel willende voorstaen ende met een tange slaende onder
    het geselschap. Joost, ΘΘn van de gedaagde, tot sijn defensie met een 
bier-
    can die hij inde handt hadde denselven Jan Reynen wel van hem heeft mogen
    keeren."
    Het is zo, dat Jan Reynen zelf het tumult heeft gemaakt en alzo door 
enigen
    uit het gezelschap in de kelder is gestoten.
21. De verklaringen van Mr. Ariaen Lintermans, chirurgijn, en Dirck Janssen,
    schutter, deze zijn ten voordele van gedaagden.
26. Peeter Peeter Dries, diens getuigenis is slechts ten deele terzake - de
    woorden die de tweede gedaagde tegen Michiel Jacobs den Seger heeft gezegd
    zijn deze materie niet rakende.
    En als dezelfde deponent zegt - dat hij daarna uit het huis gegaan zijnde
    op den dries gevonden heeft de zuster van de eerste gedaagde, biddende hem
    deponent, haar broeder uit het huis te halen. En hem uit het huis 
gebracht 
    hebbende, dat hij met haar naar huis zou gaan en alzo bij zijn zuster 
blij-
    vende.
    Zouden daarna de glazen uitgeslagen zijn - enz. enz.

05-10-1633       3/4
o.a. 
 1. De gedaagden ontkennen den persoon van Jan Reynen - of Reyngen den Werdt,
    te Ommel, alwaar "pretens" tumult zou zijn geweest den "pretensen steeck
    off wonde geinfligeert ende gegeven zouden hebben".
 8. Er zijn ook nog getuigenissen van:
    - Frensken, de vrouw van Dierck Joosten,
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    - Anneken Philips Mathijssen - en
    - de vrouw van Michiel Jacops. 
10. Peter Peter Dries heeft verklaart dat de eerste verweerder, bij hem 
    buiten op den dries was, toen de ruiten werden ingeslagen.
    Zij hebben het gerinkel van de glazen gehoord.
11. Hendrick, de zwager van de werdt, liep ook uit het huis " met een steel
    slagende".

06-10-1633       4/4
Inventaris.

o.a. 
Aanlegger verklaart de zaak te willen sluiten en om recht te verzoeken.
Sustinerende dat de verweerders insgelijks zullen sluiten.
Ook de schepenen houden de zaak voor gesloten.
R 73 fol. 51 02-06-1632
Jan, Dirck en Frans, gebroeders en kinderen van wijlen Hanrick Wilbers - en
Joostken Nelen.
Zij verkopen aan Tielen Dirck Duyssen:
- land int Ven 3 cops.

1. weduwe Goyaert Anthonis
2. Peter Janssen van Houbraken
3. Mathijs Tijssen van Hove
4. Peter Hanrick Vreynssen

Belast met: 2╜ vat rogge/jr aan den H. Geest van Asten.
R 73 fol. 51 02-06-1632 
Jan Anthonis Mennen en Huybert Daniel Colen, ieder voor zich, verkopen aan
Mathijs Janssen van der Zande:
- groes of weiveld onder Ostaden 7 l. 21 r. 13╜ v.

1. Jan Janssen e.a. 
2. Thomas Joost Mennen
3. Jan Anthonis Mennen
4. erfgn Daniel Colen

Belast met: 30 st./jr aan de Kerk van Asten.
Alsnog op conditie: Dat Jan Anthonis Mennen, de beempt off weyvelt voors. te-
                    ghen eenen yederen alsoo sal weiren ende vrijen. Soo te-
                    ghen Sr. Jacop Fabry, secretaris tot Helmondt, als anderen
                    die opten selven beempt souden willen pretenderen. Dat 
                    Mathijs Janssen van Sande daervan sal sijn en blijven ont-
                    last.
R 73 fol. 52 06-06-1632
Compareerde voor ons, Peter Jacops en Willem Janssen van den Berge, schepenen:
- Jan Henrick Stricken - ter eenre - en
- Michiel Franssen - ter andere zijde.
Zij  hebben  "questie  en  geschil"  betreffende  de  erfgoederen  van  Peterken, 
zuster 
van wijlen Thomas Stricken, pastoor te Asten.
De voorschrevenen hebben nu een "schikking" aangegaan met Anthonie Canters - 
als momboir van Gommairen, geachte neve, des voors. Peterken - en nu buitens-
lands wonende. Dat:
- Michiel Franssen, mede tot behoef van zijn neef Gommaren, zal ontvangen:
  - een obligatie van ƒ 200,- t.l.v. Guillaeme Fabri, deurwaarder te Helmond -
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    d.d. 25-9-1630.
  - een  kerre, zoals Jan Henrick Stricken die heeft gehad van zijn broer 
Thomas
    Stricken - en nog ƒ 10,-.
Marge: Dat de kerre en de 10 gl. sijn tot behoeff van Michielen alleen voor 
       dienst en arbeyt voor sijnen voors. broeder gedaen.
Michiel Franssen en Anthonis Canters renuntiδren hun deel in de goederen van
voors. Peterken.
R 33 - 52 07-06-1632
Aanspraak voor:
Jan Jan Maes, aanlegger
- contra
Geraert Dircx - als momboir der twee dochters van Frans Timmermans.
Aanlegger verzoekt aan de rechtbank, dat deze, bij het definitieve vonnis aan
de gedaagde, in kwaliteit als voor, een betaling op wil leggen van 42 gulden
en 17 stuivers. 
Volgen een groot aantal stukken, 8 of 9 katernen, die, deels, omdat ze ongeda-
teerd zijn en deels door de slechte kwaliteit, onbehandelbaar zijn geworden.
Enige bijzonderheden of namen hieruit:
 1. - erfgenamen Mr. Goort Cuylmans.
    - De gedaagden, zijnde, twee jonge dochters, vinden het van onbehoorlijk-
      heid getuigen en zeggen dat de schepenen "verdoolt zijn geweest" om hun
      op hun welgefundeerd verzoek geen inzage te geven in de akte van 
      14 jan. 1608.
    - Zij waren in die tijd, 1608, omtrent 15 jaar oud en kunnen dus geen we-
      tenschap hebben van wat hun ouders in die tijd hebben gedaan.
    - Frans Timmermans heeft vier kinderen nagelaten, twee zonen en deze twee
      dochters. De zonen zijn ook nog in leven en ouder dan de gedaagden.
    - Aert Frans Timmermans heeft zijn erfgoederen verkocht.
    - De zonen hadden dus even goed aangesproken moeten worden als deze twee
      onnozele dochters.
 2. - Betreft een akte "die gefundeert en gebouwt is op seekere cladtstucken"
      aangaande de door hun vader opnieuw verdeelde goederen en de koop 
daarvan 
      gerenuntieerd.
      (Onduidelijk is hier, over welke goederen het gaat.)
    - Jan Belen den ouden heeft zes kinderen nagelaten - m.n. Jan, Anna, Jen-
      neken, Catharina, Maria en Flips.
    - Waarvan de eerste vier kinderen hun portie hebben verkocht - e.e.a. 
      blijkt uit de verkoopcedullen.
    - De goederen van de laatste twee kinderen zijn onverkocht gebleven en 
      verdeeld tussen de overige kinderen.
    - Nog dient genoteerd te worden, dat Jan Marcelis, in deze "cladde" 
      bekent - niet de zoon of kindskind van de zes kinderen van wijlen Jan
      Belen den ouden te zijn - en dus ook niet "geraeckt" tot de goederen.

 
 3.   Augustus 1633.
    - Of het niet waar is, dat hij deponent, Jan Janssen  met Jan Jan
      Maes, aanleggers in dezen, in 1624, als borgemeester t.h.v. de moeder 
      van de twee dochters van wijlen Frans Timmermans geweest is en haar en
      andere buren tot betaling gedwongen heeft "sonder dat sij oyt eenighe 
mentie heeft gemaeckt dat haer den voors. Jan Maes noch yet schuldich
      soude wesen, off dat sij noch yet soude pretenderen vanweghen eenighe
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      onderhoudinghe van den bastart van Mr. Goort Cuylmans" maar dat zij en 
de 
      andere buren alles goed hebben voldaan.
      Naschrift: Jan Janssen, 46 jaar, verklaart in 1624 borgemeester te zijn
                 geweest en dat e.e.a. is gegaan als hiervoor beschreven.
   
   - Jan Jan Maes is de neef van Marie en Jenneke, de twee dochters van Frans
     Timmermans.
   - De moeder van de twee dochters zou de 42 gl. 17 st. hebben ontvangen op 
     afkorting van de "montcosten" die den bastart van Mr. Goort Cuylmans zou
     hebben genoten - "dit is onwarachtich."
     Doch is haar dit bedrag in nood geleend en vanwege het vlas en laken 
t.h.v.      aanleggers schoonmoeder gehaald.
   - De dochters hebben eigenlijk recht op, 122 gulden, van de tijd dat de 
v.n. 
     bastard bij hun besteld is geweest.   
   - De goederen die Mr. Goort Cuylmans, na zijn overlijden heeft nagelaten,
     waren, alles overziende, van "nul" waarde.  
   - Cuylmans heeft bij wijlen Lijnken Shaesen een natuurlijke zoon verwekt -
     genoemd Goort, deze is in studie "tot Coolen".
   - Hij heeft nog een natuurlijke zoon verwekt, ook genoemd Goort en deze is
     "bestelt" bij de moeder van de reconveniδnten.    
     voor het eerste jaar     ƒ 30,-
     voor het tweede jaar ƒ 20,-   
     voor de andere 12 jaar - α ƒ 12,-/jr         
     makende 14 jaar          ________  Sic !!

                                                 ƒ 122,-
  - Mr. Goort heeft bij zijn overlijden, zonder de "montcosten" te hebben 
    betaald, veel en diverse goederen, roerend en onroerend, nagelaten.
  - Deze goederen zijn "geapprehendeert" de voors. Lijnken, zijn moeder en de
    aanlegger (Jan Maes) - g.m. Lijneken, dr van de voors. Lijnken Shaesen.
  - Zij hebben deze goederen aanvaard en op zich genomen de achtergelaten 
    schulden te betalen.
R 73 fol. 54 14-06-1632
Jan Hanrick Stricken geeft aan Michiel Franssen - en Anthonis Canters, als 
mom-
boir van Gommer, een obligatie van ƒ 200,-.
Zie vorige akte.
R 73 fol. 54 14-06-1632

Anthonis van Ruth is schuldig aan Jan Janssen ƒ 80,-.
Gelost: 21-4-1634.
R 73 fol. 54 14-06-1632
Willem Willemssen is schuldig aan Goris Franssen - 8 vaeten corens.
Te leveren: Ommelwijdinge 1632.
R 73 fol. 55 15-06-1632
Jenneke, weduwe Thomas Joosten - geass. met Jan Hanrick Stricken en Anthonis
van Rut als haar momboiren - verkoopt aan Aert Joost Anthonis haar deel in:
- huis, hof, hofstad en het brouwhuys - in het Dorp.

1. Jan Rommen
2. Jan Anthonis Mennen

 3-4. de straat
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R 73 fol. 55 19-06-1632 
Willem Anthonis Janssen verkoopt aan zijn broeder Jan Anthonis Janssen:
- huis en hof aan de Meulenpoort te Weert

1. de wal van de veste
2. Herman Luyte Stricken
3. de straat
4. NN

Naschrift: "Jan Anthonis Selen heeft vertieden en gerenuntieert op de veste 
           ende deselve wederom overgegeven aen den coper sijnen broeder in-
           der vuegen als hij die heft ontfangen - 7-7bris-1632.
R 73 fol. 56 22-06-1632
Jan Anthonis Mennen verkoopt aan Frans Jan Loomans:
- land aen de Veldackeren - Nieuen Erffve

1. erfgn Daendel Goorts
2. de gemeente
3. erfgn Willem van Beeck
4. Jan Geldens

Het voors. stuk is gekocht van de gemeente.
R 73 fol. 56 21-06-1632
Geraert Jacops en Jan Jacops, gebroeders dragen in "erffwiseling" over aan
Maria Jacops en "haer gesuye" (zwager) Dirck Janssen:
- groes int Lielder

1. Dirck Goorts
2. erfgn Marten Dircx
3. Marcelis Peter Jacops
4. Lenaert Maes
                    Wisselsom: ƒ 100,-.

R 73 fol. 57 22-06-1632
Cornelis van Schayck en zijn vrouw, Meriken, verkopen aan Peeter Marcelis 
Colen:
- land ontrent de Meulen 1 l.

1. de gemeente
2. het Groot Gasthuys van 's Bosch
3. erfgn Michiel Colen
4. de straat

Belast met: 1 gl./jr aan de erfgn Jan Coppen te Someren.
R 73 fol. 58 30-06-1632
Wilbort Herman Verlynden - mede voor:
Joost en Mechtildis, zijn broer en zuster, geven wederom over aan Jacop 
Corstjaens:
- land 32 r.

1. weduwe Frans Verlynden e.a. 
   achter Michiel Tijs Franssen
2. Jan Joosten - alias Switsers

Welcke voors. los geschiedt sijnde, is geconditioneert dat voors. Jacop
Corstjaens, kersmisse e.k. sal gehouden wesen te geven de somma van xviiii
gulden eens, des datelijck te geven aen den voors. Wilbort Verlynden enz. enz.
R 73 fol. 59 30-06-1632
- Joost Frans Philipssen - en
- Frans Joosten, zijn zoon,
- Philips Isbouts, zwager of schoonzoon, van Joost Franssen - en met hen, ik
  Laurens Volders, secretario en Goossen Willem Mennen - momboiren van de 
vier 
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  onmondige kinderen van Joost voors. m.n. Philips, Jan, Jenneken en Catharina
  voor deze "reyse" alleen.
Zij verkopen, namens deze kinderen, aan Willem Marcelis Peter Jacops:
- huis en hof - in het Dorp

1. Walraven Janssen en de erfgn Jacop Marcelis
            2-3-4. de straat

Belast met: vierdalven gl./jr aan den H. Geest van Asten - de koper zal 
            ƒ 100,- inhouden tot deze gelost zijn.

- 5 cop rogge/jr aan de Kerk van Asten.
- 11 st./jr aan de Kerk van Asten.

Marge: De drie voors. renten zijn gelost - d.d. 5-10-1632 t.o.v. de schepenen
       Marcelis Peter Jacops en Jan Aert Teussen.
R 73 fol. 60 02-07-1632

Philips Peter Slaets is schuldig aan Willem, zijn broeder - ƒ 555,-.
Te lossen: 25-3-1634.
      Coram: Marcelis Peter Jacops over te dragen aan Jan Aertssen, schepenen.
     
R 33 - 52 02-07-1632 fictief - ongedateerd.
Jenneke - weduwe Jacop Gielens, als enige zuster en erfgename van wijlen 
Lijsken, dr Willem Diercx, arrestante
- contra
Zekere "beslagen penningen" achtergelaten door Lijske Willems, uitgeleend aan
Marye Pastoirs en berustende onder secretaris Volders.
o.a. 
- Invordering van ƒ 50,- α 5%.
- Marye is ongeveer drie jaar geleden gestorven.
- Lijsken is ongeveer twee jaar geleden gestorven - ab intestato.
- De pastoor en Volders zijn opgetreden als executeuren van het testament van 
  Marye.
- Aanlegster heeft goed gevonden de "penningen te arresteren" en daarvan ook 
  kennis te geven aan Aerdt Verdonschot te Achelen.
R 33 - 52 02-07-1632 fictief - ongedateerd.
Stuk gemerkt F.
Frans Martens, aanlegger - contra - Jan Laureys Joosten, gedaagde.
"Den onnoeselen ende armen aenlegger, boven sijn groote costen ende smart
door de infectie van de wonde".
R 73 fol. 60 05-07-1632

Jan Willem Thijs is schuldig aan Goris Franssen ƒ 35,-.
Te lossen: Den yersten dach van de Garstmaent 1632.
Naschrift: "Dese bovengeschr. geloofte is gecasseert met consent van Goris
           Franssen, die welcke heeft geloofft desen aengaende nyet meer te
           soecken, noch te doen soecken, nu noch ten eeuwigen daege - die
           welcke in tecken der waerheyt dese cassatie mede heeft ondertec-
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           kent - xii-7bris-1632. 
Dyt is          Goris Franssen

R 73 fol. 61 08-07-1632
- Jenneken en Merye, dochters Wyllem Frans Tymmermans - geass. met Geraert 
  Dircx, hun momboir en deze mede namens Heer Jan, priester, wonende bij
  Ceulen, hun broeder.
- Aert sone Frans Tymmermans.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Heer Jan, Jenneke en Marie.
- het landt bij den huys - noortwaerts - soals is afgepaelt.
- drye deelen in de huysinge.
- de hellicht in schuer en schop.
- de drye deelen in landt aen den Stap naer Somersche sijde, soo 't selve al-
  dair oyck is affgepaelt.
- drye deelen van het groesveldt daerbij en aengelegen op Heusden, naeste het
  Sloot.
- drye deelen in het hooyvelt "de Weyen" bij Wilput gelegen, naer Weert toe.
Belast met: 
 - 14 vat koren/jr aan Heer Ruth van Someren - van seecker aultair in 

  de Kerck van Someren.
- 1 vat koren/jr aan een altaar in de Kerk van Asten    

 - 1 stuiver/jr aan de Coster.
- ƒ 200,- α 6% aan het Clooster te Boxtel.
- ƒ 100,- α 6% aan Steven Aelberts te 's Bosch.
- ƒ 225,- α 7% aan Geraert Jacops van Weert te 's Bosch.
- ƒ 2,-/jr aan de rentmeester Betsmeer van het Weeshuys te 's Bosch.
- 5╜ stuiver/jr voor de drie percelen aan grondcijns.

- Het hout, staande op de percelen tussen de erven van de wederdelers, zal 
  daarop drie jaar mogen staan en moet dan geruimd worden.  
- Aert Frans Tymmermans, wederdeler, zal zich tevreden houden met "soo veel
  erffs  van  den  andere  lande  als  hem  competeert  in  placke  daerop  de 
principaele
  huysinge is staen".
2e lot: Aert Frans Tymmermans
- de halve schuur met de halve schop bij het huis op Heusden.
- het ╝e deel van het land daarbij gelegen tussen het land van Joost Joosten 
  van Heuchten.
- het ╝e deel in het land aan de Stap gelegen, oostwaarts, tussen de straten.
- het ╝e deel in het Eusselvelt tussen de erffenisse van Aert Daendels.
- het ╝e deel in de beempt gelegen bij Wilput - de Weyen.
Belast met: 
    - ƒ 150,- α 7% aan Henrick den Becker te 's Bosch.

- ƒ 4,-/jr aan Mathijs van Hove te Asten.
- 5╜ stuiver/jr cijns van de grond.

R 73 fol. 63 08-07-1632
Jenneken en Maria, jonge dochters, van Frans Timmermans - geass. met Geraert
Dircx, hun wettige momboir. Zij testeren.
- Alles aan de langstlevende.
- Na overlijden van de l.l. gaan de goederen:
  a. - voor de ene helft naar het - Clooster van Ommel.

           - het Minderbroederklooster te Weert.
  b. - voor de andere helft naar  - den H. Geest van Asten.
Conditie: Dat door de resp. kloosters en door den Armen voor hunne zielen
          zal worden gebeden en missen voor hen opgedragen zullen worden.
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R 33 - 52 21-07-1632                      1/3
Glaudi Ideleth, schout, aanlegger
- contra
Aert Frans Timmermans, gedaagde.    Ook: Aert Frans Tielemans
o.a. 
 4. Gedaagde is woonachtig te Someren en is "gedaeght" door de vorster aldaar 
    echter zonder "consent van de wet van Someren".

      1632     stuk gemerkt H.  2/3
 1. Gedaagde ontkent - dat hij gekomen zijnde in het huis van zijn zusters, 
    ΘΘn van hen zou hebben "geinvadeert" en ter aarde geslagen, dat toen zij 
    vluchtte, haar, met een "roer" in zijn hand, heeft gestoten en met zijn 
    voeten getreden.
    E.e.a. zal in de eeuwigheid niet blijken. Hij heeft zijn zusters nooit an-
    ders bewezen dan eer en deugd.
 3. Na het overlijden van Maria Franssen, zijn moeder, achterlatende veel en
    diverse meubelen en "haeffelijcke" goederen o.m. granen, beesten en andere
    huisraad. 
 4. Deze goederen "succederen naer het recht en costuymen van dese dorpe" op
    de wettige kinderen.
    Gedaagde is dan gegaan naar zijn zusters, t.h.v. zijn overleden moeder, en
    heeft hun in alle vriendschap "gebeden" dat het hun zou "gelieven" de goe-
    deren in de minne te delen. Nog verzoekende of zij hem "enig" rogge mee 
zouden geven voor zijn arme kinderen. Dit bij provisie.
    Jenneke, ΘΘn van zijn zusters, is hier kwaad over geworden, heeft hem 
zeer 
    geantwoordt en hem het huis uit willen jagen, hem nog beschuldigende van 
    diefstal.
 6. Dit alles is geschiedt, onder langdurige "patientie" en door nood en armoe
    gedwongen, ook gezien de grote onrechtvaardigheid van zijn zusters - heeft
    gedaagde het paard in de kar gespannen en "eenighe quantiteyt" graan op-
    geladen.
    Hij heeft nog gezegd, dat zij paard en kar de volgende dag weer terug kon-
    den halen en dat zij alles in de minne zouden regelen.
 7. Jenneke, heeft hem daarop "aengetast ende hem bij de clederen treckende 
    ende groote oproerte maeckende, hem diverse dieverije, gelijck onredelijke
    vrouwepersoonen als dese is, naergeroepen".
 8. Gedaagde heeft haar niet geslagen, gestoten of enig "lesie" gedaan.
11. Ingeval bij visitatie "eenige blauwheyt aen haer lichaem"  gevonden mocht 
    worden, dan moet dat het gevolg zijn van een ziekte welke zij heeft gehad
    en nog heeft.
12. Maar het is "lichtelijck te colligeren dat sijn susteren tselve heeft ge-
    fingeert om haeren armen broeder vuyt sijn erffgoet te sluyten. Zoals hij 
    nog steeds is uitgesloten van zijn rechtmatig deel. Er is nog steeds geen
    inventaris gemaakt.
13. Dat zijn zuster, die door de "geinfligeerde quetsure soude blijven liggen"
    blijkt genoeg "dat sij van Husden naerden Dorp, gelijck als een perdt was
    loopende om den vorster te haelen"
16. De volgende dag heeft hij op verzoek van zijn zusters, paard en kar terug-
    gebracht met hetgeen daarop was geladen. E.e.a. onder conditie dat een 
    deling zou plaats vinden.
17. Wanneer hij daar kwam, zijn zij zich bij de officier gaan beklagen en heb-
    ben de goederen behouden.
18. De aanlegger had beter hierin de onnozele gedaagde, als zijnde een arm 
buitenman, met "recht" kunnen bij staan. Te meer, omdat het een ieder be-
    kend  is,  dat  die  zusters  van  de  gedaagde  niets  anders  zoeken  dan 
processen       "ende met gewelt ende sonder recht haer in allen dinghen te 
stellen"
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Conclusie: De gedaagde verklaart de aanlegger niet ontvangbaar.
02-11-1633      3/3

o.a. 
 5. Door dit ongefundeerde proces van aanlegger is gedaagde nog steeds uitge-
    sloten uit zijn "patrimoniele goederen".
 6. Hij is te schande gemaakt door aanlegger die zijn "erffgoederen ende 
meubelen" in arrest heeft genomen.
 7. Gedaagde is door armoede en nood, om zijn kleine kinderen te onderhouden,
    genoodzaakt om zijn "erffgoederen" te verkopen.
    Hij heeft een "goede man" (Mathijs Thijssen) "gebeden" om voor hem borg
    te worden.
 9. Zoals de Heer van Asten, die de goederen heeft gekocht, welke lange tijd,
    door het arrest, ledig zijn blijven liggen zijn "prouffijdt" is onthouden.
11. EΘn van de zusters van gedaagde, een meisje van tien of elf jaar, ver-
    klaarde dat gedaagde "een houdt in sijn handt was hebbende" dit terwijl 
    de eerste deponente verklaarde dat gedaagde "een roer in sijn handt soude 
    hebben gehadt".
14. De getuigenis van Jan Willems wordt door gedaagde "nyet bequaem" gevonden,
    zijnde een zoon van de pachter van de Heer van Asten, "in desen principael
    agent en aenlegger".
R 73 fol. 65 23-07-1632
Peter Tijs Willems verkoopt aan Heer en Meester Henrick Peters, pastoor te
Levelroye:
- een cijs van 30 st./jr       (ƒ 25,-)
Vervallende: St. Jacobusaposteldach 1633 enz.  (24 juli)
Onderpand:
- hooibeemd/groesveld in de Eyndelbeempden

1. Peter Henricx van den Molendijck
2. Dries van Ruth
3. de gemeente
4. Anthonis van de Vorst.

Belast met: 2 ort stuivers/jr aan de Heer van Asten.
- 3 vat koren/jr aan de H. Geest van Asten.

Conditie: Bij aflossing van de totale som moet deze betaald worden in "cruys-
          daelders mette wapene van Spaignien".
R 33 - 52 26-07-1632                 1/8
De erfgenamen van wijlen Jan Lamberts, aanleggers - t.w. Lambert Janssen
- contra      -  Jan  Jan 
Deynen
Michiel Thijs Franssen, gedaagde      -  Walraven 
Janssen - en

               - Aert Joosten.
De akten omvatten ca. 150 bladzijden.
Ze betreffen: Het verplaatsen van "eigendoms"palen.
Enige punten hieruit.
21-6-1632 - gedaagde zegt er geen kennis van te hebben dat wijlen Jacob Aerts 
aan wijlen Jan Lamberts het stuk land aan het Root zou hebben overgedragen.
Dit zou gedaan zijn in 1591.
Hij ontkent ook dat hij 6 of 7 jaar geleden het stuk land met de "rouwerhandt"
zou hebben afgenomen.
Het is wel waar dat gedaagde daaromtrent een stuk land heeft liggen - het Cle-
verveldeken - en dat daar al jaren over gevaren wordt.
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                        ongedateerd.     2/8
 Reproche van de aanleggers c.s. 
 1. Dat het vals en onwaarachtig is als Frans Mathijssen beweert dat het "Cle-
    veldeken" al wel 50 jaar door zijn voorzaten is gebruikt.
 2. Dat dit eerst 8 of 9 jaar geleden door de gedaagde is afgegraven en dat 
    het "een berch" was.
 5. Door de kwade tijden lag, 30 of 40 jaar geleden, veel land leeg en dat 
aan-
    legger hierover gevaren zou hebben kan best zijn.
 7. Balthasar Philips had daar ook een "cuyle" waarvan hij het gebruik aan de
    naburen had verboden, tenzij ze deze mee zouden helpen vegen.
    (De "cuylen" werden gebruikt om "pluckinghe te reynighen.)
10. Ze zeggen ook dat "tusschen het Cleverveldeken en de erffve der aenleggers
    souden gaen een wesken waerover Hans de vorster noyt en soude hebben ge-
    teult".
23. De "questieuse erffve" zijn kennelijk gelegen aan " de Kerckstraet naer
    Ostayen".
24. De getuige van de gedaagde, Frans Hendricx, is volgens de aanleggers 
"inept
    en onbequaem is dese saecke" want hij is een neef van gedaagde ofwel van 
    zijn vrouw.        
40. Gerard Dircx, ook getuige van de gedaagde spreekt "vals" als hij zegt dat 
hij met andere schepenen en de schout het "wesken souden hebben geschouwt
    voor een gemeyn straet".       
43. In dit dorp worden geen wegen "geschouwd" dan alleen door de schout "tot
    wiens prouffeyt alleen die breucken sijn staende."
48. De laatste getuige, Reynder Jan Heuchtens, zegt dat hij een akkerke in 
belening heeft gehad, gelegen naast "die erffve" van Hans de vorster.
49. "De gemeyn straet coemende van Jan Joosten."
    De gedaagde zou eigendomsbrieven achterhouden.
             15-09-1632                 3/8

Copy d.d. 5-3-1591
Wij, Dierck Tielens, Peeter Slaets, Mathijs Philips, Peeter Belmaeckers, Hen-
drick Cornelissen, Willem van Beck en Jan Hendricx - schepenen - getuigen 
dat:
Jacob Aertssen Verbraecken heeft verkocht aan Jan Lamberts, vorster:
- land aen de Roetsestraet

1. erfgn Mathijs Verrijt
2. Lambert Verrijt

Strekkende van de ene straat op de andere.
10-11-1632         4/8

Getuigenverhoor t.b.v. aanleggers:
 1. Of zij weten dat: "een seecker stuck erffve geleghen neffens die gemeyn
    Kerckstraet op Ostayen ende coemende neffens die andere gemeyne straete,
    genaempt die Processiestraet is bij Michiel Thijs Franssen, nu onlancx,
    binnen den tijdt van acht of negen jaeren is affgegraven geweest ende 
daervan gemaeckt een Cleverveldeken".
 2. "Item off oyck nyet en is waerachtich dat voor date van desen voors. aff-
    graevinghe die questieuse erffve van een yegelijck der naebueren met varen
    ende drijven worde gebruyckt all off gemeyn erffve hadde geweest ende dat 
    op die voors. questieuse erffve is staende een cuyl waerinne allen 
naebue-       ren hunnen spurie ende andere waeren voor die besten waeren 
purgerende en
    de reynigende sonder beletsel van yemandt."
 3. "Off oyck nyet en is waerachtich dat voor date dese van het voors. affge-
    graeven sij deponenten nyet en hebben geweeten wyen die questieuse erffve 
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    toebehoorende was".
 4.  "Item  off  oyck  nyet  en  is  waerachtich  dat  het  richtwescken  gaende 
tusschen       die questieuse erffve ende erffenisse der aenleggeren noyt 
volgens die           placquaten  bijde schouteth ende schepenen en hebben 
weeten beschouwen en
    de besichtighen tot onderhoudinghe gelijck men in desen dorpe is gewoon-
    lijck te doen. Maer nyet anders en hebben geweeten dan dat het voors. 
    richtwescken aldaer is gemaeckt doordyen dye questieuse erffve was deso-
    laet  liggende  ende  van  een  yeder  met  vaeren  ende  drijven  worden 
gebruyckt."
Getuigen zijn: Jan Maes, 60 jaar, kerkmeester,
             - Jan Janssen, 45 jaar, oud schepen,
             - Aert Gielis, 50 jaar,
             - Anthonis Goortssen, 53 jaar.
 

20-02-1634 5/8
20. Dat Marcelis Philips, broeder van Balthus Philips, in het scheiden en 
delen 
    - van de hofstad en aangelegen land - van de verweerder ten deel is geval-
    len - "die erffve neffens die gemeyn Kerckstraet op Ostaden".

06-10-1634 6/8
   Getuigenverklaringen t.b.v. aanleggers.
Of zij niet gezien en gelezen hebben "zeker brieven van de hofstad en land,
van Michiel Thijssen of zijn vrouw, waar hij tegenwoordig op woont en dat die
hofstad en aangelegen niet verder strekte dan binnen de wegen en niet over de
Kerckstraet op Ostayen."
Enz. enz.
Getuigen zijn: Huybert Jan Diepenbeecx, 50 jaar,
             - Jan Henricx, den ouden custer - 58 jaar.
De laatste verklaart onder meer:
Dat Michiel Tijssen - is g.m. de weduwe Baltus Philips.
Hij heeft jarenlang bij Baltus in de buurt gewoond.
In 1615 heeft hij in het huis van Michiel Mathijssen in een brief gelezen
- dat de weg of straat komende van Peter Cleppers geen "gemeyn straet" was.
Ook Peeter Michiel Colen 'd oude, 50 jaar, treedt op als getuige.
Hij is inwonend knecht geweest bij Hans de vorster.
Van bepaalde zaken heeft hij geen weet, want hij was in die tijd in Mierlo
Jacob Philips Thijs - alias Slaets, 56 jaar, is ook getuige.
                                Dit is          dmerck (J.P.Th.)
                                   des          deponents
                       24-11-1634 7/8
Getuigenverklaring t.b.v. gedaagde.
Jan Hanssen, 54 of 55 jaar.

15-01-1635 8/8
Getuigenverklaringen t.b.v. aanleggers
Peter Coppens, 56 jaar, wordt opgeroepen en beδdigd als getuige. Hij tekent
zijn verklaring als: Dirck Jan Coppens       
Jan Pauwels, 50 jaar, heeft o.a. horen zeggen van zijn moeder: "Dat eertijts
de kerckmeesters tot Ostaden plachten te wonen waerbij de leydeckers waeren
opgaendt die den voetpadt van de kerck naer Ostaden hadden gemaeckt tusschen
de erffve questieus en de erffve des obtinents".
Claude Idelet, schout en dit meer dan dertig jaar geweest zijnde.
Of hij ooit geschouwd heeft: "de gemeyn kerckstraet op Ostaeden ende die 
ander comende van Jan Switsers".
Of hij in zijn aantekeningen ook heeft staan dat hij het "richtvesken" heeft
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geschouwd.
Antwoord:
Hij weet dat hij de straat waarover het gaat "heeft geschouwt van het Root aff
naer Peter Verkenen toe" en meer andere straten, doch niet meer precies te we-
ten van "rechtweegsken".
 
Marcelis Peter Jacops, oud president, 66 jaar.
Willem Janssen van den Berge, oud schepen, 66 jaar.  
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R 33 - 52 26-05-1632       1/4 
De schout van Asten, aanlegger 
contra  
Anthonis Anthonis Henricx (Canters), gedaagde.
o.a. 
Gedaagde is het eens met:
- Dat diegene die in een anders huis schade en moedwilligheid bedrijft daar-
  voor gestraft dient te worden.
- Gedaagde ontkent echter deze feiten, welke geschiedt zouden zijn t.h.v. Jan
  Reynders.
  Alzo daar niemand woont met de naam Jan Reynders.
- Wel woont er Jan Reynen, zoon van Mr. Reynen, te Leend, die herberg is hou-
  dende te Omel.
- Gedaagde heeft met andere jonge knechten t.h.v. Michiel Jacops zijn gelag 
gedronken. 
  Daar zijn nog gekomen, verscheidene "reysen", die jonge gezellen van Jan 
Rey-
  nen, naast het huis van Michiel voors. 
  Zij zijn binnengeroepen en hebben met "vrintschap" gedronken.
- Zoals ook de knecht van Jan Reynen de gedaagde heeft meegenomen "om eens 
  vrindelijck te schencken. Nochtans die gedaegde op gelach gereekent sijnde, 
  sijn gelach betaelt heeft. Hoewel oyck Jans knecht tot twee verscheyden rey-
  sen bij hem in des gedaegdes geloch is commen drincken, sonder dat hem daer 
iemant in leyden."
- "Sijnde die andere knechts daerna den gedaegde gevolgt en hebben met alle 
vrintschap gedroncken, gelijck sij hun geloch oyck betaelt hebben ende also 
enich verbositeyt geresen was tusschen Michiel Jacobs en Joost Tijssen." 
- "Waerover Jan Reynen, de weert, de tange in sijn handt nemende invaderende 
  en slaende daermede de knechten, den eenen voor den anderen vuytten huyse,
  ze oyck buyten den huyse vervolgende.    
  En  heeft  alsoo  oirsaicke  gegeven  van  alle  den  trubbel,  tumiteyt  ende 
oproer".
- Aanlegger is "verabuseert" dat hij gedaagde van deze moedwilligheid en pre-
  tense feiten heeft beticht en aangesproken.
  Hij heeft in alle vriendschap gedronken en is daar geslagen en "gebloeylaet"
  geweest met de tang van de waard.
- Geslagen zijnde, is hij uit het huis gegaan en heeft hem de vrouw van Dirck 
  Joosten met de hand genomen en gevraagd naar huis te gaan. Onderweg naar 
  huis is hij gevolgd door de waard, welke nog verscheidene keren is komen 
  slaan. Verder gaande heeft Frenske het gerinkel van de glazen wel gehoord,
  niet wetende van welk huis.
- De oorzaak hiervan is geweest, de voors. waard doordat hij de jonge knechts
  met de tang "invadeerde". 
  Enz. enz. 

06-07-1633       2/4
De schout van Asten
contra
Anthonis Thonis Henricx Canters en Joost Tijs Willems, gedaagden
Ook: Thonis Hanrick Hanrick Canters.
     Anthonis Henricx.
o.a. 
 3. De getuigenis van Sophia, de vrouw van Hanrick Horckmans, waarbij ze zegt
    dat de gedaagden t.h.v. Jan Reynen gevochten zouden hebben, zij tussen-
    beide zou zijn gekomen, waarbij de gedaagden haar met geweld ontkomen 
zijn.
    Dat daarna Jan Reynen, voor de deur twee steken zou hebben gekregen.
    Uit niets blijkt dat gedaagde die steken zou hebben toegebracht.
    Het huis was, binnen en buiten, vol dronken mensen.     
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    Het is ook zo dat Sophia, de moeder is van Diercxken, dr Hanrick Horck-
    mans - weduwe Jan Reynen en waarbij met de getuigenis rekening gehouden 
    kan worden.
 5. De getuigenissen van Ambrosius Philips van Huechten en Hanrick van Huchten
    zijn ter intentie van aanlegger en zeer simpel. Zij weten immers niets 
anders te zeggen dan dat de gedaagden in het gezelschap t.h.v. Jan Reynen
    "vechtende zouden zij geworden" en dat er enige kannen stuk geslagen wer-
    den; niet wetende wie dat gedaan zou hebben. Dit is dus ten voordele van 
    gedaagden.
 7. De commotie en het rumoer zijn geschiedt onder dronken mensen en in de 
donkere decembernacht.
 8. De getuigenis van Jan Reynen is "nullus" omdat geen verklaringen in eigen
    zaak afgelegd kunnen worden.
    Hij heeft ook niet kunnen zeggen wie hem de steken heeft toegebracht en de
    glazen heeft uitgeslagen.
13. Er wordt ook nog een werk aangehaald, dat Heylke, de zuster van Teunis 
    Teunis Hanrickx, eerste gedaagde, geroepen zou hebben: "Bruyt den ketel-
    boeter !!"
    Heylke is echter niet in het gezelschap aanwezig geweest.
14.  Mettien,  dr  Frans  Peters,  zijnde  dienstmaagd  van  Jan  Reynen,  is 
"geheelijck
    verdoolt" met haar getuigenis.
    Gedaagde heeft zitten drinken met de knecht van Jan Reynen t.h.v. Michiel
    Jacobs, ook een herberg, naast Jan Reynen gelegen, waar ze gehaald werden 
    door deponente.
    Ze heeft gezien dat haar meester met een bierpot werd geslagen door 
gedaag-
    de doordat hij onder het gezelschap "met de tang was slaende".
    Met deze getuigenis is het echter - wiens brood men eet wiens woord men
    spreekt.
18. Gort Arts verklaart in zijn getuigenis dat gedaagden hebben zitten drinken
    t.h.v. Michiel Jacops en daarna zijn gegaan naar Jan Reynen "ende eerst
    woorden gehadt tegen den voors. Michiel Jacops, heetende deselve liegen
    denselve Joost hem alsoo een vuystenslagh gevende ende den selven Jan Rey-
    nen denselve Michiel willende voorstaen ende met een tange slaende onder
    het geselschap. Joost, ΘΘn van de gedaagde, tot sijn defensie met een 
bier-
    can die hij inde handt hadde denselven Jan Reynen wel van hem heeft mogen
    keeren."
    Het is zo, dat Jan Reynen zelf het tumult heeft gemaakt en alzo door 
enigen
    uit het gezelschap in de kelder is gestoten.
21. De verklaringen van Mr. Ariaen Lintermans, chirurgijn, en Dirck Janssen,
    schutter, deze zijn ten voordele van gedaagden.
26. Peeter Peeter Dries, diens getuigenis is slechts ten deele terzake - de
    woorden die de tweede gedaagde tegen Michiel Jacobs den Seger heeft gezegd
    zijn deze materie niet rakende.
    En als dezelfde deponent zegt - dat hij daarna uit het huis gegaan zijnde
    op den dries gevonden heeft de zuster van de eerste gedaagde, biddende hem
    deponent, haar broeder uit het huis te halen. En hem uit het huis 
gebracht 
    hebbende, dat hij met haar naar huis zou gaan en alzo bij zijn zuster 
blij-
    vende.
    Zouden daarna de glazen uitgeslagen zijn - enz. enz.

05-10-1633       3/4
o.a. 
 1. De gedaagden ontkennen den persoon van Jan Reynen - of Reyngen den Werdt,
    te Ommel, alwaar "pretens" tumult zou zijn geweest den "pretensen steeck
    off wonde geinfligeert ende gegeven zouden hebben".
 8. Er zijn ook nog getuigenissen van:
    - Frensken, de vrouw van Dierck Joosten,
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    - Anneken Philips Mathijssen - en
    - de vrouw van Michiel Jacops. 
10. Peter Peter Dries heeft verklaart dat de eerste verweerder, bij hem 
    buiten op den dries was, toen de ruiten werden ingeslagen.
    Zij hebben het gerinkel van de glazen gehoord.
11. Hendrick, de zwager van de werdt, liep ook uit het huis " met een steel
    slagende".

06-10-1633       4/4
Inventaris.

o.a. 
Aanlegger verklaart de zaak te willen sluiten en om recht te verzoeken.
Sustinerende dat de verweerders insgelijks zullen sluiten.
Ook de schepenen houden de zaak voor gesloten.
R 73 fol. 51 02-06-1632
Jan, Dirck en Frans, gebroeders en kinderen van wijlen Hanrick Wilbers - en
Joostken Nelen.
Zij verkopen aan Tielen Dirck Duyssen:
- land int Ven 3 cops.

1. weduwe Goyaert Anthonis
2. Peter Janssen van Houbraken
3. Mathijs Tijssen van Hove
4. Peter Hanrick Vreynssen

Belast met: 2╜ vat rogge/jr aan den H. Geest van Asten.
R 73 fol. 51 02-06-1632 
Jan Anthonis Mennen en Huybert Daniel Colen, ieder voor zich, verkopen aan
Mathijs Janssen van der Zande:
- groes of weiveld onder Ostaden 7 l. 21 r. 13╜ v.

1. Jan Janssen e.a. 
2. Thomas Joost Mennen
3. Jan Anthonis Mennen
4. erfgn Daniel Colen

Belast met: 30 st./jr aan de Kerk van Asten.
Alsnog op conditie: Dat Jan Anthonis Mennen, de beempt off weyvelt voors. te-
                    ghen eenen yederen alsoo sal weiren ende vrijen. Soo te-
                    ghen Sr. Jacop Fabry, secretaris tot Helmondt, als anderen
                    die opten selven beempt souden willen pretenderen. Dat 
                    Mathijs Janssen van Sande daervan sal sijn en blijven ont-
                    last.
R 73 fol. 52 06-06-1632
Compareerde voor ons, Peter Jacops en Willem Janssen van den Berge, schepenen:
- Jan Henrick Stricken - ter eenre - en
- Michiel Franssen - ter andere zijde.
Zij  hebben  "questie  en  geschil"  betreffende  de  erfgoederen  van  Peterken, 
zuster 
van wijlen Thomas Stricken, pastoor te Asten.
De voorschrevenen hebben nu een "schikking" aangegaan met Anthonie Canters - 
als momboir van Gommairen, geachte neve, des voors. Peterken - en nu buitens-
lands wonende. Dat:
- Michiel Franssen, mede tot behoef van zijn neef Gommaren, zal ontvangen:
  - een obligatie van ƒ 200,- t.l.v. Guillaeme Fabri, deurwaarder te Helmond -
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    d.d. 25-9-1630.
  - een  kerre, zoals Jan Henrick Stricken die heeft gehad van zijn broer 
Thomas
    Stricken - en nog ƒ 10,-.
Marge: Dat de kerre en de 10 gl. sijn tot behoeff van Michielen alleen voor 
       dienst en arbeyt voor sijnen voors. broeder gedaen.
Michiel Franssen en Anthonis Canters renuntiδren hun deel in de goederen van
voors. Peterken.
R 33 - 52 07-06-1632
Aanspraak voor:
Jan Jan Maes, aanlegger
- contra
Geraert Dircx - als momboir der twee dochters van Frans Timmermans.
Aanlegger verzoekt aan de rechtbank, dat deze, bij het definitieve vonnis aan
de gedaagde, in kwaliteit als voor, een betaling op wil leggen van 42 gulden
en 17 stuivers. 
Volgen een groot aantal stukken, 8 of 9 katernen, die, deels, omdat ze ongeda-
teerd zijn en deels door de slechte kwaliteit, onbehandelbaar zijn geworden.
Enige bijzonderheden of namen hieruit:
 1. - erfgenamen Mr. Goort Cuylmans.
    - De gedaagden, zijnde, twee jonge dochters, vinden het van onbehoorlijk-
      heid getuigen en zeggen dat de schepenen "verdoolt zijn geweest" om hun
      op hun welgefundeerd verzoek geen inzage te geven in de akte van 
      14 jan. 1608.
    - Zij waren in die tijd, 1608, omtrent 15 jaar oud en kunnen dus geen we-
      tenschap hebben van wat hun ouders in die tijd hebben gedaan.
    - Frans Timmermans heeft vier kinderen nagelaten, twee zonen en deze twee
      dochters. De zonen zijn ook nog in leven en ouder dan de gedaagden.
    - Aert Frans Timmermans heeft zijn erfgoederen verkocht.
    - De zonen hadden dus even goed aangesproken moeten worden als deze twee
      onnozele dochters.
 2. - Betreft een akte "die gefundeert en gebouwt is op seekere cladtstucken"
      aangaande de door hun vader opnieuw verdeelde goederen en de koop 
daarvan 
      gerenuntieerd.
      (Onduidelijk is hier, over welke goederen het gaat.)
    - Jan Belen den ouden heeft zes kinderen nagelaten - m.n. Jan, Anna, Jen-
      neken, Catharina, Maria en Flips.
    - Waarvan de eerste vier kinderen hun portie hebben verkocht - e.e.a. 
      blijkt uit de verkoopcedullen.
    - De goederen van de laatste twee kinderen zijn onverkocht gebleven en 
      verdeeld tussen de overige kinderen.
    - Nog dient genoteerd te worden, dat Jan Marcelis, in deze "cladde" 
      bekent - niet de zoon of kindskind van de zes kinderen van wijlen Jan
      Belen den ouden te zijn - en dus ook niet "geraeckt" tot de goederen.

 
 3.   Augustus 1633.
    - Of het niet waar is, dat hij deponent, Jan Janssen  met Jan Jan
      Maes, aanleggers in dezen, in 1624, als borgemeester t.h.v. de moeder 
      van de twee dochters van wijlen Frans Timmermans geweest is en haar en
      andere buren tot betaling gedwongen heeft "sonder dat sij oyt eenighe 
mentie heeft gemaeckt dat haer den voors. Jan Maes noch yet schuldich
      soude wesen, off dat sij noch yet soude pretenderen vanweghen eenighe
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      onderhoudinghe van den bastart van Mr. Goort Cuylmans" maar dat zij en 
de 
      andere buren alles goed hebben voldaan.
      Naschrift: Jan Janssen, 46 jaar, verklaart in 1624 borgemeester te zijn
                 geweest en dat e.e.a. is gegaan als hiervoor beschreven.
   
   - Jan Jan Maes is de neef van Marie en Jenneke, de twee dochters van Frans
     Timmermans.
   - De moeder van de twee dochters zou de 42 gl. 17 st. hebben ontvangen op 
     afkorting van de "montcosten" die den bastart van Mr. Goort Cuylmans zou
     hebben genoten - "dit is onwarachtich."
     Doch is haar dit bedrag in nood geleend en vanwege het vlas en laken 
t.h.v.      aanleggers schoonmoeder gehaald.
   - De dochters hebben eigenlijk recht op, 122 gulden, van de tijd dat de 
v.n. 
     bastard bij hun besteld is geweest.   
   - De goederen die Mr. Goort Cuylmans, na zijn overlijden heeft nagelaten,
     waren, alles overziende, van "nul" waarde.  
   - Cuylmans heeft bij wijlen Lijnken Shaesen een natuurlijke zoon verwekt -
     genoemd Goort, deze is in studie "tot Coolen".
   - Hij heeft nog een natuurlijke zoon verwekt, ook genoemd Goort en deze is
     "bestelt" bij de moeder van de reconveniδnten.    
     voor het eerste jaar     ƒ 30,-
     voor het tweede jaar ƒ 20,-   
     voor de andere 12 jaar - α ƒ 12,-/jr         
     makende 14 jaar          ________  Sic !!

                                                 ƒ 122,-
  - Mr. Goort heeft bij zijn overlijden, zonder de "montcosten" te hebben 
    betaald, veel en diverse goederen, roerend en onroerend, nagelaten.
  - Deze goederen zijn "geapprehendeert" de voors. Lijnken, zijn moeder en de
    aanlegger (Jan Maes) - g.m. Lijneken, dr van de voors. Lijnken Shaesen.
  - Zij hebben deze goederen aanvaard en op zich genomen de achtergelaten 
    schulden te betalen.
R 73 fol. 54 14-06-1632
Jan Hanrick Stricken geeft aan Michiel Franssen - en Anthonis Canters, als 
mom-
boir van Gommer, een obligatie van ƒ 200,-.
Zie vorige akte.
R 73 fol. 54 14-06-1632

Anthonis van Ruth is schuldig aan Jan Janssen ƒ 80,-.
Gelost: 21-4-1634.
R 73 fol. 54 14-06-1632
Willem Willemssen is schuldig aan Goris Franssen - 8 vaeten corens.
Te leveren: Ommelwijdinge 1632.
R 73 fol. 55 15-06-1632
Jenneke, weduwe Thomas Joosten - geass. met Jan Hanrick Stricken en Anthonis
van Rut als haar momboiren - verkoopt aan Aert Joost Anthonis haar deel in:
- huis, hof, hofstad en het brouwhuys - in het Dorp.

1. Jan Rommen
2. Jan Anthonis Mennen

 3-4. de straat
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R 73 fol. 55 19-06-1632 
Willem Anthonis Janssen verkoopt aan zijn broeder Jan Anthonis Janssen:
- huis en hof aan de Meulenpoort te Weert

1. de wal van de veste
2. Herman Luyte Stricken
3. de straat
4. NN

Naschrift: "Jan Anthonis Selen heeft vertieden en gerenuntieert op de veste 
           ende deselve wederom overgegeven aen den coper sijnen broeder in-
           der vuegen als hij die heft ontfangen - 7-7bris-1632.
R 73 fol. 56 22-06-1632
Jan Anthonis Mennen verkoopt aan Frans Jan Loomans:
- land aen de Veldackeren - Nieuen Erffve

1. erfgn Daendel Goorts
2. de gemeente
3. erfgn Willem van Beeck
4. Jan Geldens

Het voors. stuk is gekocht van de gemeente.
R 73 fol. 56 21-06-1632
Geraert Jacops en Jan Jacops, gebroeders dragen in "erffwiseling" over aan
Maria Jacops en "haer gesuye" (zwager) Dirck Janssen:
- groes int Lielder

1. Dirck Goorts
2. erfgn Marten Dircx
3. Marcelis Peter Jacops
4. Lenaert Maes
                    Wisselsom: ƒ 100,-.

R 73 fol. 57 22-06-1632
Cornelis van Schayck en zijn vrouw, Meriken, verkopen aan Peeter Marcelis 
Colen:
- land ontrent de Meulen 1 l.

1. de gemeente
2. het Groot Gasthuys van 's Bosch
3. erfgn Michiel Colen
4. de straat

Belast met: 1 gl./jr aan de erfgn Jan Coppen te Someren.
R 73 fol. 58 30-06-1632
Wilbort Herman Verlynden - mede voor:
Joost en Mechtildis, zijn broer en zuster, geven wederom over aan Jacop 
Corstjaens:
- land 32 r.

1. weduwe Frans Verlynden e.a. 
   achter Michiel Tijs Franssen
2. Jan Joosten - alias Switsers

Welcke voors. los geschiedt sijnde, is geconditioneert dat voors. Jacop
Corstjaens, kersmisse e.k. sal gehouden wesen te geven de somma van xviiii
gulden eens, des datelijck te geven aen den voors. Wilbort Verlynden enz. enz.
R 73 fol. 59 30-06-1632
- Joost Frans Philipssen - en
- Frans Joosten, zijn zoon,
- Philips Isbouts, zwager of schoonzoon, van Joost Franssen - en met hen, ik
  Laurens Volders, secretario en Goossen Willem Mennen - momboiren van de 
vier 
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  onmondige kinderen van Joost voors. m.n. Philips, Jan, Jenneken en Catharina
  voor deze "reyse" alleen.
Zij verkopen, namens deze kinderen, aan Willem Marcelis Peter Jacops:
- huis en hof - in het Dorp

1. Walraven Janssen en de erfgn Jacop Marcelis
            2-3-4. de straat

Belast met: vierdalven gl./jr aan den H. Geest van Asten - de koper zal 
            ƒ 100,- inhouden tot deze gelost zijn.

- 5 cop rogge/jr aan de Kerk van Asten.
- 11 st./jr aan de Kerk van Asten.

Marge: De drie voors. renten zijn gelost - d.d. 5-10-1632 t.o.v. de schepenen
       Marcelis Peter Jacops en Jan Aert Teussen.
R 73 fol. 60 02-07-1632

Philips Peter Slaets is schuldig aan Willem, zijn broeder - ƒ 555,-.
Te lossen: 25-3-1634.
      Coram: Marcelis Peter Jacops over te dragen aan Jan Aertssen, schepenen.
     
R 33 - 52 02-07-1632 fictief - ongedateerd.
Jenneke - weduwe Jacop Gielens, als enige zuster en erfgename van wijlen 
Lijsken, dr Willem Diercx, arrestante
- contra
Zekere "beslagen penningen" achtergelaten door Lijske Willems, uitgeleend aan
Marye Pastoirs en berustende onder secretaris Volders.
o.a. 
- Invordering van ƒ 50,- α 5%.
- Marye is ongeveer drie jaar geleden gestorven.
- Lijsken is ongeveer twee jaar geleden gestorven - ab intestato.
- De pastoor en Volders zijn opgetreden als executeuren van het testament van 
  Marye.
- Aanlegster heeft goed gevonden de "penningen te arresteren" en daarvan ook 
  kennis te geven aan Aerdt Verdonschot te Achelen.
R 33 - 52 02-07-1632 fictief - ongedateerd.
Stuk gemerkt F.
Frans Martens, aanlegger - contra - Jan Laureys Joosten, gedaagde.
"Den onnoeselen ende armen aenlegger, boven sijn groote costen ende smart
door de infectie van de wonde".
R 73 fol. 60 05-07-1632

Jan Willem Thijs is schuldig aan Goris Franssen ƒ 35,-.
Te lossen: Den yersten dach van de Garstmaent 1632.
Naschrift: "Dese bovengeschr. geloofte is gecasseert met consent van Goris
           Franssen, die welcke heeft geloofft desen aengaende nyet meer te
           soecken, noch te doen soecken, nu noch ten eeuwigen daege - die
           welcke in tecken der waerheyt dese cassatie mede heeft ondertec-
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           kent - xii-7bris-1632. 
Dyt is          Goris Franssen

R 73 fol. 61 08-07-1632
- Jenneken en Merye, dochters Wyllem Frans Tymmermans - geass. met Geraert 
  Dircx, hun momboir en deze mede namens Heer Jan, priester, wonende bij
  Ceulen, hun broeder.
- Aert sone Frans Tymmermans.
Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Heer Jan, Jenneke en Marie.
- het landt bij den huys - noortwaerts - soals is afgepaelt.
- drye deelen in de huysinge.
- de hellicht in schuer en schop.
- de drye deelen in landt aen den Stap naer Somersche sijde, soo 't selve al-
  dair oyck is affgepaelt.
- drye deelen van het groesveldt daerbij en aengelegen op Heusden, naeste het
  Sloot.
- drye deelen in het hooyvelt "de Weyen" bij Wilput gelegen, naer Weert toe.
Belast met: 
 - 14 vat koren/jr aan Heer Ruth van Someren - van seecker aultair in 

  de Kerck van Someren.
- 1 vat koren/jr aan een altaar in de Kerk van Asten    

 - 1 stuiver/jr aan de Coster.
- ƒ 200,- α 6% aan het Clooster te Boxtel.
- ƒ 100,- α 6% aan Steven Aelberts te 's Bosch.
- ƒ 225,- α 7% aan Geraert Jacops van Weert te 's Bosch.
- ƒ 2,-/jr aan de rentmeester Betsmeer van het Weeshuys te 's Bosch.
- 5╜ stuiver/jr voor de drie percelen aan grondcijns.

- Het hout, staande op de percelen tussen de erven van de wederdelers, zal 
  daarop drie jaar mogen staan en moet dan geruimd worden.  
- Aert Frans Tymmermans, wederdeler, zal zich tevreden houden met "soo veel
  erffs  van  den  andere  lande  als  hem  competeert  in  placke  daerop  de 
principaele
  huysinge is staen".
2e lot: Aert Frans Tymmermans
- de halve schuur met de halve schop bij het huis op Heusden.
- het ╝e deel van het land daarbij gelegen tussen het land van Joost Joosten 
  van Heuchten.
- het ╝e deel in het land aan de Stap gelegen, oostwaarts, tussen de straten.
- het ╝e deel in het Eusselvelt tussen de erffenisse van Aert Daendels.
- het ╝e deel in de beempt gelegen bij Wilput - de Weyen.
Belast met: 
    - ƒ 150,- α 7% aan Henrick den Becker te 's Bosch.

- ƒ 4,-/jr aan Mathijs van Hove te Asten.
- 5╜ stuiver/jr cijns van de grond.

R 73 fol. 63 08-07-1632
Jenneken en Maria, jonge dochters, van Frans Timmermans - geass. met Geraert
Dircx, hun wettige momboir. Zij testeren.
- Alles aan de langstlevende.
- Na overlijden van de l.l. gaan de goederen:
  a. - voor de ene helft naar het - Clooster van Ommel.

           - het Minderbroederklooster te Weert.
  b. - voor de andere helft naar  - den H. Geest van Asten.
Conditie: Dat door de resp. kloosters en door den Armen voor hunne zielen
          zal worden gebeden en missen voor hen opgedragen zullen worden.
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R 33 - 52 21-07-1632                      1/3
Glaudi Ideleth, schout, aanlegger
- contra
Aert Frans Timmermans, gedaagde.    Ook: Aert Frans Tielemans
o.a. 
 4. Gedaagde is woonachtig te Someren en is "gedaeght" door de vorster aldaar 
    echter zonder "consent van de wet van Someren".

      1632     stuk gemerkt H.  2/3
 1. Gedaagde ontkent - dat hij gekomen zijnde in het huis van zijn zusters, 
    ΘΘn van hen zou hebben "geinvadeert" en ter aarde geslagen, dat toen zij 
    vluchtte, haar, met een "roer" in zijn hand, heeft gestoten en met zijn 
    voeten getreden.
    E.e.a. zal in de eeuwigheid niet blijken. Hij heeft zijn zusters nooit an-
    ders bewezen dan eer en deugd.
 3. Na het overlijden van Maria Franssen, zijn moeder, achterlatende veel en
    diverse meubelen en "haeffelijcke" goederen o.m. granen, beesten en andere
    huisraad. 
 4. Deze goederen "succederen naer het recht en costuymen van dese dorpe" op
    de wettige kinderen.
    Gedaagde is dan gegaan naar zijn zusters, t.h.v. zijn overleden moeder, en
    heeft hun in alle vriendschap "gebeden" dat het hun zou "gelieven" de goe-
    deren in de minne te delen. Nog verzoekende of zij hem "enig" rogge mee 
zouden geven voor zijn arme kinderen. Dit bij provisie.
    Jenneke, ΘΘn van zijn zusters, is hier kwaad over geworden, heeft hem 
zeer 
    geantwoordt en hem het huis uit willen jagen, hem nog beschuldigende van 
    diefstal.
 6. Dit alles is geschiedt, onder langdurige "patientie" en door nood en armoe
    gedwongen, ook gezien de grote onrechtvaardigheid van zijn zusters - heeft
    gedaagde het paard in de kar gespannen en "eenighe quantiteyt" graan op-
    geladen.
    Hij heeft nog gezegd, dat zij paard en kar de volgende dag weer terug kon-
    den halen en dat zij alles in de minne zouden regelen.
 7. Jenneke, heeft hem daarop "aengetast ende hem bij de clederen treckende 
    ende groote oproerte maeckende, hem diverse dieverije, gelijck onredelijke
    vrouwepersoonen als dese is, naergeroepen".
 8. Gedaagde heeft haar niet geslagen, gestoten of enig "lesie" gedaan.
11. Ingeval bij visitatie "eenige blauwheyt aen haer lichaem"  gevonden mocht 
    worden, dan moet dat het gevolg zijn van een ziekte welke zij heeft gehad
    en nog heeft.
12. Maar het is "lichtelijck te colligeren dat sijn susteren tselve heeft ge-
    fingeert om haeren armen broeder vuyt sijn erffgoet te sluyten. Zoals hij 
    nog steeds is uitgesloten van zijn rechtmatig deel. Er is nog steeds geen
    inventaris gemaakt.
13. Dat zijn zuster, die door de "geinfligeerde quetsure soude blijven liggen"
    blijkt genoeg "dat sij van Husden naerden Dorp, gelijck als een perdt was
    loopende om den vorster te haelen"
16. De volgende dag heeft hij op verzoek van zijn zusters, paard en kar terug-
    gebracht met hetgeen daarop was geladen. E.e.a. onder conditie dat een 
    deling zou plaats vinden.
17. Wanneer hij daar kwam, zijn zij zich bij de officier gaan beklagen en heb-
    ben de goederen behouden.
18. De aanlegger had beter hierin de onnozele gedaagde, als zijnde een arm 
buitenman, met "recht" kunnen bij staan. Te meer, omdat het een ieder be-
    kend  is,  dat  die  zusters  van  de  gedaagde  niets  anders  zoeken  dan 
processen       "ende met gewelt ende sonder recht haer in allen dinghen te 
stellen"
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Conclusie: De gedaagde verklaart de aanlegger niet ontvangbaar.
02-11-1633      3/3

o.a. 
 5. Door dit ongefundeerde proces van aanlegger is gedaagde nog steeds uitge-
    sloten uit zijn "patrimoniele goederen".
 6. Hij is te schande gemaakt door aanlegger die zijn "erffgoederen ende 
meubelen" in arrest heeft genomen.
 7. Gedaagde is door armoede en nood, om zijn kleine kinderen te onderhouden,
    genoodzaakt om zijn "erffgoederen" te verkopen.
    Hij heeft een "goede man" (Mathijs Thijssen) "gebeden" om voor hem borg
    te worden.
 9. Zoals de Heer van Asten, die de goederen heeft gekocht, welke lange tijd,
    door het arrest, ledig zijn blijven liggen zijn "prouffijdt" is onthouden.
11. EΘn van de zusters van gedaagde, een meisje van tien of elf jaar, ver-
    klaarde dat gedaagde "een houdt in sijn handt was hebbende" dit terwijl 
    de eerste deponente verklaarde dat gedaagde "een roer in sijn handt soude 
    hebben gehadt".
14. De getuigenis van Jan Willems wordt door gedaagde "nyet bequaem" gevonden,
    zijnde een zoon van de pachter van de Heer van Asten, "in desen principael
    agent en aenlegger".
R 73 fol. 65 23-07-1632
Peter Tijs Willems verkoopt aan Heer en Meester Henrick Peters, pastoor te
Levelroye:
- een cijs van 30 st./jr       (ƒ 25,-)
Vervallende: St. Jacobusaposteldach 1633 enz.  (24 juli)
Onderpand:
- hooibeemd/groesveld in de Eyndelbeempden

1. Peter Henricx van den Molendijck
2. Dries van Ruth
3. de gemeente
4. Anthonis van de Vorst.

Belast met: 2 ort stuivers/jr aan de Heer van Asten.
- 3 vat koren/jr aan de H. Geest van Asten.

Conditie: Bij aflossing van de totale som moet deze betaald worden in "cruys-
          daelders mette wapene van Spaignien".
R 33 - 52 26-07-1632                 1/8
De erfgenamen van wijlen Jan Lamberts, aanleggers - t.w. Lambert Janssen
- contra      -  Jan  Jan 
Deynen
Michiel Thijs Franssen, gedaagde      -  Walraven 
Janssen - en

               - Aert Joosten.
De akten omvatten ca. 150 bladzijden.
Ze betreffen: Het verplaatsen van "eigendoms"palen.
Enige punten hieruit.
21-6-1632 - gedaagde zegt er geen kennis van te hebben dat wijlen Jacob Aerts 
aan wijlen Jan Lamberts het stuk land aan het Root zou hebben overgedragen.
Dit zou gedaan zijn in 1591.
Hij ontkent ook dat hij 6 of 7 jaar geleden het stuk land met de "rouwerhandt"
zou hebben afgenomen.
Het is wel waar dat gedaagde daaromtrent een stuk land heeft liggen - het Cle-
verveldeken - en dat daar al jaren over gevaren wordt.
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                        ongedateerd.     2/8
 Reproche van de aanleggers c.s. 
 1. Dat het vals en onwaarachtig is als Frans Mathijssen beweert dat het "Cle-
    veldeken" al wel 50 jaar door zijn voorzaten is gebruikt.
 2. Dat dit eerst 8 of 9 jaar geleden door de gedaagde is afgegraven en dat 
    het "een berch" was.
 5. Door de kwade tijden lag, 30 of 40 jaar geleden, veel land leeg en dat 
aan-
    legger hierover gevaren zou hebben kan best zijn.
 7. Balthasar Philips had daar ook een "cuyle" waarvan hij het gebruik aan de
    naburen had verboden, tenzij ze deze mee zouden helpen vegen.
    (De "cuylen" werden gebruikt om "pluckinghe te reynighen.)
10. Ze zeggen ook dat "tusschen het Cleverveldeken en de erffve der aenleggers
    souden gaen een wesken waerover Hans de vorster noyt en soude hebben ge-
    teult".
23. De "questieuse erffve" zijn kennelijk gelegen aan " de Kerckstraet naer
    Ostayen".
24. De getuige van de gedaagde, Frans Hendricx, is volgens de aanleggers 
"inept
    en onbequaem is dese saecke" want hij is een neef van gedaagde ofwel van 
    zijn vrouw.        
40. Gerard Dircx, ook getuige van de gedaagde spreekt "vals" als hij zegt dat 
hij met andere schepenen en de schout het "wesken souden hebben geschouwt
    voor een gemeyn straet".       
43. In dit dorp worden geen wegen "geschouwd" dan alleen door de schout "tot
    wiens prouffeyt alleen die breucken sijn staende."
48. De laatste getuige, Reynder Jan Heuchtens, zegt dat hij een akkerke in 
belening heeft gehad, gelegen naast "die erffve" van Hans de vorster.
49. "De gemeyn straet coemende van Jan Joosten."
    De gedaagde zou eigendomsbrieven achterhouden.
             15-09-1632                 3/8

Copy d.d. 5-3-1591
Wij, Dierck Tielens, Peeter Slaets, Mathijs Philips, Peeter Belmaeckers, Hen-
drick Cornelissen, Willem van Beck en Jan Hendricx - schepenen - getuigen 
dat:
Jacob Aertssen Verbraecken heeft verkocht aan Jan Lamberts, vorster:
- land aen de Roetsestraet

1. erfgn Mathijs Verrijt
2. Lambert Verrijt

Strekkende van de ene straat op de andere.
10-11-1632         4/8

Getuigenverhoor t.b.v. aanleggers:
 1. Of zij weten dat: "een seecker stuck erffve geleghen neffens die gemeyn
    Kerckstraet op Ostayen ende coemende neffens die andere gemeyne straete,
    genaempt die Processiestraet is bij Michiel Thijs Franssen, nu onlancx,
    binnen den tijdt van acht of negen jaeren is affgegraven geweest ende 
daervan gemaeckt een Cleverveldeken".
 2. "Item off oyck nyet en is waerachtich dat voor date van desen voors. aff-
    graevinghe die questieuse erffve van een yegelijck der naebueren met varen
    ende drijven worde gebruyckt all off gemeyn erffve hadde geweest ende dat 
    op die voors. questieuse erffve is staende een cuyl waerinne allen 
naebue-       ren hunnen spurie ende andere waeren voor die besten waeren 
purgerende en
    de reynigende sonder beletsel van yemandt."
 3. "Off oyck nyet en is waerachtich dat voor date dese van het voors. affge-
    graeven sij deponenten nyet en hebben geweeten wyen die questieuse erffve 
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    toebehoorende was".
 4.  "Item  off  oyck  nyet  en  is  waerachtich  dat  het  richtwescken  gaende 
tusschen       die questieuse erffve ende erffenisse der aenleggeren noyt 
volgens die           placquaten  bijde schouteth ende schepenen en hebben 
weeten beschouwen en
    de besichtighen tot onderhoudinghe gelijck men in desen dorpe is gewoon-
    lijck te doen. Maer nyet anders en hebben geweeten dan dat het voors. 
    richtwescken aldaer is gemaeckt doordyen dye questieuse erffve was deso-
    laet  liggende  ende  van  een  yeder  met  vaeren  ende  drijven  worden 
gebruyckt."
Getuigen zijn: Jan Maes, 60 jaar, kerkmeester,
             - Jan Janssen, 45 jaar, oud schepen,
             - Aert Gielis, 50 jaar,
             - Anthonis Goortssen, 53 jaar.
 

20-02-1634 5/8
20. Dat Marcelis Philips, broeder van Balthus Philips, in het scheiden en 
delen 
    - van de hofstad en aangelegen land - van de verweerder ten deel is geval-
    len - "die erffve neffens die gemeyn Kerckstraet op Ostaden".

06-10-1634 6/8
   Getuigenverklaringen t.b.v. aanleggers.
Of zij niet gezien en gelezen hebben "zeker brieven van de hofstad en land,
van Michiel Thijssen of zijn vrouw, waar hij tegenwoordig op woont en dat die
hofstad en aangelegen niet verder strekte dan binnen de wegen en niet over de
Kerckstraet op Ostayen."
Enz. enz.
Getuigen zijn: Huybert Jan Diepenbeecx, 50 jaar,
             - Jan Henricx, den ouden custer - 58 jaar.
De laatste verklaart onder meer:
Dat Michiel Tijssen - is g.m. de weduwe Baltus Philips.
Hij heeft jarenlang bij Baltus in de buurt gewoond.
In 1615 heeft hij in het huis van Michiel Mathijssen in een brief gelezen
- dat de weg of straat komende van Peter Cleppers geen "gemeyn straet" was.
Ook Peeter Michiel Colen 'd oude, 50 jaar, treedt op als getuige.
Hij is inwonend knecht geweest bij Hans de vorster.
Van bepaalde zaken heeft hij geen weet, want hij was in die tijd in Mierlo
Jacob Philips Thijs - alias Slaets, 56 jaar, is ook getuige.
                                Dit is          dmerck (J.P.Th.)
                                   des          deponents
                       24-11-1634 7/8
Getuigenverklaring t.b.v. gedaagde.
Jan Hanssen, 54 of 55 jaar.

15-01-1635 8/8
Getuigenverklaringen t.b.v. aanleggers
Peter Coppens, 56 jaar, wordt opgeroepen en beδdigd als getuige. Hij tekent
zijn verklaring als: Dirck Jan Coppens       
Jan Pauwels, 50 jaar, heeft o.a. horen zeggen van zijn moeder: "Dat eertijts
de kerckmeesters tot Ostaden plachten te wonen waerbij de leydeckers waeren
opgaendt die den voetpadt van de kerck naer Ostaden hadden gemaeckt tusschen
de erffve questieus en de erffve des obtinents".
Claude Idelet, schout en dit meer dan dertig jaar geweest zijnde.
Of hij ooit geschouwd heeft: "de gemeyn kerckstraet op Ostaeden ende die 
ander comende van Jan Switsers".
Of hij in zijn aantekeningen ook heeft staan dat hij het "richtvesken" heeft
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geschouwd.
Antwoord:
Hij weet dat hij de straat waarover het gaat "heeft geschouwt van het Root aff
naer Peter Verkenen toe" en meer andere straten, doch niet meer precies te we-
ten van "rechtweegsken".
 
Marcelis Peter Jacops, oud president, 66 jaar.
Willem Janssen van den Berge, oud schepen, 66 jaar.  
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R 73 fol. 66 02-08-1632
Aert Frans Timmermans te Someren verkoopt aan Heer Bernard de Merode:
- hooiveld de Weyden - achter Heusden      2 l. 10 r. 4 v.

1. Marie en Jenneke Frans Timmermans
2. erfgn Goort Blockmaeckers e.a. 

 3-4. Aert Daniels
- land bij den huysse gelegen - Heusden

1. Marie en Jenneke Frans Timmermans
2. Joost Joosten van Heuchten

 3-4. de straat
- land ontrent de Hoeve van Mijnheer van Asten

 1-3. de straat                 1 l. 33 r. 18,75 v. 
2. de drs van Frans Timmermans
4. de Koestraat

- groes oock op Heusden - soo 't selve aldaer teghen
                       wederdelers leght. - geheten: het Eeussel
                                                       2 l.  7 r.  8 v.
                        1-4. de drs Frans Timmermans
                          2. Aert Daendels

3. Jr. Wouter van Beke
Belast met: 5╜ stuiver/jr aan de Heer van Asten.
 - ƒ 150,- aan Henrick de Becker te 's Bosch.

- ƒ  63,- aan Mathijs van Hove.
R 73 fol. 67 02-08-1632
Alsoo veele en diverse pretensien op dese parchelen van erffven in de veste
hiervoor geschaepen sijn te gereysen van diversche persoonen ende omdat die 
voors. Heer Bernard van Merode in geender manier en worde vercort in sijne 
cooppinge noch hiernamaels met ennight actien oft pretensien en worde vercort
mede oyck om dyen aengaende te hebben sijne guarantie oft verhael.
Soo compareert alhier Mathijs Tijssen van den Hove 'd oude die welcke hem 
stelt borge en cautionaris voor alle actien, calangien, pretensien - enz. enz.
R 73 fol. 73 08-08-1632
Jan Aertssen, schepen, verkoopt aan Mr. Jan Colen:
- een cijns van ƒ 10,-/jr      (ƒ 200,- α 5%)
Onderpand:
- groes int Root

1. Anthonis Canters
2. Jan van den Eynde
3. de verkoper
4. de straat

Marge: 24-10-1634 - Gelost aan Mr. Jan Michiel Colen.
R 73 fol. 74 08-08-1632
Mr. Jan Colen verkoopt aan Huybert Colen, zijn broeder, zijn deel in de verde-
ling gedaan door de na-kinderen van Michiel Colen - d.d. 6-5-1630 - t.w.
- het voorste gebont van het oude huis.
Met deze verkoop zijn "gesmolten en gedoot" de som van ƒ 30,- die de verkoper 
volgens dezelfde deling moest geven aan de koper.
R 73 fol. 68 11-08-1632
Laurens Willem Tijssen - g.m. Anna, dr Joost Verlynden.
Anna is g.g.m. Mathijs Bruysten Colen en heeft daarvan enige kinderen m.n. 
Bruysten en Peter.
Overeengekomen wordt dat de kinderen uit beide huwelijken, bij verdeling der 
na te laten goederen, worden beschouwd als "kinderen uit ener bedde".
Indien de kinderen niet akkoord gaan met de verdeling, zullen zij daarvan "ge-
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frustreert" blijven en alleen maar tien gulden ontvangen.
De na-kinderen zullen v≤≤r uit hebben  ƒ 100,- staande aan Jan Willem Tijs.
R 73 fol. 69 12-08-1632
- Cornelis Hanricx - g.m. Maria (Gielens) Colen,
- Peter Gielens de jonge,
- Mr. Jan Gielens,
- Huybert Gielens,
- Lijntien, Maria en Jenneken - met Peter Gielens den ouden als momboir.
Allen kinderen van wijlen Michiel Colen - en wijlen Dimpna.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Cornelis Henricx
- groes int Root

1. Anthonis Canters
2. Jan van den Eynde
3. Jan Aert Teeuwen
4. de straat

Dit lot zal ƒ 30.- geven aan de ontvanger van de Nieuwe Erve - ter verbetering
daarvan.
2e lot: Peter Michiel Colen de jonge
- groesveld in de Sporckt

1. Maria Heynen
2. Jenneke Colen
3. de koper
4. Hanrick Horckmans

Te betalen ƒ 12,- aan de ontvanger van "den Endenpoel.
3e lot: Mr. Jan Michiel Colen 
- landgroes in de Sporckt

1. Maria Dielis
2. wed. Jan Walters
3. de straat
4. Reynder Peter Nouwens

4e lot: Huybert Michiel Colen
- land het Nootien

1. Jan Diepenbeecx
2. Maria Gielen Colen
3. de gemeente
4. Marcelis Peter Jacops - schepen

- land de Nyeuwe Erffve
 1-4. de gemeente

2. het Groot Gasthuys tot 's Bosch
3. Peter Colen den ouden

Dit stuk ontvangt ƒ 30,- van het 1e lot en ƒ 15,- van het 2e lot.
5e lot: Maria Colen
- het huis

1. Reynder Heuchtiens
2. de straat
3. Frans Heynen
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4. de delers - 't achtereynde van het huys.
- land de Passacker

1. Jan Colen
2. Walraven Janssen
3. Anthonis Canters
4. de straat

ƒ 15,- te geven aan de ontvanger van het 4e lot ter verbetering van de Nyeuwe
Erffve.
6e lot: Catharynen Colen
Een rente van ƒ 200,- t.l.v. de weduwe Geraert Goorts te Someren - α 45 st./jr
die welcke sullen worden gegeven in betaelinghe aen Jan Coppen van Someren van
hetgeen hij jaerl. treckt op de condividenten.
De condividenten zullen de meerdere achterstel gelijkelijk betalen en daarna 
de voors. Catharina hetzelfde blijven betalen.
7e lot: Jenneke Colen
- land den Endenpoel

1. Roeloff Anthonis Mennen
2. den H. Geest
3. de straat
4. den Ommelsenpat

ƒ 12 te ontvangen van het 2e lot.
R 73 fol. 72 13-08-1632
Mr. Jan Michiel Colen verkoopt bij "erffwisseling" aan Cornelis Hanricx te 
Schayck, zijn zwager:
- land/groes in de Sporckt

1. Maria Dielis
2. wed. Jan Walters
3. de straat
4. Reynder Peter Nouwen

R 73 fol. 72 13-08-1632
Cornelis Henricx n.u. verkoopt bij "erffwisseling" aan Mr. Jan Colen, zijn 
zwager:
- groes int Root

1. Anthonis Canters
2. Jan van den Eynde
3. Jan Aert Teeuws
4. de straat

R 73 fol. 73 13-08-1632
Mr. Jan Colen verkoopt aan Jan Aert Teeuws, schepen:
- groes int Root

1. Anthonis Canters
2. Jan van den Eynde
3. de straat
4. de koper

R 73 fol. 74 16-08-1632
Jan Peter Poelmans is schuldig aan Margriet, dochter Jan Corstiaen Spe
ƒ 55,50.
Gelost: november 1637.
R 73 fol. 74 16-08-1632
Jan Peter Poelmans heeft op 1 april 1632, bij publieke verkoping, zekere 
erfgoederen van de erfgn wijlen Jan Corstjaens Spee gekocht.
De verkoopakte is onder mij secr.o berustende, tot confort en bevestinge van 
de koper en voor alle "commeren, calangien en andere lasten die schier off 
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mor-
gen op de voors. goederen souden mogen komen off worden gepretendeert".
Zo verbinden zich Jan Janssen Verhaegen, Anthonis Jan Corstjaens en de andere
erfgenamen om Jan Peter Poelmans kost- en schadeloos te houden.  
R 73 fol. 75 18-08-1632
Jan Willem Tijssen verkoopt aan Dirck soone Joost Peters Verheyden:
- een huis "metten houtwas en datter leet gehouden", hofstad en aangelag te 
  Ommel 3 l.

1. Jan Willems van Heuchten 
2. erfgn Peter Dries
3. Philips Willem van Heuchten e.a. 
4. de straat

- land den Venacker 4 l. min 1 cops.
 1-2. Jan W. v. Heuchten

3. de verkoper
4. Andries Reynders e.a. 

- land op de Espen 1 l.
1. Jan van Rest
2. Philips W. v. Heuchten
3. Tijs Willems
4. de verkoper

Belast met: 3╜ vat rogge/jr aan de pastoor alhier.
- de cijns van de grond in het boek van Helmont

Marge: Deze veste is geroyeerd met consent van partijen.
R 73 fol. 75 26-08-1632
Geldolph Gielis verkoopt aan Jan Janssen:
- land in den Duyssencamp - achter Ostayen 1 l.

1. Jr. Wouter van Beeck
2. wed. Jan Corstjaens
3. wed. Joost Geraerts - alias Switsers
4. de [Hooghstraet]

R 73 fol. 76 04-09-1632
Bernard van Merode, Heer van Asten, verkoopt aan Joost van Heuchten:
- hooybeemd de Weyden 2 l. 10 r. 4 v.

1. Merie, Jenneke en Heer Jan 
   kinderen Frans Timmermans
2. erfgn Goort Blockmaeckers

 3-4. Aert Daendels
- land te Heusden - bij de huysing van wijlen Frans Timmermans
                        1-3. de koper

2. Jan Timmermans en zijn zusters
4. de straat

- groes - ╝e deel - te Heusden
1. Jan Timmermans en zijn zusters
2. Aert Daendels
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3. Jr. Wouter van Beeck
Belast met: 5╜ st./jr aan de Heer van Asten.

- ƒ 150,- aan Hendrick Becker te 's Bosch.
- ƒ 64,- aan Mathijs van Leenssel. (v. Hove ?)

R 73 fol. 76 04-09-1632
Roeloff Anthonis Mennen verkoopt aan Wilbort Willems:
- een huisken met den hof - in het Dorp

1. Aert Doenssen
2. Geraert Dircx
3. de verkoper
4. de straat

Koopsom: ƒ 80,- α 5 gl. 5 oirt st./jr.   (5 oirt st. = 20 st.)
Marge: Jan Anthonis Mennen als erfgenaam van Roeloff, zijn broeder, is voldaan
       van ƒ 81,- d.d. 10-5-1645.         
R 73 fol. 77 04-09-1632
Cornelis Henricx - g.m. Marie Colen verkoopt aan Willem Marcelis Peter Jacops:
- land/groes in de Sporckt

1. Lijsken - wed. Jan Walssers
2. Peter Peter Gielens
3. Reynder Peter Nouwens
4. de weg

R 73 fol. 78 04-09-1632
Willem Anthonissen verkoopt aan Jan Anthonis Seelen, zijn broeder, zijn deel 
in
de door zijn ouders achtergelaten goederen:
Naschrift: Des wordt alhier gevueght dat alsoo den coper gene wettige kynderen
           en is verweckende bij sijne huysvrouw, dat na de doot desselfs, de
           kynderen des vercoperen in de goederen des copers haeren oom nyet 
en
           sullen worden geexheredeert, maer pro rato daerinne neffens de 
           andere erfgenaemen.
R 73 fol. 78 04-09-1632
Aert Gielissen "vendidit hereditarie" Marie Aertssen van Bussel:
- land aan het Dorp 1 l.

1. Jan Peter Janssen
2. Jacop Corstjaens
3. Walraven Janssen
4. de straat

Belast met: 3 vat koren/jr aan den H. Geest van Asten.
R 73 fol. 78 04-09-1632
Jan Anthonis Selen is schuldig aan de twee voor-kinderen van Willem, zijn 
broeder, ƒ 25,- α 6% met adiannant (aanvaarding) om bij tijd en wijlen van 
deze gelden voor de voors. kinderen kleren of anderszins te kopen.
Met deze ƒ 25,- is de koop, hiervoor genoemd, voldaan. Behoudens de ƒ 100,-
tot Weert en hetgene alsnu bewezen is. 

56



R 73 fol. 79 09-09-1632
Philips Peter Slaets heeft ontvangen van Jacop Peter Joosten te Nederweert
ƒ 200,- in pattacons of rijcxdaelders van 2╜ gl./st.
R 73 fol. 79 10-09-1632
Anthonis Aerts verkoopt aan Geraert Dircx:
- een jaarrente van 30 stuiver - te lossen met ƒ 25,- t.l.v. de weduwe Marten
Dircx - d.d. 29-7-1631.
Marge: De originele brief is op 23-7-1660 gecasseert.
 
R 33 - 52 15-09-1632
Willem Willems van den Berge, aanlegger 
- contra - 
Henrick Anthonissen, gedaagde
Betreft: Het uitschelden van aanlegger voor "dyffleyder" door gedaagde.
       - Dit was echter alleen "de bekende druppel".
Volgen relazen van hetgeen vooraf gegaan is o.m.:
- "het met rouwerhandt stooten".
- "wel, Hendrick, bent ghij vandaeghe schutter gecosen, off hebt ghij Uwen
  eedt gedaen, dat ghij met den dyeffleyder bent gecoemen aen mijn huys.
Getuigen: Guillaume Fabry, deurwaarder,
        - de vrouw van Hendrick Anthonisen,
        - Dierck Jan Verhaegen, schutter.
R 73 fol. 79 16-09-1632
Marcelis Peter Jacops, schepen en Willem, zijn zoon, transporteren aan Heer
en Meester Jacop van den Bomen, pater des Convents van Marienschoot tot Omel
en Sr. Catharina van Aelst, materse van dit Convent - en t.b.v. daarvan:
- een rentebrief van 4 gl. 17 st. 2 oirt/jr - t.l.v. Michiel Franssen -
  d.d. 11-2-1613.
- een rentebrief van 3 gl. 10 st./jr - t.l.v. Elisabeth - weduwe Willem Aert
  Willems - d.d. 7-12-1632   
- een rentebrief van 7 gl. 10 st./jr - t.l.v. Aert Peters van Mierlo -
  d.d. 3-7-1626.
- een erfbrief van een stuck beempts gelegen in de Haeseldonck - t.l.v. 
Hanrick
  Jan Selen - d.d. 4-2-1631 - te lossen met ƒ 125,-.
Naschrift:
          Het voors. transport is gedaan t.b.v. Catharina, dr Marcelis Peter 
          Jacops, religieuse binnen het convent, wezende de filiale portie
          van patrimoniale goederen - "soo bij haeren vaeder, alnoch in leven 
          wesende, te versterven. Alsoyck bij doot haerder moeder zaliger op 
haer gedementeert en verstorven" enz. enz. 
          De overdracht is gedaan met instemming van de overige kinderen.
R 73 fol. 81 30-09-1632
Walraven Janssen is schuldig aan Jenneken, dochter Anthonis Henricx "daer 
moeder aff was Mayken Goortssen" ƒ 65,-, deels van geleend geld en deels van 
intrest.
Terug te betalen aan Jenneken Anthonissen "als zij dat believen zal" of als
zij tot den huwelijkse staat gekomen zal zijn.
Met deze akte zijn alle voorgaande gecasseert.
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R 73 fol. 81      (30-09)-1632 (dag en maand fictief)
Beminde vrienden, hebbende geresolveert die woninge met sijn toebehoorten,
gans ende gaer te geven aen den Heyligen Geest tot Asten die welcken eertijts
aenden Jan Prinsen genoempt toebehoert heeft.
Soo sal desen dienen aen die gansche wet ende Heyligegeestmeesters tot Asten
om hun die donatie  t'justineren, hun volmacht geven de voors. huysinghe en
woninghe te gebruycken te vercopen tot hunder discretie ende die penningen te
wenden en te keren tot behoeff van den armen ingesetenen van den dorpe van 
Asten. 
In oirconde heb ick desen met mijn eygen handt onderteckent en geschreven ende
met mijnen gewoonhijt zegel bevesticht.
Gegeven tot Brabant desen 28 augusti 1632.
Was onders. F. de Merode - ende was bezegelt van den selve brieve eenen zegel
off cachette op rooden lack. 
Het opschrift was aldus: 
          Aen die Eersaemen ende discreten scholtis, schepenen, borge-
          meesteren en Heyligengeestmeesteren Asten.
                                 Kopie - ingeschreven door Volders - 1632. 
  
R 73 fol. 82 30-09-1632
Jan Joost Geraerts - geass. met zijn moeder Maria Joosten - verkoopt aan 
Dirck Goortssen:
- land in de [Cauwe]berge

3. Philips Goossens
                      1-2-4. de gemeente
R 73 fol. 82 30-09-1632
Frans Mathijssen Verrijt verkoopt aan Anthonis Dries Joosten zijn deel in de
goederen hem aangekomen van zijn vrouw ouders.
- gelegen op de Beeke
Alsook de goederen hem aangekomen bij overlijden van Cornelis Dries Joosten.
R 73 fol. 96 06-10-1632
Anthonis Henrick Custers is voldaan van 200 rijksdaalders, door hem geleend
aan Floris de Merode, Jonge Heer van Asten, op onderpand van:
- beemd gelegen bij de "slote" van Asten
De obligatie, berustende bij Canters, is zoek.
Bij terug vinden wordt ze gecasseert.
R 73 fol. 84 06-10-1632 
Jan Anthonis Selen verkoopt aan Anna, dr Aert Dielis:
- land aen den Hageleyck 1╜ l. 4 r.

1. Anthonis Canters en de voetpad
 2-3. erfgn Hanrick Aerts

4. de weg
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R 33 - 52 06-10-1632  fictief - ongedateerd
Hendrick Peeters (ook: Henrick Luycas), aanlegger.
- contra
Thomas Willem Belmakers, verweerder.
       
Aanlegger heeft op de Veluwe, tijdens dienst doen in het leger van de "Koninck
van Spaignien", van verweerder, ook in dienst zijnde, voor ƒ 88,- een paard en
kar gekocht.
Corstiaen Verquoyen, commissaris, heeft de ƒ 88,- betaald aan verweerder en 
gekort op de gage van aanlegger. Enz. enz. 
Getuigen zijn geweest: Hendrick Thomassen - alias Krieckenbeck - en
                     - Aert Laureynssen.    
Zeer lang verhaal (ca. 100 fol.)
Op 6-9-1634 heeft Guil. van Dijck te Eindhoven een advies uitgebracht in deze 
zaak.
R 33 - 52 06-10-1632
De schout van Asten, aanlegger - contra - Niclaes de Bercker, verweerder 
o.a. 
Verweerder heeft Lijsbeth, de vrouw van Willem Hendricx "met eenen clippel ge-
slaeghen".
R 73 fol. 83 07-10-1632
Mathijs Tijssen van Hove neemt over van Jan Janssen Vrients:
- een erffelijcke en jaerlijcxe rente van ƒ 200,- (off soo veel die voors. 
Jan Vrients daerinne quaemp te gelden).
De brief was t.b.v. Anthonetta Monicx en nu t.b.v. Hans Goissens te 's Bosch.
 
R 73 fol. 83 07-10-1632  
   
Jan Janssen Vrients neemt over van Mathijs Tijssen van den Hove:
- een rente van ƒ 100,- α 6% aan de twee susterkens van het Convent van de 
  susters van Orthen.
- een rente van ƒ 4,-/jr aan het Convent van Orthen.
R 73 fol. 84 07-10-1632

Mathijs Tijssen van den Hove is schuldig aan Daniel Aert Daniels ƒ 205,-.
Intrest - het gebruik van:
- een beemt te Astappen, mette naerweyde 1 sille
Marge: 7-5-1632 - Anneke, weduwe Daendel Aerts stemt toe in cassatie, na los-

        sing aan Joost, haar zwager.
R 73 fol. 85 08-10-1632
Maria, dochter Michiel Colen, geass. met Peter Michiel Colen den oude - ver-
koopt aan Huybert Colen, haar broeder, haar deel in de goederen gekomen van 
haar ouders t.w.:
- een deel van een huis in het Dorp en de grond waarop het staat.

1. Hans Stouten e.a. 
2. Joost Frans Verlynden
3. Reynder Heuchtiens
4. de straat

R 73 fol. 85 08-10-1632
Huybert Michiel Colen verkoopt aan Maria, zijn zuster:
- land het Nootien
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1. Jan Diepenbecx
2. de koopster
3. de gemeente
4. Marcelis Peter Jacops, schepen

- land Nyeuwe Erffve
 1-4. de gemeente

2. het Groot Gasthuys van 's Bosch
3. Peter Colen

R 73 fol. 86 08-10-1632
Gommaer zoon van Jacop Bure - en van Anneke Frans Gielis, hoewel meerderjarig
en bij zinnen - geass. met Anthonis Canters - verkoopt aan Michiel Franssen,
zijn oom, mede namens zijn absente zuster, de goederen nagelaten door wijlen
zijn moeder en door Peerken, dr Henrick Stricken.
Naschrift:
          "Waermede den losch is de veste aen den voors. coper gedaen, bij   
          wijlen den vercoopers vaeders is gecasseert doot ende tenyet, waer-
          inne den voors. vercooper heeft geconsenteert als hij is doende 
mits 
          dese.
R 73 fol. 87 08-10-1632
Henrick Lambrechts - g.m. Anthoniske, dr Dirck Anthonissen - en Maria, zijn 
eerste vrouw, verkoopt aan Frans en Marike, zijn halve broer en zuster, de 
goe-
deren hem nagelaten door zijn grootmoeder als andersinds.
R 73 fol. 87 09-10-1632

Michiel Franssen is schuldig aan Gommaer Bure ƒ 200,- α 6% wegens voorgaande
koop.
Te lossen: Lichtmis 1636 of eerder bij trouwen.
Marge: Gelost 16-3-1635.
R 73 fol. 83 30-10-1632
Op heden xxx octobris 1632 compareerden voor ons schepenen onderges. deer-
saemen Claude Idelet, scholtis, deser heerlijckheyt Asten. Die welcke door
ordre en last, ut decibat, van de Ed. en Welgeb. Heer deser grontheerlijckheyt
vuytterlijcken geprotesteert teghen Joosten, weduwe van Jan Lamberts Verrijt
die welcke alsoo seeckeren sone is hebbende ennighsints berooft van sijn sin-
nen, soo het schijnt, genaemt Peter, waerdoor geschaepen is ennich ongeluck te
comen  geschieden  als  dickwils op  wege  is  geweest  dat  de  voors.  Joosten 
deselven
sal bewaeren en gaede slaen in alsulcken vueghen, dat daar door geen ongeluck 
oft schaeden en commen te geschieden oft dat allen 't selve op haer Joosten 
voors. sal worden verhaelt en gesocht.
Aldus gedaen in presentie der voors. Joosten ende Marcelis Peter Jacops en 
Lintermans, schepenen in Asten.
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R 73 fol. 88 08-11-1632
Frans Jan Cocx verkoopt aan Peter Jan Cocx, zijn broeder:
- land op den achtersten Diesdonck 4 l.

1. erfgn Jan Cocx
2. de koper
3. Jan Goort Saenen
4. de [A-tuck]straete

Belast met: ƒ 200,- α 6% aan Isaac van de Grave te 's Bosch.
R 73 fol. 91 03-11-1632
Hanrick Isbouts en Jan Jan Maes als kerkmeesters, hebben met toestemming van
schepenen "ende welvaeren der fabrycke" verkocht aan Peter Gielens den ouden:
- huis met de plaats daarbij - in het Dorp

1. Barbara, weduwe Frans Verlynden
2. Jan Rijnen
3. Jacop Corstjaens
4. de straat

Met gebruik van de put, staande op het erf van Jan voors.
R 73 fol. 93 03-11-1632
Peter  Gielens  den  ouden  verkoopt  aan  Hanrick  Isbouts  en  Jan  Jan  Maes, 
kerkmrs.,
t.b. "deser fabrycke" :
- een rente van ƒ 9,-/jr     (ƒ 150,- α 6%)
Vervallende: Op het Hoochtijdt van Ons Heeren Geboorten.
Onderpand:
- huis - in het Dorp

1. Barbara, wed. Frans Verlynden
2. Jan Rijnen
3. Jacop Costjaens
4. de straat

- groes int Root
1. Philip Philipssen
2. Maria Verschueren
3. Jan Jan Maes
4. Adriaen Lintermans

R 73 fol. 94 03-11-1632
Aert Dries Verschyeren verkoopt aan Peter Gielens den ouden:
- hooibeemd int Root

1. Philips Philipssen
2. de koper
3. Jan Jan Maes
4. Mr. Adriaen Lintermans

 
R 73 fol. 89 06-11-1632
Daniel van Bussel zaliger, heeft omtrent twee jaar geleden verkocht aan Aert
Henrick Gilis, doch is toen niet "gevest".
beemd op Heusden aan Wilput 8 l.

1. de koper
2. weduwe Anna Selen
3. Jan Goortssen
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4. de gemeente
Nu, na het overlijden van hun vader, ratificeren de kinderen en erfgenamen
alsnog deze verkoop, in dier voege, dat:
- Huybert Daniels,
- Joost Janssen van de Goor - g.m. _______ - en
- Aelken - weduwe Jan Daniels - zich sterk maken voor de andere erfgenamen.
Marge: [cassatum] (als blijkt bij de zelve partijen) met consent van partijen
       en aangetekent in de prothocolle van 1633 - Actum xviii december 1633.
R 33 - 52 10-11-1632 1/10
Stuk H.
Frans Lambert Selen, 24 jaar, verklaart, onder eede, niet te weten wie hem,
gisteren, 9-11-1632, heeft "gequetst" in zijn schouder, omdat het erg donker 
en hij zeer beschonken was.
Hij heeft de "quetsure" gekregen tussen het woonhuis van Joost Philipkens en 
Geuaert Driessen, aan de Bergen. Maar verklaart niemand gezien, noch gekend,
noch enige presumtie op iemand te hebben.
Hij heeft wel horen spreken, maar door den "dronck" niemand aan de spraak her-
kend. Daarbij komt nog dat hij geheel alleen was.
De verklaring is gedaan t.h.v. deponent in het bijzijn van Dirck Goortssen en
Mr. Adriaen  Lintermans, schepenen. 
                                         Volders.

10-11-1632 2/10
Maria, dr Willem Janssen van den Berge - g.m. Wilbordt Janssen, 24 jaar,
verklaart, dat zij, gisteren, 9-11-1632, is geweest in de Wolsberch, omtrent 
het huis van Tielen Dircx, om haar broer thuis te brengen, die bij Jan Dielis
Smulders in een gezelschap had zitten drinken. 
Ze waren op weg naar huis, met Frans, haar voors. broeder, haar moeder, Meri-
ken "de maeght" van Willem Janssen van den Berge en Anthonis Peter Martens.
Gekomen zijnde tussen de huizen van Joost Philipkens en Geuaert Driessen zijn
hun gevolgd, Frans Lambert Selen en Jan Aert Laureynssen en zij dacht dat 
Frans 
Lamberts een "spay" in zijn handen had "en welcke haer datelijck invadeerde 
met slaen en stoten" zodat de rest van het gezelschap haar "qualijck consten 
defen-
deren ende bevrijen van de furie ende gewelt van de invaseurs".
Zij, deponente, werd met groot, fors geweld ter aarde geslagen en zij vreesde 
gekwetst te zijn.
Ook Frans, haar broeder, werd ter aarde geslagen, niettegenstaande hij zich 
weerde met een "schupke".
Wie Frans Lamberts heeft gekwetst weet zij niet.
Naschrift: 
           Op 5-3-1633 bevestigd zij deze verklaring.
Maria, dr Jan Tijssen, 17 jaar, dienstmeid bij Willem Janssen van den Berge,
verklaart en persisteert als vorige getuige.
Aleydis - g.m. Willem Janssen van den Berge, 55 jaar, verklaart deels als 
voor,
en nog: Dat zij werden gevolgd door drie personen, waarbij Frans Lamberts en 
Jan Aert Laureynssen, welke tegen elkaar zeiden: "Past op U messen."
Zij, deponente, is er naar toe gelopen, zeggende: "Isser iet te schillingen,
laet mij dat doen." en dat zij meteen een slag toegebracht kreeg en waarna ze
Frans, haar zoon, met "bloote messchen" aanvielen en ter aarde sloegen.
Zij dacht dat hij vermoord en doodgestoken zou worden, zonder te weten waarom,
en heeft om hulp geroepen.
Zij weet dat haar zoon een "schupke" bij zich had, maar niet wie die wonde 
toe-
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gebracht heeft aan Frans Lamberts.
Naschrift:
           Op 5-3-1633 verklaart zij hierbij te blijven.
Anthonis Peter Martens, 20 jaar, verklaart als voor - en - dat zij gevolgd 
wer-
den door drie personen, waarvan hij er een, Jan Aert Laureynssen, kende en de
andere twee niet, dit omdat het zeer donker was. Deze Jan zei tegen hem: 
Antho-  nis ghaet ghij, wij moeyen U nyet".
Dat zij op Frans "invadeerde" zonder enige woorden en dat zijn moeder gegon te
roepen: "Ghij vermoort mijnen soon" en dergelijke woorden.
Enz. enz. 
Frans had tot zijn "defensie" een "schupke" bij zich.
Naschrift:
          Op 5-3--1633 verklaart hij hierbij te blijven.

11-02-1633 3/10
De schout, aanlegger 
- contra - 
Frans Lambert Selen, gevangene - gedaagde.
Betreft: Vaststelling procesdata.
Marge: "De gevangene, ongecluystert commende in extra-ordinario judicio heeft
        den schouteth den selve gevangen judicialiter affgevraegh off hij 
        was versoeckende recht ofte genade.
        Diewelcke verclaerde nyet versoecken noch genaede noch recht, maer 
        want den hals misbruyckt waer dat men den selven soude affhouden.

17-02-1633 4/10
De schout van Asten, aanlegger
- contra 
Frans Lamberts - gevangene - geass. met Mr. Mathijs van den Hove.
o.a. 
- Lambert Franssen stelt zich "cautionaris" en naast hem Art Laureynssen.
- Aanlegger is het hiermee oneens omdat deze borgen "insuffisant, insolvent,
  ongegoeyt ende ongeδrft sijn, egheen ten minste middelen hebbende om de ge-
  wijsde te voldoen, als wesende tochtenairs".
- Verweerder stelt dat die voors. Lambert en Aert volkomen meester zijn van 
hun   goederen en in dit dorp geen "tochtenaers" zijn.
  De goederen die zij bezitten zijn hun in hun "weduelijcke staet" aangekomen
  en meer dan ƒ 5000,- waard.
-  Aanlegger  blijft  het  oneens  en  wil  dat  er  een  inventaris  van  hun 
bezittingen 
  zal worden overlegd.
- Verweerder "persisteert" en brengt e.e.a. ter kennis van schepenen.
- Schepenen verklaren de borgen "goed".

23-02-1633    5/10
Gezien de aanklacht van aanlegger - d.d. 11-2-1633 - tegen verweerder, zegt
deze o.a. 
 1. Hij heeft nooit enig geweld tegen de vrouw van wijlen Willem Janssen van 
    den Berghe gebruikt.
    Veel minder nog, haar, of andere bij haar zijnde personen, met "spaeden
    off waepenen geinvadeert te hebben" of last bezorgd.
 2. Nog minder waarheid heeft het 3e art. t.w. dat verweerder twee zonen van 
Willem van den Berghe zou hebben gevolgd, in zijn hand hebbende "een bloot
    messe off houte" en ΘΘn van hun gekwetst zou hebben aan zijn hoofd.
 3. Dit omdat de twee zonen van Willem, zoals iedereen weet, van zulk een 
    "nature"  zijn,  dat  niemand,  al  was  hij  tot  "thienen"  sterk  en 
geassisteerd,
    deze zou durven aanpakken.
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 4. Ook weten alle naburen in de Wolsberch, die het dikwijls gezien en gehoord
    hebben, dat die zonen diverse "reysen" met "roers" in de hand in de Wols-
    berch zijn komen roepen en de verweerder en andere komen "vuyteysschen".
    Omdat niemand op straat was, zij waren gevlucht, anders zouden zij 
terstond 
    zijn "geinvadeert".
    Niemand van de "joncheyt" durfde op straat te komen, bevreesd om geslagen 
of     gekwetst te worden.
 5. Het is notoir, dat die twee zonen, omtrent drie maanden geleden, met 
"stoc-    ken ende een roer in hun handt voerende", op een paard zittende, de 
ver-
    weerder en zijn vader, in het gaan naar huis, omtrent de kerk, "met eenen 
    raesende ende moorddaedighen gemoedt, sonder een woordt te sprecken" heb-
    ter aarde geslagen en zeer zwaar gekwetst. Ja, bijna hadden vermoord, in-
    dien het hun niet was belet door andere "goede mannen".
    De verweerder en zijn vader waren "seer gequets ende roet van bloedt" in 
    een huis geholpen.
 7. Uit e.e.a. blijkt wel, dat het geen waarheid kan bevatten, dat verweerder 
    de twee voors. zonen zou hebben gevolgd en hen hebben willen "invaderen"
 8. Ook is verweerder van een zodanige natuur en conditie, dat hij nooit 
enige       twist of vechterij gezocht heeft.
    Hij heeft nooit iemand gekwetst of "gebloelaet".
 9. Maar wel is hij driemaal gekwetst geworden door "vervolginge ende weder-
    laeginge" van personen, zonder deze iets misdaan of miszegd te hebben.
    EΘnmaal is geweest zoals hiervoor verhaald.
    De andere twee keer zijn geweest in de Wolsberch, zonder de daders te ken-
    nen, maar het "gemeyn volck" weet dat het de zonen van voors. Willem 
waren.
12.  Met  deze  drie  kwetsuren  is  verweerder  acht  maanden  naar  de  Barbier 
geweest.
13. Het is daarom uniek dat aanlegger  de onnozele verweerder "ierst aen den 
    dieffstock ende naer gevoelende datter defensie tegen comen soude inder
    dieffkelder geworpen heeft" alsof hij een moordenaar of kerkrover was 
geweest.      
14. Komende tot het vierde artikel. Ook hier ontkend verweerder dat hij in 
september l.l. ten huize van Jan Jelis, in het gezelschap gevallen zou zijn 
met "bloote opstecker" en ΘΘn van de voors. zonen zou hebben gekwetst.
15. Maar het is zo, dat in die tijd de jongelui van de Wolsberch t.h.v. Jan 
    Jelis, minnelijk waren verzameld en dat de verweerder met Jan Joosten en 
    Peeter Philipsen buiten 't huis "mette karde spelende" dat die twee zonen 
    in het gezelschap zijn gevallen en terstond oproer hebben gemaakt.
    Verweerder is buiten het huis gebleven, totdat de "zonen" al waren 
gevlucht
    in de "corencamer" waar ze later ongemolesteerd zijn uitgegaan.
De verweerder verklaart de conclusie van aanlegger niet ontvangbaar.
Hij vraagt, wegens geleden schade, het ten onrechte in de "scandaleusen dieff-
kelder gezeten hebben enz enz. een schadevergoeding van ƒ 600,-.

05-03-1633 6/10
Willem Janssen van den Berghe, schepen, 60 jaar, verklaart dat zijn kinderen 
m.n. Frans en Aert op 6-6-1632 zijn "geinvadeert en vervolgt geweest in den 
avont" door Frans Lamberts en Jan Aert Laureynssen.
Hij verklaart verder, dat de volgende dag, Jan Aert Laureynssen bij hem is ge-
komen, zeggende, dat hij de avond te voren door door zijn zoon was gekwetst 
aan zijn arm.
Hij kwam vragen om "meesterloon" 
Hij, deponent, heeft dit niet willen geven.

06-03-1633 7/10
Stuk: gemerkt G.
4. Het kan niet verstaan worden dat verweerder "ierst aen den dieffstock ge-
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   spannen" en daarna, zich onnozel voelende, zich wilde defenderen, hij in 
   de diefkelder geworpen is. Dat alles zonder decreet van schepenen. Hij 
heeft
   daar ΘΘn nacht en anderhalve dag door moeten brengen.

ongedateerd 8/10
Marcelis  Peter  Jacobs,  president  en  Jan  Aerts,  schepen,  gelieven  ter 
instantie van Frans Lamberts te getuigen: 
Of het waar is  - Dat deze op den "Aesddach" l.l. is "geapprehendeert" geweest
door de schout of zijn dienaars en zonder enig decreet - gespannen aan den 
diefstok.
Dat 's maandags daarna verzocht is geworden om "reloxatie onder cautie" en 
dat dit verzoek door schepenen is verwezen tot jugement van rechtsgeleerden.
Dat de schout, zonder enig verder decreet van U gevraagd te hebben, de voors. 
Frans naar het kasteel heeft gebracht en in de kerker "geworpen".
Dit ondanks dat er "borgen" zijn gesteld, die door U, schepenen, voor suffi-
ciδnt zijn verklaard.
Of de schout, Frans, nog niet  een nacht en anderhalve dag in de kelder 
opgeslo-
ten heeft gehouden. Totdat de vader van Frans en zijn "raedt" met U naar de 
schout zijn gegaan om te protesteren.
Naschrift:    
          Verklaringen zullen worden afgelegd volgens de interragatoriδn hier
          voorgaande.

ongedateerd 9/10
Stuk: gemerkt J.
Te verhoren namens Frans Lamberts.
Philips Joosten,         , of het niet waar is - dat 6 juni l.l. hij, 
deponent, samen met verweerder, is geweest in de straat op de Wolsberch en 
dat zij, op 
weg naar huis, elkaar in de arm of met de hand hebbende, omtrent zijn huis,
langs de weg vonden staan Frans en Aert Willems van den Berghe en Lambert Wil-
lem Heckelairsoene.
Na het passeren zijn deze hen meteen gevolgd en zonder hen iets te misdoen, 
hem
en verweerder ter aarde geslagen, zonder dat verweerder "eenich houdt, messe 
off waepene" had, waarmee hij hen te voren had gedreigd.
Dat  de  aanvallers  de  verweerder  zeer  zwaar  hebben  gekwetst.  Ook  of  die 
verweerder, te voren, nog tweemaal, in de Wolsberch,  gekwetst is geweest.
Dat verweerder een jongeman is, ter goeder naam en faam en waarvan hij niet 
weet  dat  hij  ooit  iemand  "yet  verdraghen,  gequetst  off  eenighe  lesie" 
aangedaan
zou hebben.
          Getuige beaamt e.e.a.
Cornelis Joosten, 35 jaar, of hij in september l.l. met verweerder e.a. is ge-
weest t.h.v. Jan Dielis Smulders om op het "torffbier" van Peter Anthonissen  
te drinken.
Dat  "in  den  naeckende  avont"  daarin  zijn  komen  vallen  Frans  en  Aert 
Willemssen,
en Lambert Willemssen den Heckelair  welke direct "oproerte" maakten in het 
ge-
zelschap. Verweerder was toen buitenshuis aan het kaarten. Dat daarna Frans 
en 
Aert in de "corencaemer" gevlucht zijnde, ongemolesteerd zijn weggegaan.
Dat verweerder en de andere jongelui aan de andere kant zijn gaan staan 
zonder hen iets te misdoen. Enz. enz. 
          Getuige beaamt e.e.a. 
Peeter Jan Jelis, 45 jaar, of op tijd en plaats als voor Frans en Aert 
Willems 
van  den  Berghe  zijn  gekomen  in  zijn  vaders huis  en  gevlucht  in  de 
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"corencaemer"
en daar weer uitgegaan zijn, zonder dat die verweerder en andere hen enige 
"molestatie" hebben aangedaan     Getuige beaamt e.e.a.
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Jan Peeter Poelmans, 40 jaar, of het niet waar is, dat wanneer het "oproerte"
is geweest t.h.v. Jan Jelis, dat hij, deponent, heeft gestaan, in den avond,
samen met Thomas Thomassen en Jan Franssen op de Cruysstraete. Dat toen geko-
men zijn Frans en Aert Willemssen "met roers in de handt" welke met "gewelt"
lopende waren. Thomas is hen gevolgd tot het huis van hem, deponents broeder,
en heeft ook "het klincken van de roers" gehoord.
          Getuige beaamt e.e.a.      
                          zijn merk
Thomas Tomassen, 27 jaar, of het niet waar is, wanneer de oproer t.h.v. Jan 
Jelis  is  geweest  -  enz.  enz.  Dat  hij  heeft  gezien  dat  Frans  of  Aert 
Willemssen 
"het roer op hem hebben getrocken ende het vier opde panne sien vonckeren,
sonder dat bij allen geluck tselven roer nochtans was affgaende" enz. enz.
          Getuige beaamt e.e.a. 
Marie, dr Lijsken Deynen, 20 jaar, of het waar is en zij heeft gezien en ge-
hoord, dat nu, drie maanden geleden, omtrent haar huis zijn gevonden, Lambert
Franssen en zijn zoon, zeer gekwetst en doende om de voors. Frans Lamberts in
een huis te trekken. 
"Off sij deponente nyet en heeft gesien, ontrent het huys van Cort Jan, knye-
lende op sijn een knye ende hebbende een roer in sijn handt Aert Willems van 
den Berghe, sprekende tegen Frans: "Ick sal U.L. nu wel hebben".
Waarop zij, deponente, dit ziende, heeft geroepen: "En wilt hem niet verwon-
den".
Alzo Frans alsnog ontslagen zijnde is Aert, van de andere kant van het huis 
ko-
men lopen en wederom met het "roer" dreigend te schieten.
Enz. enz. 
          Getuige beaamt e.e.a. 
Jenneke, vrouw van Jan Lamberchts, 26 jaar, of het niet waar is dat drie maan-
den geleden zij is gekomen bij het huis van Cort Jan, waar groot oproer was en
dat zij heeft gezien dat Frans Willem van den Berghe, op een "podt sittende 
en-
de een haudt of roer voerende" Lambert Franssen twee "reysen" te neer heeft 
geslagen en hem zwaar heeft gekwetst. En dat zij, deponente, heeft geroepen:
"Ghij, tzuyker ende vermoordt den ouden man nyet".
Zoals ook veel andere mensen "moort" waren roepende.
Lambert en zijn zoon Frans zijn, zeer zwaar gekwetst, blijven liggen t.h.v. 
Cort Jan. 

Getuige beaamt e.e.a. 
De schepenen van Asten getuigen dat de schout van Asten de persoon van Frans
Lamberts, zonder enig decreet onzerzijds, gevangen heeft genomen op zekere 
feiten en enige tijd heeft "gedetineert"
Stuk: gemerkt K. ongedateerd 10/10
Aanlegger - contra - getuigen van verweerder
o.a. 
- Philips Joosten, neef en nabuur van de deliquent.
- Cornelis Joosten, neef van Philips Joosten en nabuur van verweerder.
Opmerking: Volgen nog enige stukken, zonder nieuwe feiten.
           In verschillende stukken is sprake van wijlen Willem Janssen van 
           den Berghe.
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R 73 fol. 89 21-11-1632
Aert Lammers verkoopt aan Jan Anthonis Mennen zijn deel in de nagelaten 
goederen van zijn overleden vrouw ouders t.w.:
- land den Heyacker
- land den Bouwt - op Braessel
- land den Brughacker - aen den Beempden
In dier voege als Jan Jacops de Hertelair (v.d. Cruys)  het bij "veste" 
verkregen heeft van Daniel van Bussel - zie R 70   d.d. 11-3-1629   
 
R 73 fol. 90 21-11-1632
Goort Daniel van Bussel verkoopt aan Jan Anthonis Mennen zijn deel in de goe-
deren hem competerende.
R 73 fol. 90 23-11-1632
Jan Janssen Verhaegen beloofd te betalen aan Michiel Tijs Franssen c.s. als
afgegane borgemeesters:
- "oogst" 1633 de helft van de "achterstel" die Frans Janssen Verhaegen op
  "haer heffboecken heeft".
- de andere helft "kersmisse" 1633.
R 73 fol. 90 30-11-1632
Jacop Aert Gielis verkoopt aan Mathijs Thomas, hoevenaer tot Rijth
- huis en erf daaraan gelegen - in de Stegen
Zoals verkoper het heeft verkregen bij tpt van Aert Jan Stouwen - 
d.d. 24-3-1631  (R 72    fol. 30)
Behoudelijk alleen dat de koper zal dragen de "achterstel" binnen de laatste
twee jaren vervallen aan Peter Vrients en de Scholaster van St. Oeden Rode.
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R 73 fol. 96 05-12-1632
Abel Janssen verkoopt aan Jan Janssen:
- land aan de Sporckt   met de volgende post samen 3 l.

1. Jan Janssen - de koper e.a. 
2. de verkoper
3. de Kerk van Asten
4. de koper

- land aan den Hageleyck - den Hencxt
1. Geraert van Heuchten
2. Jan van den Eynde
3. het Convent van Ommel
4. Anna, dr Aert Gielis

R 73 fol. 96 13-12-1632

Marten Peters is schuldig aan Joostken - weduwe Jan Lamberts Verrijt ƒ 12,-
te betalen in twee termijnen - wegens koop van een paard.
R 73 fol. 98 14-12-1632
Hanrick Jan Selen verkoopt aan:
- Heer en Meester Willem Verhyndert, pastoor te Liessel - en
- Heer en Meester Marcellus van Bussel, pastoor te Heyen in de lande van 
Cleeff.
- land op de Loverbosch 5╜ l.

1. Marcelis Peter Jacops en de Heer van Asten
2. Fabri, secr.s te Helmont
3. op den Loverboschwech - met den H. Geest  

   4. Joost Frans Philipssen en Geuaert Maes
R 73 fol. 98 14-12-1632
Hr. en Mr. Willem Verhyndert en Hr. en Mr. Marcellus van Bussel, pastoor te
Kessel en Heyen zijn schuldig de rest van de "penningen" betreffende voorn.
koop.
Betaald is ƒ 200,-.
Borg: Anna - weduwe Dielis Selen.
R 73 fol. 99 17-12-1632

Jan Pauwels verkoopt aan Geraerd Dircx - voor ƒ 100,-
- land int Root

1. den Olieacker
2. erfgn Symon van Bon
3. Joost Jan Willems
4. de Roetsche straat

R 73 fol. 99 23-12-1632

Jan Lenaerts is schuldig aan Geraert Dircx ƒ 53,- van "affgecocht wollen 
laecken".
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R 73 fol. 97 24-12-1632
Michiel Peter Gielens heeft overgenomen van Mathijs Joosten, zijn zwager,
- een rente van ƒ 2,-/jr aan den "aultaire" van den H. Geest.
Zoals hij verkregen heeft bij deling.
Alsnog:
1 vat rogge/jr of 5 st./jr
Michiel stelt als onderpand:
- groes in de Stegen

 1-3. Jan Gielens van de Cruys
2. de koper
4. Peeter Peter Gielens

R 73 fol. 97 24-12-1632
Mathijs Joosten - alias Munster - verkoopt aan Jan Jan Maes:
- een erffrentebrieff - 
Schepenen Asten - d.d. 28-11-1630 van ƒ 56,- α ƒ 3,-/jr.
Uit panden in dezelfde brief vernoemd.
(ut pater ex eysden litteris = uit dezelfde brief)
R 73 fol. 100 (28-12-1632) fictief - ongedateerd)
- Keris Aelberts - g.m. Peterken, dr Frans Gielens,
- Aert Janssen - g.m. Catharina Franssen,
- Goyaert Teunis - g.m. Frensken.
Kinderen en erven van wijlen Frans Gielens Verheyden - en Catharina Verheyden.
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun ouders.
1e lot: Keris
- land in het Dorp

1. Jan Maes
2. Goort Teunis e.a. 
3. Geldolph Gielis
4. Aert Janssen v.s. 

- beemdje in de Stegen
1. Marie Heynen
2. Michiel Franssen
3. Jan Rommen
4. Henrick Peters

- land aen den Dijck
 1-2. erfgn Peter Schepers

4. de mistwech
- land aen Vosselen 16 r.

1. erfgn Peter Schepers
            2-3-4. de gemeente

Belast met: 2╜ st./jr aan de Heer van Asten.
  Hij zal blijven betalen:
- ƒ 3,-/jr tot 's Bosch.
- ƒ 7,-/jr aan het Capittel van 's Bosch.
- ╜ malder rogge/jr aan Heer Dirck Verhoeven als beneficiaet -

            losbaar met 15 st./jr.
- 15 st./jr aan de Kerk van Asten.

2e lot: Aert
- land bij het Dorp

1. Jan Maes
2. Goort Teunis
3. het 1e lot
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4. de straat
- land int Lielder

2. de delers
3. Hanrick Jan Selen
4. erfgn Jan Tielen

- land opten Clooten
1. Peter Gielens
2. de delers
3. Frans Peter Gielens
4. de weg

- groes in de Stegen
1. Mathijs Franssen

            2-3-4. de straat
Belast met: 2╜ st.jr aan den Heer van Asten.

- ƒ 7,-/jr aan het Capittel van 's Bosch.
- ƒ 3,-/jr aan 's Bosch.
- 1 daalder/jr aan den H. Geest van Asten.

3e lot: Goyaert
- land aent Dorp - met het huis daarop.

1. de delers
2. Jan Aerts

 3-4. de straat
- dries int Lielder

1. Michiel Franssen
2. de delers
3. Marcelis Peter Jacops
4. Daendel Selen van Bussel

- land opte Cloten   
1. Aert Symon vn Bon
2. de delers
3. Frans Peter Gielens
4. de straat

Belast met: een ort stuivers/jr aan Mijnheer van Asten. (4 st/jr)
- 1 mud rogge/jr (4 gl./jr) aan Dirck den Hoeymaker tot Deurssen.
- ƒ 5,-/jr aan Steven Aelberts te 's Bosch.

R 73 fol. 102 28-12-1632
- Mathijs Joosten,
- Michiel Tijssen - en 
- Thonis Verhyndert "mette voorder erfgenamen dyen clachte (cluchte = staak =
lot) verclaeren dat alsulcken goederen als yeder vanwegen het testament van 
wijlen Peter Dircx van de Winckel en Maria sijne huysvrouw hebben ontfangen 
op heden xxviii december 1632 't selve te hebben ontfangen onder protestatie
van allesints te blijven in haere gerechtigheyt soo verre sij in enniger ma-
nieren souden mogen wesen geacht ende selve te restitueren
R 73 fol. 102 28-12-1632
Geuaert Driessen verkoopt aan Anthonis Henricx:
- een rente van ƒ 2,-/jr
uit een meerdere rente van ƒ 12,-/jr.
Zoals blijkt uit de brief daarvan zijnde en welke nu gehouden wordt door
Aleydis - weduwe Hanrinck Teunis, moeder van de koper.
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R 73 fol. 103 30-12-1632
Aleydis - weduwe Hanryck Anthonis, daar vader en moeder af waren: Willem van
Beeck, oud president, - en Jenneke.
Aleydis - geass. met Claes, haar neef en Frans Lomans, haar schoonzoon, ver-
koopt aan Anthonis, haar zoon:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- beemd den Cattenstart - achter Ostayen 4╜ l.

1. Jan Joosten Switsers
2. erfgn Daendel Colen
3. de verkoopster
4. het aultair St. Agatha

De voors. rente is door verkoopster "geconstitueert" om hiermee andere renten
en lasten af te lossen o.m. aan Geuaert Driessen en aan langen Crijn te Some-
ren. Alles met consent van haar kinderen en momboiren, die verklaarden dit 
ten 
goede te laten komen aan hun moeder.
Des heeft Anthonis aan Geuaert Driessen ƒ 45,- , aan Crijn ƒ 15,- en het res-
tant aan zijn moeder.
R 73 fol. 103 30-12-1632

Walraven Janssen is schuldig aan Aert Symons van Bon ƒ 100,- α 6%.
Procederende van zijn kindsdeel van de erfgoederen door wijlen zijn vader
nagelaten.
Naschrift: Gecasseert met consent der partijen - d.d. 30-12-1633.
  
R 73 fol. 104 05-01-1633
- Hanrick Adriaens van Buedel - g.m. Merike,
- Jan Hanrick Doensen - geass. met Jan Aerts, schepen,
- Anneken - geass. met Jan Aerts voors.
Kinderen van wijlen Hanrick Doenssen - ter eenre - en
- Hanricxken - weduwe Hanrick Doenssen met Jan haar voor-zoon en de drie 
  na-kinderen m.n. Jan, Hanrick en Heylken - geass. met Dirck Duyssen en 
  Geuaert Driessen - ter andere zijde.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Hanrick Doenssen.
1e lot: Hanrick van Buedel
      - Jan en Anneken
- huis en hof - in het Dorp

 1-3. Jacop Corstjaens
 2-4. de straat

- land op de Heesackers
1. Dirck Franssen
2. erfgn Frans Verlynden
3. Mathijs van Hove
4. den tweden wech

- land int Lielder op den Loverboschwech
1. Weduwe Thomas Joost Mennen

 2-4. de delers
3. de Loverboschwech

- land int leech Campken
1. Anthonis Philipssen
2. de delers
3. weduwe Thomas Joost Rommen
4. de delers - ieder de helft

Belast met: ƒ 100,- door de delers ieder ╜ - ╜ te dragen.
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2e lot: Hanricxken - wed. Hanrick Doenssen
      - Jan - haar voor-zoon
      - de drie na-kinderen   
- huis en hof - in het Dorp

1. Marcelis Peter Jacops
 2-3. Willem Marcelis Jacops

4. de straat
- land ontrent de Loverbosch

1. Jan Aerts
2. Dirck Martens van Heuchten
3. weduwe Marten Dircx van Heuchten
4. de straat

- land op den Loverbosch
1. Hanrick Jan Selen

 2-3. de delers
4. de straat - en de delers

- land in het Leech Campken
1. de scholtis
2. erfgn Teunis Jan [Henens]
3. Willem Marcelis Jacops
4. de delers

R 73 fol. 105 05-01-1633
Jan Aerts, Dirck Duyssen, Geuaert Driessen en Jan Henricx van Buedel n.u.
allen als momboiren van de weduwe en onmondige kinderen hiervoor genoemd
(R 73 fol. 104) zijn schuldig aan Jan Janssen, voorzoon van de weduwe Hanrick
Doenssen  ƒ 45,- uit de erfenis van zijn vader. Ieder "clacht" der voors. 
delers
zal de helft betalen.
R 73 fol. 105 05-01-1633
Hanrick Adriaens van Buedel n.u. verkoopt aan Jan Aerts, schepen, zijn deel
in de erfenis hiervoor omschreven. (R 73 fol. 104)
R 73 fol. 105 05-01-1633
Frans  Jan  Stricken  verkoopt  aan  Jan  Janssen  en  Wilbort  Jan  Selen,  als 
momboiren 
van Lijsken, onm. dochter van wijlen Willem Pauwels:
- een cijns van ƒ 150,- α 6%
Vervallende: "alle jaeren Darthienmisse  (= derthiendach = 13 dagen na Kerst-
                                            mis = Driekoningen)
Onderpand:
- heiveld op de Leensel

1. de Aa
2. Jan Joachims
3. erfgn Mathijs Teeuwens

En verder alle goederen gelegen op de Leenssel
R 73 fol. 107 07-01-1633
- De kinderen en erven van wijlen Gelden Goossens, met Jan Henrick de Becker 
  als geboren momboir van de onmondige - ter eenre zijde - en
- de weduwe Jan Lenaert met haar kinderen - geass. met Anthonis Canters - ter
  andere zijde. 
Zij verdelen de nagelaten goederen van Gelden Goossens t.w.:
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1e lot: weduwe Jan Lenaerts en haar kinderen
- land/groes aent Laerbroeck

1. de delers
2. Anthonis Verhyndert
3. de gemeyne vaerenwech
4. de weduwe of erfgn Jan Walssers

- het voorste gedeelte van het huis - 3 gebont 
2e lot: Thomas anthonis n.u.
      - Marcelis Geldens
      - de drie onmondige kinderen
- land/groes naast het perceel uit het 1e lot

1. het Convent van Ommel
2. de delers
3. de weg
4. de weduwe of erfgn Jan Walssers

- de ander resterende van den huyse, te blijven staen op de plaetsche, des 
sal het lengen bondt blijven bij het voorgaende cavel - met conditie dat de 
weduwe Jan Lenaerts het land, beleend bij het Clooster van Ommel, zal lossen.
Belast met: ƒ 100,- α 6% (ieder ╜ - ╜) aan Jonker Floracken.

- 2 daelders/jr aan het Convent van Ommel.
- de cijns van de grond en de pacht aan de Kerk, zo die bevonden 

wordt, zal ╜ - ╜ gedragen worden.
R 33 - 52 12-01-1633
Joost Frans Philipssen
- contra
de weduwe Philips Voermans 
Betreft: Het invorderen van een schuld van ƒ 18,- 
         uit een obligatie - d.d. 8-12-1625.
                            Dmerck           van  Joost Frans Philipssen
R 73 fol. 108 13-01-1633
Geraert Dircx verkoopt aan Jenneke en Maria, drs wijlen Frans Timmermans
zijn deel in de goederen die hij gekocht heeft van Aert Timmermans, broeder
der voors. koopsters. - R 73   fol. 12  d.d. 9-2-1632.
R 73 fol. 109 14-01-1633
Jan Janssen Deynen verkoopt aan Jan Daniel Colen:
- land op Braessel

1. erfgn Lenaert Marcelis
2. Huybert en Frans znn Mr. Jans Verdijsteldonck
3. Geldolph Gielissen
4. Thomas Mathijs

Belast met: Een half hoen cijns/jr - want hetselve op den boeck van Mijneer 
            van Asten daerinne bevonden wordt ende alsdan te corten tegen 
            den penninck dartich.
R 73 fol. 109 17-01-1633

Anthonis Peters van den Eynde is schuldig aan Aert Aert Daendels ƒ 106,- 
wegens geleend geld.
R 73 fol. 110 17-01-1633
Hanrick Laureyns Hanricx verkoopt aan Michiel Peter Gielen:
- groes in de Stegen

1. Mathijs Franssen
2. de verkoper
3. de koper
4. Jan Hanrick Stricken
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R 73 fol. 110 17-01-1633
Tielen Dircx - alias Duyssen - verkoopt aan Jan Aerts, schepen:
- hooibeemd in de Haseldonck

1. Anthonis Goortssen
2, de koper
3. de Aa
4. erfgn Jan Selen

R 73 fol. 110 17-01-1633

Tielen Marcelissen is schuldig aan Philips Peter Slaets ƒ 15,-.
R 73 fol. 50vo    19-01-1633

President: Marcelis Peter Jacops
             Schepenen: Willem van den Berge

         - Wilbort van Bussel
      - Jan Aert Teeuws
      - Lintermans
      - Dirck Jan Goortssen
      - [Lamens] Joesten

R 73 fol. 51 19-01-1633
Dries Wilborts is schuldig aan Jenneke en Merike, drs Frans Timmermans
ƒ 50,- α 6%. wegens "affgecocht coren".
R 73 fol. 51 19-01-1633
Jenneke en Merike, drs Frans Timmermans verkopen aan Gerard Dircx, hun oom,
een cijns van ƒ 225,- α 7%.
Te lossen: St. Peter ten stael 1633 enz.
Onderpand:
- huis, schuur, bakhuis,hof, dries en land - te Heusden aan de Copystraet

7 l.
 1-2. erfgn Mathijs Philips Verrijt
 3-4. de straat

- wei en land daaraan gelegen - tussen het land van de Heren 
 van Asten

1. erfgn Mathijs Philips Verrijt
 2-3. de straat

4. Jr. Wouter Beeck
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- beemd de Weyden 9 l.
1. erfgn Geraert Horck en

     de erfgn Jans in Behelp
 2-3. Joost Joosten van Heuchten

4. erfgn Mathijs Philips (Verrijt)
Zie ook brief - d.d. 30-7-1614 - 's Bosch - welke per abuis ontzegeld is -
betreffende deze goederen.
R 73 fol. 51vo 27-01-1633
- Thomas Gelden Goossens, 
- Jan Thonis - g.m. de dochter van Gelden Goossens,
- Maria, Anna en Margreta - de drie onm. kinderen van Gelden Goossens -

     geass. met Marcelis Geldens en Jan Henricx de 
                            Becker
Zij verkopen aan Jan Geraerts:
- Nyeuwen Erffve - ontrent de Meulen 2╜ l.

1. Mathijs Jan Aerts
            2-3-4. de gemeente

R 73 fol. 52 27-01-1633
Jacop Jan Henricx verkoopt aan Jacop van den Bomen, pater des Convents van 
O.L.V. Schoot te Ommel - ten eigen behoeve - ter exclusie (uitsluiting)
van het Convent:
- een loschijns van ƒ 200,- α 5╜%
Onderpand:
- huis, hof en aangelegen aan Voordeldonck

1. Jan Stouwen
2. de verkoper
3. de straat
4. Lenaert van den Eynden

Naschrift: Gelost 24-1-1640.
R 73 fol. 52 27-01-1633
Anthonis Anthonissen van de Vorst beleend aan pater Jacobs van den Bomen en 
moeder Catharina van Aelst van het Convent Marienschoot te Ommel - t.b.v. 
het Convent:
- land 1╜ l. 7 r.

            1-2-3. het Convent voors.
4. de weg

Belast met: ƒ 3,-/jr - deze blijven t.l.v. de verkoper.
Naschrift: De belening mag gelost worden met ƒ 100,- en zolang deze duurt zul-
           zij geven 5 vat rogge/jr, los in de sack, mate van Asten.
         - De ƒ 100,- worden gebruikt om de schulden en lasten, op de goederen
           staande, te lossen. 
R 73 fol. 53 27-01-1633
- Aert Driessen - g.m. Anneke Thonis - en
- de voor-kinderen van Anneke - g.g.m. Tielen van Ruth.
Zij belenen aan het Convent van Ommel:
- een cijns van ƒ 200,- α 5╜%.
Onderpand:
- land tot Ommel

1. Thomas Jan Jelis - medegelder
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2. Hanrick Horckmans
3. Michiel Jacobs van de Cruys
4. de mistwech

- groes tot Ommel
            1-2-3. Thomas Jan Jelis

4. de weg
Voorts alle goederen van de beleners vrouw en voor-kinderen.
De gelden worden gebruikt om de schulden, staande op de goederen van de vrouw
en voor-kinderen, te lossen.   
R 73 fol. 53vo 28-01-1633
- Roeloff Dircx - g.m. Mechtildis,
- Aert Janssen,
- Peter Peter Dries - g.m. Aleydis,
- Mathijs Peters - g.m. Maria.
Zij verkopen aan Dirck Aert Teussen - voor ƒ 70,-,
- huis en hof - in het Dorp

1. Seel Jacop Marcelissen
2. Peter Michiel Colen de jonge
3. erfgn Thomas Dircx
4. de straat

land ontrent de Warande      hiervan 1/3e deel
1. Tielen Marcelissen
2. Daendel Selen van Bussel
3. de mistwech

R 73 fol. 54 28-01-1633
Philips Willems van Heuchten geeft, zijn goederen gelegen te Vlierden, in huur
aan Jan Jan Lamberts.
Huurtermijn: 4 jaar.
Voorlijff off geriefgeld: ƒ 16,-/jr.
                  alsnog: 12 pond boter/jr - in twee termijnen.
Onderhoud: Zal door de huurder gedaan worden, mits de materialen bezorgd 
           worden.
           Bij enig geschil ten deze zal Reynder Mathijssen, als schuldenaar 
           principaal, "alle alsulcken defecten costeloos en schadeloos repa-
           reren en goet doen".           
R 73 fol. 54vo 28-01-1633
Jenneke - weduwe Thomas Joost Mennen - geass. met Jan Henrick Stricken als 
geboren momboir - verkoopt aan Jan Janssen, haar zoon, uit het huwelijk met 
Jan Peters:
- hooiveld in het Root de helft van 2 l.

1. Aert Joost Mennen
2. de verkoopster
3. Hanrick Peters
4. Michiel Tijssen

Koopsom: ƒ 101,-.
"Welcke voors. ƒ 101,- Andries Thomas, sone van de verkopere en broeder des 
co-
pers heeft aengenomen om hem te perde daermede te monteren. Welcke penningen 
den voors. Andries schier off morgen op sijn kyndtsgedeelte neffens sijne 
mede sus-
ters en broeders sal moeten missen en alsdan soo lange moeten stille staen 
tot 
yeder sijnder mede-erffgenamen in de voors. ƒ 101,- sullen bijwesen.
Gelovende die voors. Andries tgene voors. staet alsoo te achtervolgen vast en
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stedich te houden enz. enz. 
Naschrift: Tot aflossinge van dese ƒ 101,- heeft weduwe Thomas Joost Mennen 
           getelt aen Jannen haeren soon ƒ 90,- d.d. 6-4-1633.
R 73 fol. 55 04-02-1633
Mathijs Henrick Joachims verkoopt aan Andries, zijn broeder:
- weiveld int Palmbroeck - aen Voordeldonck

1. het Palmbroeck
2. Willem Aelberts
3. de koper
4. Willem Janssen van den Berge.

R 73 fol. 55vo 09-02-1633
- Daniel Niclaes Reynders de Bruyn,
- Jan Janssen - g.m. Anna
- Sophia Niclaessen - geass. met Jan Aerts, mede voor de absente erfgenamen.
Zij verkopen aan Dirck Martens van Heuchten:
- huis en hof - in het Dorp.
Belast met: ΘΘn hoen/jr cijns aan het Huis van Asten.
Conditie: Sophia krijgt een woonplaats in het huis en 1╜ r. in de hof, dit 
          gedurende haar leven.
"Ende alsoo de veste hiervan alnoch is geschiet ende betoorpen in den jaere 
1630 ende alsnu nyet vintbaer, als nyet sijnde geregistreert ende off deselve
alnoch quaeme te voorschijn" enz. dan zal zij voor "null" gehouden worden.
Hiermede wordt ook de gelofte van ƒ 100,- gecasseert.
Naschrift:
           Koopsom ƒ 100,- te betalen aan Anthonis Niclaessen en Sophia, zijn 
           zuster. 
R 73 fol. 56 09-02-1633  fictief - ongedateerd.
- Thomas Gelden Goossens,
- Marcelis Gelden Goossens,
- Jan Anthonis - g.m. Joostgen, dr Gelden Goossens,
- Maria, Margareta en Anneke, drs Gelden Goossens - geass. met Jan Henricx de
                                                    Becker.
Zij verkopen, als erfgenamen, aan Willem Marcelis van den Bogaert:
- De twee achterste gebonten van een huis, met de ondergrond
- land en groes aan elkaar gelegen int Laerbroeck

1. het Convent van Ommel
2. Lijsken Lenaerts - wederdeelster
3. Lijske Walssers
4. Mathijs Franssen e.a. 

ende de dry gebonten Beloken Pasen te ruimen "achtervolgende de scheiding en 
deling gepasseert" 
Belast met: ΘΘn half hoen/jr cijns aan het Huis van Asten.

- 1 cop rogge/jr aan de Koster te Asten.
- ╜ vat rogge/jr aan den H. Geest.
- ƒ 3,-/jr (of ƒ 50,- α 6%) uit een meerdere rente van ƒ 6,-/jr aan
  Jonkvrouw Floracken.
- 1 daelder/jr (ƒ 25,- α 6%) aan het Convent van Ommel - uit een 

            meerdere rente van ƒ 3,-jr.
R 73 fol. 56vo 09-02-1633  fictief - ongedateerd.
Copy - certificaat.
 Peter Slaets, Peter Belmakers - en Willem van Beeck, schepenen, getuigen dat 
voor hen zijn verschenen: Huybrecht van Roggel en Michiel Frans Colen welke 
zweren dat Daniel Frans Colen wettige zoon is van Marike, dr Huybrecht van 
Roggel.
"Is het gerechte bloet en affcomste van Henrick van Ruth ende dat hij Daniel 
v.s. behoort te genyeten alsulcke renten gelijck Jan van Berckel en sijn huys-
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vrouw daertoe hebben gemaeckt ende gelegateert, welcke":
- Joost Huybrechts van Roggel - en
- Michiel voors. - eertijds genoten hebben.
En dat Daniel nu is ondertrouwd met: 
- Mechteld, dr wijlen Frans Willems Verrijt - en Barbara, dr Philips van den 
Berge.

5-11-1587    w.g. Lambert Janssen - vice secr.
R 73 fol. 57 23-02-1633
Anthonis Dries Reynders van Rudth is schuldig aan Geuaert Driessen 100 rijks-
daalders, in "conincxmunten".
R 73 fol. 57 28-02-1633
Dries Aerts Verschueren verkoopt aan Mr. Adriaen Lintermans, schepen,
- groes de Haeseldonck 1╜ l.

1. de koper
2. Jan Maes
3. de Aa
4. weduwe Teunis Aerts

De verkoper is vergezeld van Peter Colen den oude, zijn zwager.
R 73 fol. 57vo 28-02-1633
Jan Aert Rutten verkoopt aan Mr Anthoni Daniels, zoon van wijlen Joan Bapt.
Daniels:
- een loschijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis en hof in het Dorp

1. Jan Beker
2. Jacop Corstjaens
3. Mathijs van den Hove
4. de straat

Marge: Mr. Anthony Daniels is voldaan - d.d. 4-7-1643.
R 73 fol. 57vo 02-03-1633

Geuaert Janssen is schuldig aan Jan Jan Tijs ƒ 53,-.
Naschrift: 2--3-1639 - Jan Goort Sanen heeft deze ƒ 53,- gelost aan Jan Jacop

Slaets n.u. 
R 73 fol. 58 28-02-1633
- Marten Jan Marten Slegers,
- Willem Joosten - g.m. Catharina,
- Jan Teunis Henens - g.m. Heylken,
- Andries Hanricx - g.m. Margareta.
Kinderen en erven van Jan Martens - en Maria.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Marten en Andries
- het half huis - t.w. het achtereinde met de schop en twee delen, of de 
helft,
  van den dries

 1-3. Willem Janssen van den Berge
2. de delers
4. de straat

En mag hij, binnen twee jaar te ruimen, nog 15 ooftbomen halen uit den boom-
gaard of hofstad van de wederdelers.
- land op de Eeuwselen - gekomen van Peter Dircx

1. erfgn Jan Wilborts   
2. Willem Janssen van den Berge
3. Tielen Marcelissen
4. de delers
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- land in den Braeckwinckel
1. Tielen Marcelissen
3. de Coestraet
4. Willem Janssen van den Berghe

- hooiveld in de Bleeck
 1-3. Jan Hanrick Stricken

2. Tijs Franssen - of de gemeynen waterlaet
4. Jan Tijs Smedt

Belast met: 3 gl./jr aan Iken Heynen.
- 9 vat rogge/jr aan Anthonis Canters.
- ƒ 100,- uit een meerdere rente van ƒ 300,- aan Margriet Sandtbeeck.
- de halve grondcijns/jr.
- een rente aan de H. Geest van Asten, zoals ze nu wordt betaald.

2e lot: Jan en Willem
- het voorste deel van het huis en de andere helft van den dries

1. Jan Dries Schepers
 2-3. de delers

4. de gemeente
- land het Lielderackerken

1. Anthonis Aerts
2. Lenaert Maes
3. de Loverboschwech
4. het Liedenschestraetken

- land op de Eeuwsselen
1. de delers
2. Tijs Franssen
3. Willem van den Berge
4. Tielen Marcelissen

- land in den Braeckwinckel
1. Anthonis Canters
2. de delers
3. Willem v.d. Berge
4. de Coestraet

- beemd of hooiveld op de Eeusselen
 1-3. Willem J. v.d. Berge

2. Tijs Franssen
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4. Jan Tijs Smidts
Belast met: ƒ 200,- te 's Bosch - waar Dirck Duyssen voor staat.

- de halve groncijns.
R 73 fol. 59 28-02-1633
Andries Hanrick Joachims verkoopt aan Marten Jan Martens, zijn zwager, zijn
deel in de nagelaten goederen van zijn vrouw ouders.
R 73 fol. 67vo ultima february 1633
Jan Thonis Janssen en Jan, zijn broeder, mede namens Heer Peter, zijn broeder,
verkopen aan Willem Marcelis Peter Jacop:
- een stukje land int Lielder

1. Frans Henricx - alias Cremer
2. erfgn Hanrick Doenssen
3. Jan Maes
4. de verkopers
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R 73 fol. 61 07-03-1633

Symon Aerts, te Lierop, is schuldig aan Adriaen Lintermans ƒ 105,50.
Marge: Ik, Volders, secr.s, als "toeziener" op de onmondige kinderen van 
wijlen
       Adriaen Lintermans ben voldaan van de ƒ 105,50. - d.d. 18-6-1639.
R 73 fol. 61 07-03-1633
Gijsbert Aerts, als de voorgaande wonende te Lierop, is schuldig aan Adriaen
Lintermans ƒ 105,50. 
Marge: [1-5-1634 - gelost, namens de weduwe Symon Aerts].
R 73 fol. 59 09-03-1633
Jan Frans Dielis verkoopt aan Thomas Jan Dielis:
- land op de Heesackers 4╜ l.

1. Jan Henricx de Becker
 2-3. Jan Dielis Smolders en Lambert Janssen

4. de straat  
Koopsom: 100 daalder - te betalen 31-5-1633.
       - De resterende 100 rijksdaalders te betalen - Bamis 1633.
R 73 fol. 59vo 10-03-1633  fictief - ongedateerd.
Thomas Philipssen van Heuchten verkoopt aan Anthonis Daniels: 
- een cijns van ƒ 64,60 α 6%.
Onderpand:
land en groes in de Bosch

1. Anthonis Canters
 2-3. Willem Philipssen van Heuchten 

4. Jan Willems van Heuchten
Marge: Gelost - 3-2-1641.
R 73 fol. 60 11-03-1633
Goort Philips Sanen verkoopt aan Wilbort van Bussel, schepen:
- groes aen den Dijck

1. Aert van de Vorst
2. Marcelis Peter Schepers
3. Geeff Willem Martens
4. de Aa

R 73 fol. 60 11-03-1633
Jan Henrick de Becker verkoopt aan Geraerd Dircx:
- een cijns van ƒ 6,-/jr.
Nu gehouden wordende door de erfgn Hanrick Tijssen ƒ 3,50/jr - en
                          de erfgn Pauwels Loyen   ƒ 2,50/jr.
10 pachten achterstand.
Brief is van d.d. 21-5-1615 - Asten.
R 73 fol. 60vo 11-03-1633
Tielen Marcelissen verkoopt aan Andries Wilborts:
- 3 gebinten van een huis, hof en land aan de Langstraet

1. Aert Laureynssen en de verkoper
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2. Tonis Philipssen
3. de Loverboschwech
4. de straat

- beemd int Lielder
            1-3-4. Willem Dircx

2. Joost Philipkens e.a. 
Belast met: 1 malder rogge/jr aan O.L.V. altaar - 30 st./jr.

- ╜ vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.
R 73 fol. 60vo 11-03-1633

Andries Wilborts is schuldig aan Tielen Marcelissen ƒ 57,50.
R 73 fol. 61 12-03-1633   
Claude Idelet, schout, namens Bernard de Merode, Heer van Asten, draagt over 
aan  Geldolph  Gielissen  en  Aert  van  de  Vorst,  H.  Geestmeesters,  "seecker 
huysken 
metten erffve en aen- en toebehoirende gelegen int Dorp alhier tegenover Hans
Omen"

1. de pastorie van Asten
2. Jacop Corstjaens
3. NN.
4. de straat

De overdracht wordt gedaan ter voldoening van een renteachterstand die de 
Heer van Asten heeft.
R 73 fol. 61vo 14-03-1633
- Elsken - weduwe Jan Goortssen van Lierop en haar na-kinderen - geass. met 
  Aert Peters van de Vorst en Frans Peter Gielens - en
- Goortien, voor-dochter van Jan Goortssen van Lierop - geass. met Marten 
  Henricx, haar geboren en gecoren momboir.
Zij verkopen aan Frans Anthonissen Verrijt:
- land de Grooten acker 3 l. 19 r. 1 v.

1. Jacop Aert van de Cruys
2. Laurens Willem Tijs
3. de koper
4. de weg

- huis, hof en schuur - aan den Bosch
 1-4. de koper

2. de weg
3. Jan Willems van Heuchten

- land den Hophoff - aen den Bosch      24 r. 8╜ v.
 1-3. de koper

2. erfgn Geeff Bruysten Colen
4. de Heesterberge

- de voorste helft van het Eeussel 6 l. 14 r. 14 v.
1. den Dijck
2. Marcelis Peter Jacops

 3-4. Jan Anthonis Canters
Belast met: 1 st./jr grondcijns op huis, hof en schuur.

- 2 st./jr      "     van de Grootenacker.
- 1 braspenninck/jr grondcijns op den Hophoff.
- ƒ 4,50/jr aan het Clooster van Soeterbeeck.
- ƒ 3,-/jr uit het voorste deel van het Eeussel aan Marten van 

            Heuchten.
Zij verkopen aan Jan Willems van Heuchten:
- land het Willichstuck - aen Bosch

1 l. 23 r. 12 v.
1. Jan Aerts van de Cruys
2. de koper
3. erfgn Aert Berckers
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4. Frans Anthonissen Verrijt
- land het Rosendael - aen Bosch      45 r.

1. Jan Aerts van de Cruys
2. erfgn Aert Berckers en de erven Jan Evers
3. erfgn Aert Berckers
4. de Laerstraet

Belast met: ╜ st./jr grondcijns op het Willichstuck
- 1 braspenninck/jr op het Rosendael.
- De percelen staan onder obligatie, als voorgaande veste.

Zij verkopen aan Marcelis Peter Schepers:
- land hoge IJnde - aen Bosch 1 l. 38 r. 2╜ v.

1. Marcelis Peter Jacops
2. erfgn Bruysten Colen

 3-4. de gemeente
Zij verkopen aan Ambrosius Janssen Verhees te Vlierden
- beemd in de Mortel - aen Bosch

1. Laureyns Willem Tijs
2. Jan Aerts van de Cruys
3. erfgn Geef Bruysten Colen
4. erfgn Aert Berckers

Belast met: 1 stoter/jr cijns op het boek van Helmont.
- beemd den Ossencamp

1. Jan A. v.d. Cruys
2. Thomas Jan Jelis

 3-4. Marcelis Pr. Jacops
Zij verkopen aan Jan Anthonis Canters:
- het binnenste deel van het Eeusselvelt - aen Bosch

1. Thomas Philips van Heuchten
2. Frans Anthonis Verrijt
3. de Busscherdijck
4. Marcelis Peter Jacops

- een eeusselveldeken daarbij gelegen
1. Frans Verrijt
2. Laureyns Willem Tijs
3. Bruysten Janssen Verhees
4. de Busscherdijck

Belast met: 2 blanck/jr grondcijns.
R 73 fol. 63vo 14-03-1633
Michiel  Tijs  Franssen  is  schuldig  aan  Marten  Hendricx,  als  momboir  van 
Goortien,
dr Jan van Lierop ƒ 150,- α 6╜%.
Marge: Op 25-7-1638 heeft Cornelis Cornelissen - g.m. Goortje van Lierop de 
       helft van de voors. som terugontvangen van Huybert Colen, als erfgenaam
       van Michiel Franssen.
R 73 fol. 63vo 17-03-1633
Aert Jan Stouwen is schuldig aan Jenneke Aerts en Dielis Aerts Vermartens,
haar broeder ƒ 25,-.
R 33 - 52 18-03-1633
Specificatie van kosten, opgemaakt door Volders, in de zaak:
Aert Laureynssen - contra - Willem Dircx.
Eerste post: 15-1-1630.
R 73 fol. 64 22-03-1633
Jan Peter Willems, landmeter, is schuldig aan Goortien, dr Jan van Lierop
ƒ 50,- α 5%.
R 73 fol. 64 22-03-1633
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Jenneken - weduwe Anthonis Selen is schuldig aan Goortien (dr Jan van Lierop)
ƒ 75,- α 5%.
Naschrift: Gelost.
R 73 fol. 64 22-03-1633
Willemken - weduwe Aert Willems, met Willem, Frans en Joost, haar kinderen
zijn schuldig aan Goortien (dr Jan van Lierop) ƒ 75,- α 5%.
Marge: Gelost 28-12-1640.
R 73 fol. 64vo 22-03-1633
Ambrosius Isbouts is schuldig aan Goortien, dr Jan van Lierop ƒ 400,- α 5%.
R 73 fol. 65 22-03-1633
Jan Jelis Smolders verkoopt aan Mr. Anthonis Daniels en Jacop van den Bomen,
pater des Convents te Ommel:
- een cijns van ƒ 150,- α 5╜%
Onderpand:
huis, hof, hofstad en land - in de Wolsberch

1. Philips Slaets
 2-4. de straat

4. Dirck Duyssen
R 73 fol. 66 23-03-1633
Tielen Dircx Duyssen verkoopt aan Jan Jelis Smolders:
- groes op de cleyn Aa 1 l.

1. de koper
2. de verkoper
3. de cleyn Aa
4. Anneke Thomas

R 73 fol. 66 23-03-1633
Jan Jelis Smolders verhuurt aan Tielen Dircx Duyssen:
- land in de Heesackers
Huurtermijn: 6 jaar.
Huursom: 6 vat rogge/jr - mate van Asten - Lichtmis te leveren "goet lever-
         baer coren, wel bereyt met wan en vleugel." 
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R 73 fol. 66vo 23-03-1633
Daendel Seel Daendels verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- land in de Loverbosch 7 cops.

1. Dries Wilborts
2. Anthonis Canters
3. Dirck Aerts
4. de Loverboschwech

R 73 fol. 65 24-03-1633
Jenneke - weduwe Thomas Joost Mennen en haar kinderen - geass. met Anthonis 
van 
Ruth en Jan Henrick Stricken - zijn schuldig aan Dirck Franssen ƒ 100,-
Voor de intrest mag Dirck Franssen gebruik maken van:
- de weide int Root - achter Ostayen

1. Gerit Dircx
2. Jan Anthonis Mennen
3. Symon van den Bomen
4. Met. Colen

Loooptijd: 2 jaar.
De lening wordt gedaan mede t.b.v. haar zoon Andries, in dienst van de Heren 
Staten. 
R 73 fol. 72 24-03-1633
Dirck Joosten - geass. met Jan Lammers als momboir van de onm. kinderen van 
Dirck Joosten - g.g.m. wijlen de dochter van Jan Lammers.
Zij verkopen aan Anthonis van de Vorst:
- huis, hof en aangelag - te Ommel

1. Jan Willems van Heuchten
2. weduwe Peter Dries
3. de straat
4. de koper e.a. 

- land 'd Espen
1. Philips van Heuchten
2. Hanrick van Rest
3. de koper
4. Willem Aert Berckers

Belast met: ƒ 550,- aan de Scholaster van St. Oeden Rode.
- 9 st./jr cijns aan het boek van Helmont.

Zij verkopen aan Willem Joosten:
- land den Venacker - te Ommel

 1-2. Jan Willems van Heuchten
3. Jan Willem Tijs
4. Michiel Jacobs van de Cruys

Belast met: ƒ 254,- aan Adriaen van Engelen te 's Bosch.
- 3 vat rogge/jr (15 st./jr) aan de Kerk van Asten.

Als "weirpant" dienen de goederen welke Willem Philipssen van Heuchten de ver-
koper in handen heeft gesteld.
R 73 fol. 72vo 24-03-1633
Jan Lamberts verkoopt aan Andries Reynders van Ruth:
- groes 'd Ipt - te Ommel

 1-2. de koper
3. de Aa
4. Teunis Canters

R 73 fol. 67 29-03-1633

Daendel Seel Daendels is schuldig aan Gerard Dircx ƒ 56,-.
Marge: 21-9-1640 - Gelost door Jan Jacops ƒ 26,-.

86



R 73 fol. 67 29-03-1633

Marten Selen, borgemeester, heeft ontvangen van de schepenen ƒ 112,- wegens
het akkoord dat de gemeente is aangegaan met de weduwe Philip Franssen Phi-
lipssen ter zake van de schade die de gemeente heeft geleden te Grave - breder
blijkende bij de ordonnantie daarvan zijnde.   
R 73 fol. 67vo 30-03-1633

Hanrick Willems is schuldig aan Jan Jan Tijssen ƒ 53,-.
R 73 fol. 68 31-03-1633
Lambrecht Henricx, oud schout te Asten - g.m. Aleydis - en Elisabeth, hun 
dochter, verkopen aan Laurens Volders, secretaris te Asten:
- land achter de Kerkck 1╜ l. 6 r.

1. erfgn Grans Verlynden
2. O.L.V. altair

 3-4. op de weg
R 73 fol. 69 02-04-1633
Maria - weduwe Willem van de Goir - geass. met Willem Willems van de Goir, 
haar zoon en Jan Joost Geraerts haar zwager.
Zij hebben overgenomen van Jacop Jan Tijssen:
- 1 mud rogge/jr - of ƒ 50,- α 6%
te betalen aan Mathijs Luycas Marcelissen.
De weduwe en haar voor-kinderen staan borg met haar goederen.
Betaling: Willem - 1/3e deel,
        - Jan Joost Geraerts - 2/3e deel.
Veste: 2-4-1571 - protocol Asten
R 73 fol. 68vo 06-04-1633
Peter Peter Gielens verkoopt aan Elske - weduwe Jan van Lierop - geass. met
Frans Peter Gielens:
- weiveld in de Stegen

1. Tijs Franssen
2. Michiel Franssen e.a. 
3. Geuaert Gijsbers van Heuchten
4. Michiel Peters  

R 73 fol. 68vo 06-04-1633
Hanrick Laureynssen verkoopt aan Peter Peter Gielens:
- groes aent Stinckerbrucxken - in de Stegen

1. de koper
2. Elske - weduwe Jan van Lierop
3. Anthonis Canters
4. Glaudi Idelet - schout
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R 73 fol. 68vo 06-04-1633
Elsken - weduwe Jan van Lierop verkoopt bij "erfwisseling" aan Peter Peter 
Gielens:
- groes aent Stinckerbrucxken - in de Stegen

1. Mathijs Joosten
2. Peter Gielens
3. Glaudi Idelet
4. Anthonis Canters

R 73 fol. 69 06-04-1633
Schepenen  van  Asten  en  Bernard  de  Merode,  Heer  van  Asten,  vergaderd  te 
Helmont,
t.v.v. Jan Coenen,  die verklaarde geen beslag, nog arrest gedaan te hebben 
op het deel der goederen van Hans Vermosen te Haarlem - en afkomstig, uit de 
te Asten gelegen, en verkochte goederen van wijlen Tanneken Vermosen. 
R 73 fol. 64vo 07-04-1633

Jan Daniel Colen is schuldig aan Goortien, dr Jan van Lierop ƒ 100,- α 5%.
Marge: 3-10-1639 - Gelost aan Cornelis Cornelissen - g.m. Goortien voors.
R 73 fol. 64vo 07-04-1633

Dirck Aert Teeuws is schuldig aan Goortien, dr Jan van Lierop ƒ 60,- α 5%.
   
R 73 fol. 68 07-04-1633

Joost Joosten is schuldig aan Frans Peter Gielens ƒ 50,-.
R 73 fol. 69vo 10-04-1633
Juffr. Anthonetta van Assendelft, vrouwe van Liessel, verkoopt aan Andries 
Hendrick Joachims:
- groes aen Voordeldonck

1. Convent van Bynderen
2. de gemeente

 3-4. de koper
Volgens bijgevoegd briefje is de koop op 1-7-1627 gesloten voor ƒ 70,-.
R 73 fol. 70 11-04-1633

Jan Joost Geraerts is schuldig aan Jacop Jan Tijssen ƒ 26,50.
R 73 fol. 70 12-04-1633
Aert en Henrick, gebroeders, en zonen van Jacop Henricx - gemachtigd door 
hun vader - zijn schuldig aan Anthonis Verhyndert ƒ 8,- wegens achterstand 
van huishuur als anderszins
Te betalen: 't oicxt e.k. - of anders mag verhuurder de "schaere" op de
            akker aanvaarden.
R 73 fol. 70 13-04-1633
Philips Janssen verkoopt aan zijn broer Dielis Jansen:
- een cijns van ƒ 40,- α 6%.
Verkoper is deze cijns aangekomen bij overlijden van zijn ouders.
R 73 fol. 70vo 13-04-1633
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan: 
- Jan Henrick Stricken - het 2/3e deel - van zijn goederen te Heusden - en aan
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- Anthonis Vreynssen - 1/3e deel t.w.:
- huis, hof, land, zand, hei en wei 41╜ l. 3 r. 8 v.
Zoals verkoper deze heeft gekocht van de erfgn Peter Hooffman
Belast met: 11 st.jr grondcijns.

- ╝e deel van 1 mud rogge/jr (30 st./jr) aan Jenneke Peter Thomas.
- ╝e deel van 2 mud rogge/jr (50 st./jr) aan O.L.V. altaar te 

            's Bosch.
- 1/3e van een rente van ƒ 6,-/jr aan de erfgn Peter Lemmens.

            (30 st./jr) sic!!
- 4 vat - 1 cop rogge/jr, mate van Asten, aan Mercelis Henricx te  
  Eyndhoven.
- 3 vat - 1 cop rogge/jr, mate van Asten, aan Symon [Baesen/Baeten]
- 37╜ st./jr aan het Capittel van St. Jan te 's Bosch.
- ƒ 200,- α 5╜% aan Mr. Geraert Kemp te 's Bosch. 

 
R 73 fol. 71 13-04-1633
Jan Henrick Stricken verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- een cijns van ƒ 1000,- α 5╜%.
Onderpand:
- de goederen (R 73 - fol. 70vo - 13-4-1633) - 
en alsnog:
- groes in de Stegen

1. Teunis Verhindert
2. Jan Peter Gebbelen e.a. 
3. Dielis Henen
4. Jan Janssen

Marge: 6-12-1650 - Wilbort Janssen, als weduwnaar van Catalijn, dr Philips 
Aert
       Daendels heeft de rente voor 2/3e deel ontvangen "sijndt het restant
       derde deel door handen van de erfgn Jan Henrick Stricken aen zsijne 
       handen gelost".         

Dit is          dmerck
                                 Wilbort Janssen.
R 73 fol. 71vo 13-04-1633
Anthonis Laureynssen verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- een cijns van ƒ 500,- α 5╜%
Onderpand:
- land in de Stegen

1. Jan Henrick Stricken
2. Mathijs Joosten
3. Jan Michiels
4. de straat

- land in de Boeschit
1. Andries Reynders van Ruth
2. Peter Driessen
3. [Roeff] Joosten
4. den Boesschotsschewech

Marge: 19-5-1634 - Gelost door Joost Joosten van Heuchten.
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R 73 fol. 73 14-04-1633

Jan Anthonis Canters is schuldig aan Goortien, dr Jan van Lierop ƒ 200,- α 5%.
Naschrift: 6-7-1637 - Gelost aan Cornelis Cornelissen - g.m. Goortien voors.
R 73 fol. 73 14-04-1633

Laureyns Willem Tijs is schuldig aan Goortien, dr Jan van Lierop ƒ 50,- α 5%.
Marge: Gelost.
R 73 fol. 73 14-04-1633

Jan Willem Tijs is schuldig aan Goortien, dr Jan van Lierop ƒ 50,- α 5%.
Marge: 11-3-1639 - Gelost aan Cornelis Cornelissen.
R 73 fol. 73vo 14-04-1633
Jan Anthonis Canters verkoopt aan Laureyns Willem Tijssen:
- groes aen den Bosch

1. Frans van Ruth
2. de koper
3. Bruysten Verhees
4. den Busscherdijck

Belast met: 2 blancken cijns/jr in het boek van Asten.
R 73 fol. 73vo 14-04-1633
Mathijs Geven, mede namens Bruysten, Catalijn en Anthonisken, zijn broeder en
zusters verkoopt aan Laureyns Willem Tijssen:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en aangelag - aen den Bosch

1. Jan van de Cruys
2. de straat
3. Frans Anthonis Verrijt

 4. den Busscherdijck
Marge: 13-7-1639 - Gelost.
R 73 fol. 74 14-04-1633
Willemke - weduwe Aert Berckers - geass. met Willem en Frans, haar zonen,
verkoopt aan Laurens Willem Tijs:
- een cijns van ƒ 75,- α 6%.
Onderpand:
- land aent Ven - aen Bosch

1. Anthonis Canters
 2-4. kn Aert Berckers

3. Jan Peters
Marge: 16-5-1641 - Gelost door Michiel Jacops van de Cruy
R 73 fol. 74 14-04-1633
Jan Geldens verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- land aent Dorp

1. de straat
2. Jacop Philips Slaets

         3. de verkoper        4. Jan Maes
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R 73 fol. 74vo 14-04-1633
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Geldens:
- een cijns van ƒ 20,- α 22╜ st./jr
De cijns is afkomstig van wijlen Dirck Jan Cuppens - geregistreerd d.d. NN.
R 73 fol. 74vo 14-04-1633
Willem Reynders neemt over van Anthonis Canters:
- een rente van ƒ 100,- kapitaal - t.b.v. de Scholaster te St. Oeden Rode -
Te betalen uit de goederen, door voors. Canters gekocht van Laurens Henricx, 
en gelegen in de Stegen.
Onderpand:
- huis, hof en aangelag - in de Wolsberch

1. Joost Frans Philipssen
2. Peter Janssen van Habraken
3. de straat
4. Hanrick Jan Selen

R 33 - 52 18-04-1633 1/16
Heer Mathias Gerardi, deken te Eindhoven, aanlegger
- contra
Bonaventura Mathijssen van den Hove, gedaagde.
Zeer lang, ca 200 blz., proces.
Betreft: Terugbetaling van ƒ 200,-.  
o.a. 
   

18-04-1633 1a/16
Bonaventura van Hove, ick ben verwondert dat ghij tot Brussel niet 

sijt gecomen volgens alle beloofte, ick hebbe acht daegen darop tot Brussel
langer gebleven. Zoo dat ghij mij altijt met leugenen payt. Ick hebbe den 
weerdt int casteel gevraeght oft ghij hem achtien gulden getelt hebt vuyt Uwe
beurse,  gelijck  ghij  mij  hier  hebt  geseyt  den  welcken  feyt  dat  oyck  al 
leugenen 
sijn ende en hebt hem maer getelt vier gl. thien st. die ghij tot sijnen huyse
mooght verteert hebben. Ick en begere met leugenen niet langer vuytgestelt 
sijn, brenght mij huyden mijn gelt met die brieffven die ick U gelanght hebbe 
oft anders ick sal morgen op Uwen cost tot Asten comen vuyt Eyndhoven desen 
xviii april 1633.
                          Mathias Gerardi, decanus.
Antwoord: 
Voor mijn Heer den deeken tot Enhoven. Ick laet U.L. weeten dat ick een 
saterdag die komen sal en gaen met U naer Brussel.
  

11-05-1633 2/16
Ik, deken van het Kapittel van Eindhoven, heb aan Bonaventura Mathijssen
ƒ 200, - gegeven en hem opgedragen deze te Brussel aan diverse personen te
betalen. Dit is nu, omtrent vijf maanden geleden.
Tot nu toe is Bonaventura in "faulte" gebleven om de betalingen te doen, dit 
tot nadeel van de voors. deken. Enz. enz. 
Bonaventura wordt gedaagd. 
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15-06-1633 3/16
3. Aanlegger en gedaagde hebben elkaar in Brussel diverse malen ontmoet.
      ongedateerd antwoord op stuk:  
                       15-06-1633           4/16
 3. Gedaagde zegt, dat aanlegger van hem die ƒ 200,- is komen "verzoeken" en 
    dat hij die moest geven aan een herbergier m.n. Jan de Vois.
 4. Gedaagde zegt verder, dat hij die ƒ 200,- die hij in obligaties "was heb-
    bende op een beenhouwer te Brussel, direct aan Jan de Vois heeft betaald
    in ruil voor een quitantie.
 5. Deze qt. heeft hij overgedragen aan aanlegger, om te komen tot restitutie.
 6. Aanlegger zegt nu, dat de "last en mandaet" niet zo veel kunnen zijn ge-
    weest, dat hij de "pretense som" al van te voren had uitgereikt.
 8. In het huis "de Roode Roos" in de Berchstraet te Brussel is aanlegger ver-
    schillende  malen  bij  de  verweerder  gekomen  om  "assistentie"  in  de 
betaling       van de voors. ƒ 200,- of meer.
10. Dat aanlegger slechts een "assignatie" heeft gegeven tot betaling van 
    ƒ 150,- is niet waar.
11. Met getuigen kan bewezen worden, dat aanlegger een "assignatie" heeft 
gege-
    ven voor ƒ 200,- en dat hij nog meer geld wilde hebben, maar dat hij, ver-
    weerder, dat niet op zo korte termijn kon krijgen.  
12.  Ook  ontkend  verweerder  dat  hij  indertijd  "eenighe  penningen"  van 
aanlegger 
    heeft ontvangen om advocaat Volders, te Brussel, te betalen.
32  Hij heeft de "assignatie" aan Volders niet willen voldoen, omdat hij gead-
    verteerd is geworden van de "calminieuse ende bedriegelijcken handel des 
    aanleggers".
    Hetgeen nu ook blijkt.

07-07-1633 5/16
Verklaring, onder eede, van Peter Janssen van Eyck, bode van Peellandt, dat
Bonaventura Mathijssen, nu ca. 8 maanden geleden, te Brussel heeft betaald, in
obligaties en geld, aan Jan de Voest ƒ 200,-. 
De obligaties waren t.l.v. drie diverse beenhouwers.
Jan de Voest was tevreden.
De betaling is gedaan t.v.v. Heer en Meester Mathijs Gerardi, Deken van Eind-
hoven,  welke  zelf  present  was,  in  de  "Rode  Rose"  in  de  Berchstraet,  te 
Brussel.

29-12-1633 6/16
Op heden, kwam voor mij, notaris G. van Gerwen, te Heese:
Peter Peters Swuesten, te Heese, 22 jaar.
Hij verklaarde ter instantie van Heer en Meester Mathias Gerardi, deken te
Eindhoven  -  Dat  hij  op  "Vastelavont  l.l."  is  gekomen  met  Bonaventura 
Mathijssen 
van den Hove ten huize van de Heer requirant en waarbij deze verzocht, aan de 
Heer requirant, of hij ƒ 53,- zou willen betalen aan hem, Peter Peters, en dat 
hij, van den Hove, deze voor de Heer requirant, te Brussel zou betalen aan een
"zekere" persoon. Enz. enz.      
Bonaventura heeft verder gezegd dat hij de obligaties ook mee zou brengen en 
voldoen.
Ook is verschenen:
Adriaentjen Willems, te Eindhoven, 32 jaar.
Zij verklaarde dat "rond Corsmisse 1632" Bonaventura Mathijssen, zijn vader 
di-
verse  malen  heeft  gestuurd  naar  de  Heer  requirant,  om  geld  van  hem  te 
ontvangen 
dat zoals hij zei, zijn zoon voor de requirant te Brussel had "verschoten".
De requirant heeft de vader steeds teruggestuurd  zonder iets te betalen, 
omdat 
hij "schrijven" had uit Brussel dat Bonaventura "nyet en voldede"
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Later is Bonaventura nog weer geweest, zeggende, dat het, op  7 of 8 patacons 
na, was betaald en dat hij er niet aan twijfelde of de rest was nu ook 
betaald.
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De requirant heeft toen gevraagd waarom hij zijn obligaties dan niet mee had 
had gebracht, als het betaald was.
Bonaventura zou terug gaan naar Brussel om alles te betalen en de obligatie 
meebrengen.
Alsnog is verschenen:
Aert Peters, te St. Oeden Rode, 31 jaar, dienstknecht van de Heer requirant.
Deze is tweemaal naar Asten geweest om een bedrag van ƒ 75,- te ontvangen,
dat de Heer requirant aan Bonaventura had meegegeven om te Brussel te betalen.
Bonaventura zou naar Brussel gaan en daarna bij hen langs zou komen. 

ongedateerd verweer 7/16
 2. Gedaagde zegt, dat Jan de Voest, herbergier, te Brussel, geen getuigenis 
    kan geven, doordat hij met de aanlegger samen dit proces heeft "gepracti-
    seert" om hem "onnoeselen verweerder" te beschamen en ten onrechten op 
kos-
    ten te brengen.
 4. Het is schandelijk dat aanlegger nu ontkend, dat hij opdracht heeft 
gegeven 
    aan verweerder om de ƒ 200,- te "verschieten".
 6. Verweerder heeft meer dan een half jaar moeten "loopen" om tot zijn geld 
te
    geraken.
10. Het is vals van de Voest, om te zeggen dat gedaagde hem "iets" had beloofd
    voor de moeite.   
21. De voors. herbergier heeft de obligaties, terstond na ontvangst, aan de 
    beenhouwers voorgelegd ter betaling, hetgeen zij ook hebben gedaan, op 
eni-
    ge schulden na van "gehaelt vles".      
30. De tweede getuige, Peeter Peeters Swuesten, waarvan de verweerder vindt 
dat
    deze "geroyeert" moet worden, temeer daar er tussen hen beiden "eenighe
    questie" is. 
    Ook wordt deze getuige niet anders geacht dan "een sodt hooft".
39. De derde getuige, een vrouwspersoon, is helemaal onbekend bij de verweer-
    der, misschien is zij wel bekend aan zijn huisgenoten of zijn vader, die 
    dikwijls ten huize van aanlegger is geweest.
49. De laatste getuige "een domesticke persoon des aanleggers". 
    Hieraan hoeft geen geloof gehecht te worden, alhoewel hij niets ten nadele
    van de verweerder heeft weten te zeggen.
    Hij is wel te Asten geweest om de ƒ 100,-, voor advocaat Volders en alsnog
    eens "om eenighe penningen" voor de aanlegger, waarop verweerder heeft ge-
    antwoord dat hij geen geld schuldig was aan aanlegger.

03-03-1634 8/16
Peter Peter Swuesten bevestigd, voor schepenen van Heeze en Leende, zijn afge-
legde verklaring.   
 

   1634 9/16
Verklaring van Jan de Voest, wonende op de Schipvaert te Brussel, 56 jaar.
Dat, omtrent Allerheiligen 1632, de requirant aan hem heeft gegeven een assig-
natie op Bonaventura van Asten om bij hem ƒ 250,- te halen en waarvan hij, at-
testant, ƒ 150,- zou ontvangen en advocaat Volders ƒ 100,-.
Enz enz.

Mathias van de Spict - notaris te Brussel.  
28-04-1634 10/16

Ten verzoeke van Bonaventura Mathijs van den Hove heeft notaris Guill. van 
Langerijt op 28-4-1634 verhoord - Willem van Heusden, 52 jaar, bode van Aken 
- 
op Westfalen en Brussel.
Getuige is gedaagd door Reynier van Lathem, dienaar van de stad Brussel, en 
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verklaarde o.m.:
Dat, nu ca. twee jaar geleden, hij geweest is in herberg "de Roode Roose" te 
Brussel, waar ook aanwezig was, een priester, die men noemde "deken off can-
nonick van Eyndhoven" en die in zijn aanwezigheid Bonaventura aanzocht, om 
namens hem, aan Jan de Voest, daar ook aanwezig zijnde, ƒ 200,- te betalen, 
die hij dan te Eindhoven weer terug zou betalen.
Bonaventura zei, dat hij zoveel geld niet bij zich had, maar dat hij nog 
moest 
ontvangen van enige beenhouwers te Brussel, aan de hand van obligaties, die 
hij toonde.
De  Voest  heeft  hierop  geantwoord,  dat  hij  hiermee  tevreden  was  en  de 
obligaties aangenomen. Het bedrag aan obligaties was niet helemaal ƒ 200,- en 
dit heeft 
Bonaventura aangevuld met "comptanten".
Deponent persisteert, na voorlezing, bij zijn verklaring. 
       

03-06-1634 11/16
Volders, secretaris te Asten, is niet genegen naar Brussel te reizen, om aan
zijn broeder. de advocaat Volders, de ƒ 100,- te betalen.
  13-09-1634 12/16
2. Volgens de overgeleverde quitantie heeft aanlegger aan verweerder zijn 
   "verschoten" ƒ 200,- "ten lesten naer langdurige vuytstel gerestitueert".

13-09-1634 13/16
Aanlegger heeft de qt. aan verweerder teruggegeven "als nyet slaende opden 
aenlegger oft hun ten minsten nyet raeckende".

10-01-1635 14/16
Aanlegger zegt, dat het nieuwe verweer "met eenen soppe overgoten te sijn" en 
dat als verweerder zegt, "niet te weten waar de qt. gebleven is" dat hij dan 
moet weten dat hij die van hem, aanlegger, heeft terugontvangen.

23-04-1636 15/16
10. "Den loosen ende bedriegelijcken handel des verweerders blijckt oock vuyt 
    deselve attestatie dat den verweerder met groote subtiliteyt den attestant
    gebeden heeft te willen geven een quitantie van 200 gl.".
11. Welke qt de attestant, te goede wille, aan hem gegeven heeft.
15. Terwijl hij toch maar "last" had van aanlegger om aan de herbergier 150 
gl.
    te betalen.
27.  Aanlegger  zegt,  niet  present  te  zijn  geweest  in  "de  Roose"  toen  de 
herber-       gier de quitantie schreef aan de beenhouwers.

07-12-1637 16/16
De quitantie zou in substantie "geluid hebben":
"Ick  bekenne  ontfangen  te  hebben  van  Thuren  van  Asten  de  somme  van  200 
guldens"
Zonder dat de naam van de aanlegger daarin vernoemd wordt.

R 33 - 52 04-05-1633
Notulen en verbalen in de zaak tussen:
De kinderen en erven van wijlen Jan Goortssen en Thonis Roeffen - ter eenre
- contra
Jan en Frans Joachims - ter andere zijde.
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R 33 - 52 04-05-1633 1/6
Aanspraak voor:
Willem Anthonis - evicent en aanlegger,
- contra
Bruysten van Bussel - contradicent.
o.m. 
De evicent verklaart:
- Dat op 20-4-1408, Jan Willem Moerkens een "erffenis" heeft verpacht aan
  Jan van Omel - voor 6 mud rogge/jr, maat van Helmont, te betalen "aen een
  huys - genoempt: den Horrick". 
  Brief is in copie bijgaande.
- Van deze pacht van 6 mud rogge/jr is op 9-1-1606 door Jan Marcelis Daniels
  21 vaten verkocht aan Willem Janssen van den Berghe en deze heeft ze, voor
  schepenen van Helmont, weer verkocht aan de vader van de voors. evicent - 
  met ΘΘn verschenen en ΘΘn lopende pacht.
- deze rente van 21 vat is altijd trouw betaald door Joost Goyart Daniels -
  g.m. de moeder van Bruysten.
- Na het overlijden van Joost, zijn de 21 vaten, bij scheiding en deling met
  zijn broeders en zusters, t.l.v. Bruysen gekomen.
- Deze heeft de 21 vaten ook enige jaren geleverd te Helmont aan de evicent
  en zijn vader.
- Sinds 5 α 6 jaar is hij echter "quaelijck gebrocht connen worden" tot 
  levering "jae, sijn selven altijts is achterwaerts houdende geweest" en de 
  voors. evicteur met "woorden ende schoone geloefte voirts geseth".
- De evicent heeft "seer dickmaels metter minne ende andersints" geprobeerd
  de levering gedaan te krijgen.
-  Hij  wil  niet  ontkennen,  dat  hij  verleden  jaar,  in  presentie  van  twee 
poorters
  van Helmont, heeft ontvangen "eenich coren, halff coren vol vuylicheyt ende 
  nyet leverbaer" dit onder protest.
- Ten gevolge van e.e.a. is hij gedwongen geweest de "erffbrieff" in "recht" 
te 
  brengen om, in vorm van evictie, te procederen tot verkoping van de gronden 
  in de brief gesteld.
-  "In  welcke  evictie  ende  opwinninge  soo  verre  oyck  is  geprocedeert  dat 
volgens    dese banckerechten, het gestecken pandt heeft gehadt vier creppen 
ende ten
  lesten gewesen om vercocht te worden ter voldoening van de 21 vaeten rogge".
- Tegen deze evictie heeft de contradicent ten onrechte en ter kwadertrouw de-
  ze ongefundeerde contraditie gedaan.
Conclusie: 
          De evicent vindt dat de "bancke" aan de contradicent de betaling
          van de zes achtergestelde pachten op moet leggen.

Copie - 28-4-1408  2/6
Wij, Peeter van der Weyen, Goart Maessen, Dierck Hadewigs, Jan van Helmont,
Jan die Smit, Jan die Decker, Jacop van Voorseldonck - schepenen van Asten -
melden dat Jan Willem Moerkenssn heeft verpacht aan Jan van Omel:
- land den Hegecker

1. Willem van Bruhese
3. Marcelis van Vosholen

"recht die schietvoir vuyt totter gemeynt toe soo verre alst den voirwegh is 
met al den pleyn die daer binnen gelegen is".
- een eusel te Braessel
- een bempt achter Bussel

1. de Beeck en het land van het altaer te Lierop
2. Stamelaerts van den Kelre

Pachtprijs: 6 mudde rogge/jr - maete van Helmont.
Te leveren: O.L.V. Lichtmis - te Helmont, in een huys, geheyten den Horrick.
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Den brief hiervan "was duyster ende verganckelijck" en is deze brief daaruit 
geschreven - in presentie van Willem van Beck en Joost Tielen, schepenen 
                       d.d. 23-9-1596.  Lambert Verrijt - vice secr.s   
  
                                         Volders, 1634.

Copie 9-1-1609    3/6
Wij, Marten Diericx, Jan Hendricx, Willem van Beeck, Laureyns Hendricx, Joost
van Bussel, Jan van Rest en Anthonis Hendrick Deckers - schepenen - getuigen 
dat Jan Marcelis Daniels bij "erffwisseling" heeft overgegeven aan Willem 
Jans-
sen van den Berghe:
- een pacht van 21 vat rogge/jr 
komende  uit  een  rente  van  6  mud  rogge/jr,  welke  eertijds  Jan  van  Omel 
betaalde 
aan Jan Willem Moerkens.
Uit de onderpanden, gelegen te Asten, is Joost Goardt Daniels deze 21 vaten 
betalende.

9-1-160(6) of (9)   Verrijt - secretaris.
Copie 14-7-1611   4/6

Voor schepenen Helmond - verkoopt Willem Jans van den Berch aan Anthonis Wil-
lems:
- een pacht van 21 vat rogge/jr
welke hij bij "erfwisseling" verkregen heeft van Jan Marcelis Daniels.
De  21  vaten  worden  betaald  door  Joost  Goart  Daniels  -  en  zijn  uit  een 
meerdere pacht van 6 mud rogge/jr. enz. enz. 
Getuigen: Wolff Franck 
        - Peeter van Hemselroy - schepenen te Helmond.

06-07-1633 5/6
Verzoek voor:
Bruysten Isbouts, gedaagde - namens hem: Anthonis Canters
- contra 
Willem Teun Willems, evicent en aanlegger
o.a. 
 1- 2 De evicent is heffende 21 vat rogge/jr uit een meerdere rente van 6 mud
      rogge/jr.
      Door gedaagde is de pacht lange tijd niet voldaan.
 7- 8 Op 3-5-1631 is er een afrekening tussen de partijen.
      De evicteur heeft geen "manuael of annotatieboeck" gehad, temeer ook 
      doordat hij altijd wel was wetende, dat hij altijd koopman is geweest en
      tot nog toe buiten Helmont heeft gewoond.
11-12 Veel later is de evicent, tenslotte, te Asten gekomen en aan zijn 
"raedt"
      verklaart dat hij "manuaal en aantekeningen" heeft, zowel van de rente 
      als van afrekening.
      De "raedt", alles overziende, is van mening dat de contradicent geen 
      reden heeft om tegen de evictie te ageren.
13    Nu deze weet dat er een perfect manuaal is "ende oyck vresende dat sijn 
      vuylicheyt ende ongelijck hiervuyt claerlijck soude blijcken heeft soo
      veele weeten te effectueren, dat die schepenen dese saecke hebben ge-
      stelt onder commissarissen, meynende alsoo dese excesieve kosten te ont-
      gaen".
      Op 6-2-163(4) zou deze zitting plaats hebben. De "raedt" heeft de evic-
      teur ontboden, om op deze zitting al zijn bewijzen te komen overleggen,
      Omdat hij niet thuis was heeft hij niet kunnen compareren. Enz. enz.
      De "raedt" schrijft steeds "over slechte schepenen" en commissarissen 
die
      zich "hadden behoiren te schaemen" enz. 
35    Op 8 febr. (??) heeft de evicent, onder protest, de kosten betaald en 
      verklaart, dat hij zich aan het vonnis zal houden, maar het van 
      "nulliteyt" vond.
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 ongedateerd 6/6
Acceptatie met sustinne voor:
Willem Anthonis Willems, aanlegger
contra
Bruysten Isbouts, contradicent
o.a. 
- De evicent, in laatste indicio gelezen en gehoord hebbende, het inpertinente
  verzoek vanwege de contradicent verbaal gedaan - dat de evicteur "sijn manu-
  ael off registerboeck van de questieuse renthe ende dat doordyen die quitan-
  cien die welcken den voorschreven contradicent soude hebben ontfangen, nyet 
  en soude wesen perfect oft nyet en soude connen verstaen vuytten selven hoe
  daermede soude sijn betaelt".
- De evicent vindt het buiten proporties om hem nog langer gaande te houden en
  zijn betaling te frustreren.
- De contradicent heeft de evictie tot de "vierde creppe" laten lopen.   
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- Zijnde evenwel, nu klaar blijkt door eigen bekentenis van de contradicent, 
de
  "quaede trouwe", nu wel bewezen en dat hij de levering en betaling van de 
  rogge zo lang heeft opgehouden.
- Als de contradicent de "rechten wech had willen inwandelen ende nyet gesocht
  sijn prouffijdt" dan was in de minne de zaak afgedaan kunnen worden.
- De evicent heeft tot nog toe in  Gemert gewoond, altijd als koopman zijn 
kost     verdiend hebbende en "qualijck oyt tot Helmont was coomende" waar de 
rogge
  moest worden ontvangen.
-  Als  een  tijd  van  levering  en  ontvangst  was  afgesproken,  bleef  de 
contracident   in "faulte" van deze te onderhouden.
- Om voornoemde reden is door de evicent een huis "gestelt" alwaar de rogge, 
na-  mens hem, zou worden ontvangen, hetgeen blijkt bij quitantie van de 
contradi-
  cent.
- Daardoor is het ook onmogelijk geweest om een perfect manuaalboek bij te 
houden, nog te meer door zijn contnue afwezigheid en de ontvangst door diver-
  se personen. Hij vindt het dus een "impertinent" dit te verzoeken.
  Hij presenteert wel de quitantie van de laatste afrekening - d.d. 5-5-1631 
en 
  dat deze moet volstaan voor manuaal.
Quitantie.
Ick ondergeschreven bekenne met deser quitancien ontfangen te hebben, uyt 
handen  Ambrosius  Eysbouts  tot  Asten  vierthien  vaten  ende  onderhalfen  cop 
roggen  ende  denselven  rogge  afgerekent  met  alle  voorgaende  leveringe  ter 
presentien Willem
van den Kerckhoff van een jaerlickxe renthe ende erfpacht van eenentwentich 
vaeten roggen tot een meidere renthe van ses mudden roggen jaerlickx die den 
voors. Ambrosius tot sijnen onderhanden aen mij is geldende en is bevonden 
hier
mede betaelt te sijn het jaer 1627. Ende op het jaer 1628 lichtmis vervallen 
twee vaet onderhalfen cop.
Actum desen opten 5e dach mij 1631.
Somma rest eenentachtich vaet twee cop ende eenen halfen cop.
R 73 fol. 75 06-05-1633
Jacop Peters is schuldig aan Peter Slaets en Jan Jan Tijssen, ieder 50/50,
ƒ 59,- en 15 vat rogge, mate van Helmont.
R 73 fol. 75 06-05-1633

Anthonis Laureynssen is schuldig aan Daendel Aert Daendels ƒ 262,50,
Marge: 17-10-1646 - Gelost aan Anneke - weduwe Daendel Aerts.
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  R 73 fol 75 11-5-1633
- Aert Henricx - voor zichzelf en mede als momboir van de onmondige kinderen
  van:
- wijlen Maria Hendricx, zijn zuster,
- Frans Henricx,
- Dielis en Pauwels, gebroeders,
- Aert Jacops - met procuratie van zijn vader d.d. 20-3-1633 voor schepenen 
                van Maris.
- Joost Jan Willems als momboir van de onmondige kinderen van:
  wijlen Wilem Jan Willems - g.g.m. Lijske Henricx, zijn weduwe - en Jan 
Driessen als haar momboir,
- Aert Aerts van den Berge als wettige zoon van wijlen Catharina Henricx, met 
  zijn broeders en zusters.
Allen erfgenamen van wijlen Henrick Aertssen - g.g.m. Maria.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Franssen Henricx 
      - Dielissen 
      - Pauwelssen
      - Jacoppen
- het groot huis met den dries en de bomen recht door den dries.

1. de delers
2. Abel Janssen
3. Aert Henrick Huyben
4. de straat

- weiveld - de helft - in de Stegen
            overlangs te delen - de zijde van de Loop

1. de Loop
2. de delers
3. Teunis Canters
4. Mathijs Thomas van Ruth en de delers

- land de Rietacker - aen de Meulen
1. de delers
2. Dirck Duyssen
3. het Convent van Ommel
4. NN

- land - de helft van den Tijsacker - langs door te delen
 1-3. de delers

2. erfgn Merie Aert Gielis
4. Geuaert Gijsbers

- de helft van de Carisbeempt in de Sporcht - langs door te delen
1. het convent
2. de delers
3. erfgn Peter Michiel Colen de jonge
4. Abel Janssen e.a. 

- de helft van het beemdeken het Swartbroeck - langs door te delen
1. Hanrick Horckmans
2. de delers
3. Jan Anthonis Mennen
4. Hanrick Peters

- land in de Stegen - waar de wegen doorheen lopen
1. Michiel Franssen

            2-3-4. de wegen
- de helft van het land achter de schuur - langs door te delen

1. Abel Janssen
 2-4. de delers

3. de straat
Belast met: ƒ 3,-/jr (ƒ 50,- α 6%) aan Heer Geraert van Brey.

- ƒ 2,15/jr aan Mathijs van den Hove.
- ƒ 3,-/jr aan Henrick Hummen te 's Bosch.

2e lot: Aerden Henric Aertssen - voor zichzelf
      - de onm. kn van Maria Henricx
      - Lijske - weduwe Jan Willems en haar onm. kn
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      - Aert Aertssen van den Bergen en zijn broeders en zusters
- de schuur, schop, timmerhuis en de "erffve" rechtuit, zoals afgepaald - met 
vier appelbomen en ΘΘn perenboom, welke na de oogst geruimd moeten worden.
  De schop mag blijven staan tot deze omvalt en moet dan geruimd worden.

1. de delers
2. Abel Janssen
3. Aert Henrick Huyben
4. de straat

- de helft van het land in de Stegen - langs door te delen
1. de delers
2. Mathijs Thomas van Ruth
3. Anthonis Canters
4. de delers en Mathijs Th. v. Ruth

- land in de Stegen
            1-2-3. Mathijs Thomas (van Ruth)

4. de delers
- de helft van het beemdeken - het Swartbroeck - langs door te delen

1. de delers
2. Caris Aelberts
3. Henrick Peters
4. Jan Anthonis Mennen

- groes - de helft van - de Carisbeempt - langs door te delen
1. de delers
2. Frans Henricx - deler
3. de Vicary van Asten
4. Peter Michiel Colen de jonge

- land aent Hagelcruys
1. Mathijs Thomas (van Ruth)

            2-3-4. de wegen
- de helft van den Tijsacker - aen de Meulen - langs door te delen

 1-3. het Convent van Ommel
2. de delers
4. Geuaert Gijsbers

- de helft van land achter de schuer
1. Aert Henrick Huyben

 2-4. de delers
3. Mathijs Franssen  

Belast met: ƒ 150,- α 6% aan Aert Henricx - deler.
          - de halve cijns van de grond - welke bevonden mocht worden. 
          - wat Aert Henricx te kort komt aan zijn "penningen" t.w. 8╜ st.
            zullen de andere erfgenamen hem "goet" doen.
R 73 fol. 78 12-05-1633
- Willem Aertssen, namens Jan, zijn zoon, uit het huwelijk met wijlen Maria,
  dochter Catharijn Henrick Aertssen - alsmede Aert Jan Stouwen, Jan Janssen
  en Dielis Aertssen, als ooms van Jan.
- Wilem Aertssen is nu getrouwd met Heylken Aertssen (Jan is ook aanwezig, 
  zich "sterck maeckende" voor zijn andere broers en zusters)
  Zij komen overeen, dat:
- Willem Aertssen, al de "penningen" die hij ontvangt van de erfgoederen van 
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  wijlen  Henrick  Aertssen  -  g.g.m.  Maria  zal  inbrengen  naast  de  andere 
goederen
  van Heylken (zijn vrouw) en dat ze dan over de voor-kinderen van Willem 
  Aertssen en de kinderen van Heylken gelijkelijk worden verdeeld.     
R 73 fol. 78vo 14-05-1633
- Marcelis Peter Jacops, schepen, als tijdelijk momboir der onmondige kinderen
  van wijlen Jan Janssen - g.g.m. Maria Henricxen - procuratie van Cornelis
  Beuckelaer, vorster, te Nomegen, als momboir der kinderen - d.d. 2-5-1633 -
  schepenen - Nomegen.
- Joost Jan Willems en Jan Jan Dries, als momboiren van de weduwe en onm. 
kinderen van wijlen Willem Jan Willems.
- Aert Aertssen van den Berge en zijn mede-erfgenamen als kinderen van wijlen
  Catharina Henricx - en ik, secretaris, als momboir der onm. kinderen van 
  Catharina voors. 
Zij verkopen aan Aert Henricx, ieder voor 1/3e deel, de goederen van wijlen
hun grootmoeder, Maria Heynen.
Zie deling - wijlen Henrick en Maria - R 73 - fol. 75 - 11-5-1633.
R 73 fol. 79 17-05-1633
Laurens Dircx, voor zichzelf - en voor zijn vijf broeders en zusters - m.n. 
Henrick, Jaspar, Dirck, Anneken en Diltken, 
Kinderen van wijlen Dirck Laureynssen - g.g.m. Mayken Dircx, zijn zuster,
als mede-erfgenamen van wijlen Jenneke Henricx, zuster van de moeder der ver-
kopers - procuratie aan Laureyns Dircx is gegeven door schepenen van Eeckeren,
als oppermomboiren der voors. onmondigen - d.d. 11-5-1632      
Zij verkopen aan Jan Jan Deynen de jonge, het deel, hem met zijn broeders en 
zusters gecompeteerd  hebbende  in  de  goederen  van  Jenneke  Henricx,  "haer 
moeye".
R 73 fol. 79vo 17-05-1633
Frans Henricx neemt over van zijn mede-erfgenamen:
- een rente van ƒ 100,- t.b.v. Geraert Goortssen van den Grave te 's Bosch -
komende van het grote "Commerboeck".
R 73 fol. 80 17-05-1633
Aert Henricx is schuldig aan Marcelis Peter Jacops, als momboir van de onm. kn
van wijlen Maria Henricx - g.g.m. wijlen Jan Janssen ƒ 250,- wegens aankoop
der erfgoederen - t.w. het deel dat de kinderen toekomt .
Te lossen: Maria Assumptionis (15-8-1633).
Borg: Pauwels Henricx, broeder van Aert, koper.
R 73 fol. 80vo 19-05-1633
Willem Dircx verkoopt aan Henrick van de Molendijck, pastoor te Leveroy:
- een cijns van ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
- groes int Lielder

1. Henrick Jan Geven
2. Geeff Maes Dries
3. Aert Vreynssen - cum fatre
4. erfgn Jan Wilborts

- land aen de Langstraet
1. Willem Janssen van den Berge
2. weduwe Peter Goorts
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3. Tielen Hanrick Vogels - cum fatre
4. de straat

- huis, hof en aangelag - aen de Langhstraet
1. weduwe Peter Verdijsseldonck
2. weduwe Peter Goorts
3. de Loverboschwech

   4. de straat
R 73 fol. 8 23-05-1633
Engelken  -  weduwe  Mathijs  Driessen  verkoopt  aan  Jenneke  -  weduwe  Jan 
Corstjaens:
- een cijns van ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
- huis en hof aan het Laerbroeck - genoempt "op de Hyndert" 

1. Joost Verhyndert
2. Jan Maes van Hove
3. de gemeente
4. de pastorye of Vicarye van Asten

Procederende deze rente van geleende gelden, eertijds door de voorouders van 
de koopster geleend aan de grootouders van Engelken en waarvan tot nu toe geen
brief is geweest.
R 73 fol. 81vo 30-05-1633
Thomas Jan Dielis verkoopt aan Anthonis Gielens: 
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand: 
- huis, hof en hofstad te Astappen

            1-2-3. erfgn Joost van de Vorst
4. de gemeente

R 73 fol. 82 30-05-1633
Joost Frans Dielis ontlast Dries Geuaerts van de renten die deze betaald aan
het St. Andries-altair - t.w. ƒ 3,-jr - gaande uit de goederen van Wouter 
Dircx.
R 73 fol. 81vo 03-06-1633
Anthonis van Ruth verkoopt aan Anthonis Peters:
- land op de hooge Loo - te Ommel

1. Peter Jan van Houbraken
2. de koper
3. Laurens Willem Tijs
4. de weg

R 73 fol. 82 06-06-1633
Dirck Goossens verkoopt aan Geraert Anthonissen, "smidt tot Ommel" al zijn 
goederen, hem aangekomen van wijlen zijn ouders - t.w.:
- huis, hof, land, groes enz. te Ommel

Koopsom: ƒ 40,- 
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R 73 fol. 83 07-06-1633
Aert Henricx draagt over aan Anthonis Verhyndert al de goederen die hij in ge-
bruik gehad heeft, gekomen van wijlen Tijs Vermartens en gelegen in de Stegen 
t.w. - huis, hof, land en groes
Anthonis Verhyndert wil de goederen gaan gebruiken, mits hij kan akkorderen 
met de rentmeester van het Groot Gasthuys te 's Bosch aan wie de goederen 
zijn 
"veronderpant en verhypotheceert".
R 73 fol. 83 08-06-1633
Jan Joosten - g.m. Wendelken Henricx verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens:
- huis, hof en een akker daaraan - te Voordeldonck

1. erfgn Catharina Verdijsseldonck
2. erfgn Reynder Mathijs
3. de Loverboschwech
4. de Langhstraet

De  goederen  zijn  Wendelken  aangekomen  en  "gedevolueert"  van  wijlen  haar 
moeder.
R 73 fol. 83vo 09-06-1633
Joost Peter Hooffmans verkoopt aan Dirck Dielis Selen en Joosten Joosten van 
den
Eynde, zijn zwagers:
- land op Heusden 2╜ l.

1. Joost van Heuchten
2. de kopers 
3. de kopers e.a. 
4. de pad

Belast met: ƒ 100,- aan Aelken Thomas te 's Bosch.
R 73 fol. 84 12-06-1633
Peter Peter Gielens is schuldig aan Elsken - weduwe Jan van Lierop, zijn zus-
ter ƒ 100,- 5%.
R 73 fol. 84 13-06-1633
Meriken - weduwe Aert Peters van Mierlo is schuldig aan Geraert Dircx
ƒ 43,65 α 6% wegens geleverd wollen laken en anderszins.
R 73 fol. 84 13-06-1633

Mathijs Frans Denen is schuldig aan Daniel Aert Daniels ƒ 106,-.
R 73 fol. 84vo 13-06-1633
Joost Frans Philipssen verkoopt aan Anthonis Verhyndert en Aert Henricx - 
een stuk land dat hij in belening heeft ontvangen van wijlen Mathijs Aerts 
van den Berghe t.w. 
- land ontrent den Hageleyck  

1. Anthonis Canters
2. Geraert Dircx
3. erfgn Merit Heynen
4. Canters

Te betalen met ƒ 36,- α 6% voor zoveel jaren als Joost den akker heeft moeten 
missen enz. enz. Op deze akker wordt "garste" verbouwd.
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R 73 fol. 85 13-06-1633
Aert Joosten verkoopt aan Anthonis Verhyndert en Aert Henricx:
- land ontrent Ostaden

1. Henrick Peters
2. Peter Gielens de oude
3. de gemeente
4. de straat

Verkoper is het aangekomen bij tpt van Mathijs Aerts van den Berge.
Belast met: ƒ 25,- aan Mathijs van den Hove.
R 73 fol. 85 21-06-1633
Jan Joost Geraerts - g.m. Maria Peters - met consent van Peter Seel Peters -
verkoopt aan Marcelis Jacobs van Ayen:
- land aan de Pas

1. erfgn Jan Lambers Verrijt
2. de schout

 3-4. de straat
Koopsom: ƒ 70,-/lopensaat

R 73 fol. 85vo 30-06-1633
Willem Peter Slaets, schepen te Someren en Goort Verbernen, borgemeester te
Someren. Met procuratie van de regeerders van Someren nemen zij over van 
Henrick Laureynssen ƒ 500,- welke deze is geldende aan Aert van den Heuvel te
's Bosch.
Naschrift: 15-10-1643 - Gelost door Willem Slaets en Goort Verberne aan Aert 
           van den Heuvel waardoor de onderpanden van Henrick Vreynssen zijn
           ontlast.
R 73 fol. 86 04-07-1632

Aerdt Gielissen is schuldig aan Goris Franssen ƒ 25,-.
R 33 - 52 11-07-1633
Willem Willemssen van den Berghe, aanlegger
- contra      
De twee dochters van wijlen Frans Aert Michiel Timmermans, gedaagden - voor 
dezen: Gerard Dircx.
Betreft: Het in beslag nemen van een koe, die weidde in een "euselvelt" dat
         door aanlegger, bij publieke veiling en uit kracht van evictie is 
         gekocht.
         Hij vraagt om schadevergoeding en bijdrage in de gemaakte kosten.
Diverse stukken.

Repliek voor aanlegger o.a.:
 5. Het gaat over een veld, gelegen aan Voordeldonck, dat geweest is van 
    de erfgenamen Jan Wilborts, welks ouders het veld, in 1612, verkregen zou-
    den hebben van de erfgenamen Peter Slaets.
10. In 1597 hebben de ouders van de dochters Timmermans het in koop verkregen.
34. "Want die voors. dochteren, personen sijn abstinaet ende sonder verstandt,
    die welcken nyte anders en sijn soeckende dan met veel leughenen een ander
    te bedrieghen ende processen te moveren waerinne sij sijn glorierende, ge-
    lijck als sij tegenwoordich wel meer als vijff loopende processen sijn 
    hebbende."
R 73 fol. 86 14-07-1633

Hans Stouten is schuldig aan Geraert Dircx, schepen: ƒ 63,62╜.
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R 73 fol. 86 18-07-1633
- Metken - weduwe Roeloff Dircx - geass. met Jan Aertssen en met haar na-
kinde-  ren uit het huwelijk met Roeloff - ter eenre zijde.
- Peter Roeloffs,
- Anthonis Lenaerts - g.m. Anneke Roeloffs - en
- Meriken Roeloffs - als voor-kinderen van Roeloff - ter andere zijde.
Zij akkorderen aangaande de erfgoederen nagelaten door Roeloff Dircx.
1e lot: de drie voor-kinderen
- het gehele "goed" in de Stegen
2e lot: de weduwe en haar na-kinderen
- land in de Boesschotsseacker 2╜ l.

1. neffen erffve Peter Driessen -
       gecommen van Willem Selen

2. de delers
3. Peter Henrick Vreynssen
4. de Boesschetssewech

Belast met:"de hantschult aen Geraert Dircx, soveel als tselven soude moghen 
            wesen."

- De weduwe zal blijven gelden aan de weduwe Gijsbert Bocx te 
            's Bosch ƒ 50,-.
            In het "naschrift" is overeengekomen dat de gehele familie deze
            som zal lossen voor St. Geertruyt 1635.
De weduwe zal alsnog "genyeten: de halve schaere, 2 koeyen, 1 pert en kerre.
R 33 - 52 20-07-1633
Aanspraak voor:
- Jan Goesens - g.m. Eycken 
- Philips Philipssen - als momboir van den onm.kinderen Joost Joosten - en
- Dierck Thonis.
Erfgenamen van Joost Jan de Cuyper, aanleggers
- contra
Willem Diercx, gedaagde
o.a. 
 1. Joost Jan de Cuyper - is g.g.m. Aelken.
    Deze is later g.m. met Marten Maes.
 2. Uit het huwelijk van Joost en Aelken zijn geen kinderen geboren.
    Tijdens hun huwelijk hebben zij diverse goederen verkregen.
    Joost is overleden en heeft bij testament al zijn goederen nagelaten aan
    Aelken, om daarmee te handelen naar vrije wil.
 3. Aelken is daarna - g.m. Marten Maes waarmee zij ook "eenighen tijdt wel
    vriendelijck heeft geleft".   
    Tot zij is ziek geworden en op bed is komen te liggen.
    Zij heeft op 19-9-1629 haar testament gemaakt.
    Marten Maes, haar man, mag gedurende zijn leven, al haar goederen "ter
    tochte" bezitten.
    Na zijn dood gaan de goederen naar de "naeste vrienden" om onderling ver-
    deeld te worden.
    In die zin, dat de goederen die Joost - en Aelken verkregen hadden - zou-
    den komen aan:
    - de helft aan de naaste vrienden en erfgenamen van Joost - en
    - de andere helft aan de erfgenamen van Aelken.
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 7. Volgens de "costuyme en locaele statuyten van desen dorpe" is het notoir
    dat wanneer twee "beddegenooten" bij elkaar geen wettige geboorten hebben
    verwekt, dat dan de achtergelaten goederen voor de helft komen aan de 
    "vrienden" van de man en de andere helft aan de "vrienden" van de vrouw.
 8. E.e.a. dus volgens het testament van Aelken.
 9. Desnietemin heeft gedaagde als man van Margriet, enige zuster en erf-
    genaam van Aelken, de goederen "metter rouwerhandt" uit het sterfhuis  
    genomen.
10. Hoewel hij verschillende keren is verzocht om de zaak in "de minne" te
    regelen.
Om deze en meer andere redenen verzoeken zij de rechtbank om definitief von-
nis te vellen, de gedaagde voor schuldig te houden en het testament uit te 
laten voeren zoals behoorlijk is.  
Verweer van: Willem Dierckx
o.a. 
 2. Hij wijst af, dat Joost en Aelken tijdens hun huwelijk samen goederen heb-
    ben verkregen.
    Dat alleen Aelken goederen ingebracht heeft.
12. Hij blijft ontkennen dat zij goederen "metter rouwerhandt" hebben aange-
    nomen.
    Maar hij heeft het huis en erf in zijn bedrijf zitten.
Repliek van: Jan Goesens
o.a.
10. Joost heeft tijdens zijn huwelijk wel degelijk goederen aangekregen.
    Zoals bewezen kan worden aan de hand van transporten dat de goederen van
    Jan Peeters, in 1606, hem aangekomen zijn.
Quadripliek van: Willem Dierkcx
o.a. 
 3. Want al zou het zo zijn dat Jan Peeters aan Joost, tijdens zijn huwelijk, 
    had verkocht:
    - huis, hof en land - aan de Langstraet
    Dan staat daar tegenover dat Joost het aandeel van van het ouderlijk goed
    van zijn vrouw verkocht heeft en met dat geld zijn aankoop betaald heeft.
    Dat is dus een "erffmangeling".
  
Verzoek van: Jan Goesens
o.a. 
"Alsoo over langen, bij vonnisse interlocutoir is gewesen" dat de verweerder
het testament, gemaakt tussen Joost Jan de Cuyper - en Aelken, "zou hebben te
exhiberen" en waarvan geen testament te vinden is.
Sustinne van: Jan Goossens
o.a. 
De aanleggers hebben na lange "dylayen" ten lange laatste eens gekregen een
kopie van de "nullen" testament, gemaakt tussen Joost - en Aelken.  
En zien hierin een bewijs dat de verweerder niet is "gefundeert" tot de 
questi-
euse goederen.
Reden waarom hij het zo lang achtergehouden heeft.
Het testament is van "nul en geender weerde" omdat het - o.m. 
 2. Niet ondertekend is.
    volgt hierover een lange Latijnse tekst.
 4. Het is niet geperficeert.
 5. EΘn van de getuigen is een vrouw geweest.
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 7. Het testament is bewaard door de verweerder "die welcke tselven oyck wel
    soude hebben connen veranderen".
 8. De aanleggers waren indertijd onmondig en konden de zaak niet "vervolgen"
    en anderszins door de overleden pastoor  bedrogen zijn geweest, omdat hij 
    hen altijd verteld heeft, niets tegen het testament te kunnen doen, 
hetgeen
    zij ter goedertrouwe hebben geloofd.
 9. Dat de pastoor niet ter goedertrouwe heeft gehandeld "maer wel grotelijcx 
    gefauereseert die voors. verweerder" blijkt uit het feit dat hij het prin-
    cipaal testament aan de verweerder heeft gegeven. Hetwelk naar "recht" 
    niet had mogen gebeuren.
10. Na de dood van Aelken, zijn zij bij de pastoor geweest om een kopie van 
    het testament, die heeft hij niet wilen geven omdat Aelken een ander tes-
    tament had gemaakt waarbij ze de helft van de goederen van Joost - en haar
    wederom had "gemaeckt" aan hen, aanleggers.
11. van der Meulen, de vroegere secretaris, het oude testament geschreven heb-
    bende, heeft hen verteld dat zij na het overlijden van Marten Maes, de 
    goederen zouden mogen aanvaarden.
12. Te goedertrouw hebben zij, wegens de armoede en de ouderdom van Marten, 
ge-
    wacht tot na zijn dood. Niet wetende "in wat voor quellinghe sij souden
    geraecken".  
 
Zo sustineren de aanleggers, dat het eerste testament tussen Joost - en Aelken
van "nul" waarde is en daardoor ook het tweede testament, door Aelken alleen 
gemaakt, zonder effect is.
Doch hadden de betreffende goederen, terstond na het overlijden van Joost, 
vol-
gens deze costuymen "ab intestato" naar de aanleggers gemoeten.
Zij vragen daarom schadevergoeding.
Volgen zo nog enige katernen - met o.a.    
- Een extract uit het testament van Aelken - g.m. Marten Maes.
  (R 70 - fol. 123 - 19-9-1629)
- Een extract uit het schepenprotocol van Asten, 18-2-1597 tot 24-1-1609, met 
de volgende inhoud: 
             9-3-1606
Jan Peeters verkoopt aan Joost Jan de Cuyper:
- huis, hof, hofstad en land - aan de Langstraet

1. Dierck Tielens
2. erfgn Reynder Mathijs
3. de Langstraet
4. de Loverboschwech

- land aldaar
1. Ida, dr Jacob Damen

 2-3. erfgn Reynder Mathijs
4. de Loverboschwech

Belast met: 3 vat rogge/jr aan de Kerk van Deurne.
- 5 vat rogge/jr aan de Kerk van Asten.
- 1 st./jr aan de Custerye van Asten.
- ╝e deel hoens/jr grondcijns aan de Heer van Asten.

De laatste brief is van 10-2-1634.
Partijen worden "gedaagd" om op 16-2-1634 voor het gerecht te verschijnen en 
alle in hun bezit zijnde papieren, betreffende deze zaak, te overleggen en dat
daar "recht" gedaan zal worden.
De daging is gedaan door Th. van Asperen, costerius, te 's Bosch.
(Gerechtsplaats is niet vermeld.)    
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R 73 fol. 87vo 28-07-1633
Hanrick Franssen en Jan Goortssen zijn schuldig aan aan Frans Anthonissen  
Verrijt ƒ 200,-.
Te weten: H. F. ƒ 50,- en J. G. ƒ 150,-,
R 73 fol. 87vo 03-08-1633
Michiel Peter Gielens ruilt met Elsken, zijn zuster:
- erf in de Stegen - aan het einde van de hofstad 3╜ r.

  1. de Loop
 2-3. de verkoper

4. de straat
tegen "een gebont huysinge, gestaen opte selve hoffstadt".
R 73 fol. 88 03-08-1633
Gielen Peter Gielens verkoopt bij "erfwisseling" aan Elske Peter Gielens:
- land in de Spurcken 19 r.

1. Peter Gielens
2. Willem Selen
3. Frans Peters
4. de Ommelssenwech

R 73 fol. 88 03-08-1633
Elsken - weduwe Jan van Lierop - geass. met Aert Joosten, haar wettige mom-
boir - verkoopt bij "erfwisseling" aan Gielen Peters, haar broer:
- groes in de Stegen 19 r.

1. Peter Gielens
2. de Loop

 3-4. de koper en verkoopster
R 73 fol. 88vo 03-08-1633
Anthonis Laureynssen verkoopt aan Gielen Peter Gielens:
- land/groes in den Boesschoet - in de Stegen

 1-4. Peter van Ruth
2. erfgn Roeloff Dircx
3. de straat

- heiveld in den Boesschot
 1-3. erfgn Ruelen Dircx

2. weduwe Hanrick Bernaerts
4. het Convent van Bynderen

Belast met: 1 malder rogge/jr aan Heer Servaes te Helmont.
- ƒ 50,- aan Jan van Stercxel, de achterstand, sedert 1627, door

            de koper te betalen.
Peter Peter Gielens stelt t.b.v. zijn broer, i.v.m. de nog te betalen rente-
achterstand - als onderpand:
- beemd in de Stegen

1. de Loop
2. weduwe Jan van Lierop
3. het Gasthuys van 's Bosch
4. Jan Hanrick Mennen
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R 73 fol. 90 18-08-1633  
Marie - weduwe Anthonis Verschueren - met consent van Andries Verschueren en 
Jan Goorts, haar momboiren - verklaart, om geschillen na haar dood te voor-
komen, de ƒ 100,- welke door haar zoon Goort Teunis zijn opgenomen van de 
"susteren van Asten" te 's Bosch - zullen komen en blijven op de goederen door
haar dan nagelaten. Zij zullen door alle erfgenamen gelijkelijk worden gedra-
gen.
De ƒ 100,- zijn n.l. opgenomen om enige schulden op de goederen te lossen en 
om haar (Marie) te onderhouden.
Verder verklaart Maria, dat haar zoon Goort in het aanvaarden der "erffve" 
heeft aangenomen:
- drie lopensaets landts met coren - die welcke hij soude betaelen soo veel 
als
  het coren opte ackers van wijlen 't Anna Vermosen voor alle man worden ver-
  cocht - waarvoor Goort haar zal onderhouden.
Nog te minderen met ƒ 37,50 welke Goort aan zijn moeder geleend heeft.
R 73 fol. 96 19-08-1633
Gerardt Teunis, smidt, te Ommel, is schuldig aan Anna, dr Aert Gielis, dienst-
maeght van Heer Geraert van Brey:
- 4 rijcxdaelders,
- 4 ducatons,
- 1 dobbelen Hertochs goudt
R 73 fol. 89 24-08-1633
"Alsoo eene swaere procedure was geresen en opgestaen" tussen de erfgenamen 
van wijlen Maria Dircx - t.w."
Jan Joachims c.s. - ter eenre
en
Anthonis Roeffs c.s. - ter andere zijde.
Om verdere kosten en procedures te voorkomen onderwerpen beide partijen zich
aan een uitspraak daarover gedaan op 20-7-1633 tussen - ten eenre: mij secre-
taris (Volders) en ten andere: Daendel Tybos.
Mathijs Joosten, Willem Joachims, Anthonis Thonis Verhyndert, Aert Henrick 
Joachims allen als erfgenamen van de voors. Maria Dircx zullen mede namens
hun verdere erfgenamen geen eisen meer stellen.   
R 73 fol. 93 13-10-1633
Willem Janssen van den Berge, schepen, heeft bij "erfwisseling" overgegeven
aan Jan Mathijssen van de Cruys:
- land aen den Boom - te Voordeldonck           49 r.

 1-3. Hanrick Frans Bollen
2. Willem Jans van Bakel
4. de straat

- land geheten: in de Hoeven 2 l.
1. Jan Goortssen

            2-3-4. de gemeente 
R 73 fol. 93 13-10-1633
Jan Mathijssen van de Cruys heeft bij "erfwisseling" overgegeven aan Willem
Janssen van den Berge:
- land/groes in den ouden Brant - bij Voordeldonck

1. Henrick Joosten van den Vorst en
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   Peter Dircx, zijn zwager en 
   de gemeente

 2-3. de kn Jan Mathijssen van de Cruys
4. Jan Goortssen

Naschrift: Binnen 20 jr mogen de kinderen Jan Mathijssen van de Cruys deze
           "wisseling" ongedaan maken - tegen betaling van ƒ 292,35. 

Marge: Op 17-10-1644 heeft de Heer van Asten ƒ 292,35 gelost aan Wilbort Jans-
       sen tot redemptie der goederen.
R 73 fol. 91vo 14-10-1633
- Willem Janssen van den Berghe, schepen,
- Henrick Peter Baeckermans, *
- Henrick Franssen,
- Jan Goortssen.
Zij delen de goederen, die zij bij koop verkregen hebben, van de erfgenamen
Maria - weduwe Peter Dircx
1e lot: Willem Janssen van den Berghe
- land aen den Boom - aen Voordeldonck     49 r.

 1-3. Hanrick Frans Bollen
2. Willem Jan van Baeckel
4. de straat

- land in de Hoeve 2 l.
1. Jan Goortssen
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             2-3-4. de gemeente
De cijnsen van de gronden zullen "goet" gedaan worden tegen de "penninck der-
tich".
2e lot: Jan Goortssen    
- land aen den [Boom]

1. Hanrick Franssen
2. Willem J.v.d. Berghe

 3-4. de straten
3e lot: Peter Baeckermans *
- de hofstad, met de schuur daarop staande, en aangelag met het "hout" daarop.

1. weduwe Seel Willem Lenarts
2. Peter Baeckermans
3. de straat
4. Hanrick Frans Bollen

4e lot: Hanrick Franssen
- land/groes de Vorck - aen Voordeldonck

1. Jan Gelden Aerts
2. de delers
3. de jonge Jan Stouwen
4. de gemeente

De intrest en aflossing van ƒ 50,- zal door allen gezamelijk gedragen worden. 
R 73 fol. 91 14-10-1633

Jacop Philips Tijs zal betalen aan Frans Henricx - alias Crael -  ƒ 127,50 
waar-
voor deze gehouden zal zijn, binnen ΘΘn maand, na deze, te leveren:
twee rentebrieven t.w.:
- ΘΘn van ƒ 124,- aan Peter van de Poeldonck - en
- ΘΘn van ƒ 100,- aan Melchior Donckers te 's Bosch.
Waardoor de goederen van Jacop Philips Tijs zullen zijn ontlast.
Voor zijn moeite en arbeid zal Frans ƒ 15,- ontvangen van Jacop.  
Mocht Jacop, de maand verlopen zijnde en acht of tien dagen later, nog niet 
betaald hebben dan zal Frans de brieven blijven behouden en deze t.l.v. Jacop
laten komen.
Naschrift: Jacop Philips Tijs "promisit" Frans Henricx voor het overdragen 
van 
           ƒ 128,- van iedere gulden ΘΘn stuiver "op sijnen cost en peryckel". 
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R 73 fol. 94 15-10-1633
Henrick Peter Baeckermans en Jan Mathijssen zijn met Marcelis Peter Jacops,
Willem Janssen van den Berge en Geraert Dircx, schepenen, "door veel tusschen-
spreecken" overeengekomen - "dat het water commende vuytten bleeck van den 
Berchgraeff off vuytte gemeynte aldair sal voortaen sijnen loop end cours heb-
ben door den graeff aldair, wesende tusschen erffve Henrick Baeckermans ende 
Jan Mathijssen tot opten ouden loop gaende door het velt van Jan Tijssen en 
Henrick voors. sonder dat nochtans den voors. graeft sal weesen schouwbaer 
maer wel den loop."
Ende het water vergaderende achter opt broeck off het velt Henrick Baeckermans
sal sijnen cours hebben en houden daer den ouden loop door de erffve des 
voors.
Henricx ter wedersijden en sal weesen schouwbaer om het broeck daerachter 
nyet te worden verdroncken, sijnde hiermede gedoot den loop en watervliet 
heffende 
inde Vorck lopende door erffve gecomen van wijlen Peter Dircx en Henrick 
voors. 
Des sal het voors. water offt loop sijner cours blijven behouden ter wedersij-
den Jan Tijssen voors. ende wesen schouwbaer tot door erffve weduwe Mercelis
Verlensdonck ende sal den selven loop hem Jan Mathijssen wegens de gemeynte
worden goetgedaen naer advanamant van de incoop enz. enz. 
R 73 20-10-1633
Losse akte (tussen fol. 96vo en 97).
- Henrick Driessen van Lierop - mede namens
- Frans Maes te Lyessel - en
- Peter Henricx, te Lierop, zijn zwagers - ter eenre - 
en
- Lijsken - weduwe Jan Gerarts Walssers - geass. met Mathijs Joosten, haar 
  geboren momboir en Joost Joosten haar zwager.
Zij akkorderen betreffende de pretentie van de eerste comparanten op de tweede
van:
- ses vaeten erffsrogs - uit onderpanden van de weduwe en uit een meerdere 
ren-
te van:
- dry malder rogge.
Brief - St. Jan Baptist 1401 - 's Bosch en transport daarvan op de laatste 
febr. 1447.
De weduwe zal betalen ƒ 52,50 "tot eene vereringe van sijne huysvrouwe."  
R 73 fol. 94 28-10-1634
Jan Joost Stouten verkoopt aan Geldolph Gielissen en Aert Joost van de Vorst -
H. Geestmeesters:
- een cijns van ƒ 50,- α 6%
Onderpand:
- huis en hof - in het Derp

            1-2-3. de straat
4. erven Michiel Colen of Huybert de zoon 

R 73 fol. 95 03-11-1633
Michiel Peter Gielens verkoopt aan Peter Peter Gielens, zijn broeder:
- groes in de Stegen

1. Tijs Franssen
2. Hanrick Vreynssen
4. Jan Hanrick Stricken

- groes - met 2 gebont huysinge daerop staende - in de Stegen
1. Jan Gielis

2. Anthonis Verhindert
3. erfgn Hens Aertssen
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4. de straat en Elske Peters
Belast met: ƒ 300,- aan de Scholaster van St. Oeden Rode.
R 73 fol. 100 06-11-1633
- Huybert Daniels,
- Joost Janssen van Goir, n.u.
- Aelke - weduwe Jan Daendels.
Kinderen van wijlen Daniel Goort van Bussel - welke verklaarden zeer goed te
weten dat hun vader enige jaren geleden aan wijlen Jan Aert Horckmans en Aert
Henrick Gielis heeft verkocht:
- erf - meest peel - gelegen aan de Wilput - ontrent Heusden 6 l.
Waarvan tot nu toe geen "veste of opdracht" is geweest.
Eigenaren zijn: Mr. Henrick Horckmans - en
              - Aert Henrick Gielis.
Zij hebben het gedeeld in twee stukken van elk 3 l. te weten:
- Aert Henricks - in het midden - beide zijden Joost Horckmans.

strekkende van de gemeente 
tot op Jan Goortssen

- Mr. Henrick - het andere deel.
R 73 fol. 95 10-11-1633
Hanrick Jacop Nelen te Deursen geeft, voor drie jaar, over aan Mathijs Tijssen
van den Hove zijn deel in:
- beemd te Ostappen 1 sille
Voor het gebruik van deze beemd zal verkrijger aan Huybert Diepenbeeck betalen
datgene wat deze nog krijgt van den overgever.
R 73 fol. 96 10-11-1633
Mathijs Tijssen van den Hove koopt van Henrick Jacops:
- hooibeemd ╜ sille
Kosten: Alles wat aan deze "verkoop" verbonden is ("wijnkoop, paygelt, con-
        tracten enz.")  
  
R 73 fol. 96 14-11-1633

Gielis Henrick Aertssen is schuldig aan Gielis Aertssen van dn Berge ƒ 75,-.
R 73 fol. 96vo 22-11-1633
Jan Goort Sanen verkoopt aan Daniel Aert Daniels:              
- land op den Diesdonck 5 cops.

            1-2-3. Pauwels Colen
4. Peter Franssen

R 73 fol. 97 01-12-1633
Peter Andries Reynders van Ruth verkoopt aan Gerard Dircx:
- een cijns van ƒ 275,- α 6% - te lossen met 110 patacons.
Onderpand:
- land den Boesschotssencamp 2╜ l.

1. erfgn Roeloff Dircx
2. weduwe Jan van de Moosdijck
3. de straat
4. Andries Reynders van Ruth

- land in de Boesschotsseackers 1 sestersaets
1. erfgn Roeloff Dircx
2. Anthonis Laurenssen
3. de mistwech en 1.
4. Roeff Joosten van Heuchten

- groes aen de Cattendijck - in de Stegen
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1. erfgn Roeloff Dircx
2. Andries Reynders van Ruth
3. weduwe Hanrick Bernaerts
4. den Cattendijck

Marge: - 30-10-1642 - Alzo Joost en Jan zonen wijlen Baltus Philips deze 
cijns  
         voor de helft hadden gekocht van Jan Hanssen, ΘΘn der erfgenamen van 
Gerardt Dircx, zij zijn voldaan van deze helft.
       - 15-10-1645 - de andere helft, aangaande Hanrick Dielis, als mede- 
erfgenaam van Gerardt Dircx, die hij verkocht heeft aan Eerke - weduwe
         Aert Henricx, welke voor de andere helft is voldaan.
R 73 fol. 97vo 03-12-1633
Jan, Peter en Jenneke - kinderen wijlen Mathijs Teeuwens hebben geleend van 
Laurens Volders ƒ 130,-.
Te lossen: Op de koopdag van hun erfgoederen.
           Mochten de goederen niet verkocht dan stellen zij deze in handen 
van            Laurens Volders - welke daaruit ƒ 230,-  mag halen "die welke 
hij 
           voorts aende  erffgenamen van  de pastoir  van Gestell  sal 
affspreecken
           voor den tijdt van xiiii daegen off drye ierstcommende weecken"
De goederen zijn gelegen op de Leenssel.
R 73 fol. 98 03-12-1633  fictief - ongedateerd

Jacop Verdijsseldonck geeft in belening aan Jan Jan Philips - voor ƒ 80,-
- hooiwas op den achtersten Diesdonck
"soo 'tselve jaerlijcx voor de hellicht is deylende" Hanrick Willems, 
opt Sant, zijn zwager  

 1-3. Mr. Jan Loyen
2. de ontvanger
4. de gemeente

De overgever mag het hooi maaien en gebruiken voor ƒ 5,-/jr.
R 73 fol. 98vo 12-12-1633
Elske, dr wijlen Peter Gielens - weduwe Jan Goortssen van Lierop - geass. 
met Frans Peter Gielens, haar broer.
Zij geeft aan Joost Joosten van den Eynden - g.m. Maria, haar voor-dochter,
ƒ 300,- gekomen van wijlen zijn huisvrouwe vader (1e man van Elske) gestorven 
te Tongeren, omtrent Bre, in de lande van Luyck.
Elske zal Joost assisteren om de ƒ 300,- te helpen invorderen te Tongeren.
De na-kinderen van Elske - en Jan Goortssen van Lierop zullen de andere goe-
deren blijven behouden en onderling verdelen.
R 73 fol. 99vo 12-12-1633
Aert Lammers verkoopt aan Jan Dircx:
- land de hooge Eeusselen - a.d. Dijck ╜ l.

            1-2-3. de verkoper
4. de koper      

R 73 fol. 100 12-12-1633
Jan Dircx verkoopt aan Jan Daniel Colen:
- erfs/dries aen Vosselen

1. Aert Lammers
            2-3-4. de koper

R 73 fol. 99 14-12-1633
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- Niclaes Willemsse van Beeck - en
- Jenneken Willemssen van Beeck, zijn zuster - geass. met Willem Janssen van 
den Berge.
Zij  verkopen  aan  Jan  Maes  en  Henrick  Isbouts,  kerkmeesters,  t.b.v.  "de 
fabriek"
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en aangelag te Ostaden

1. Jan Pauwels
 2-4. Philips Janssen

3. de straat
- land in den Duyssencamp te Ostaden

1. Frans Loomans
 2-4. Aelken - weduwe Teunis Verhaegen

3. de straat
Marge: 1-7-1643 - Gelost aan Jan Janssen en Peter Janssen, kerkmeesters, door
                  Aert Hendricx.
R 73 fol. 100vo 18-12-1633
Henricxken - weduwe Hanrick Jan Hanricx - alias Doenssen - is schuldig aan
Gerard Dircx ƒ 53,-.
Naschrift: Deze "geloft" is vernieuwd d.d. 18-12-1639.
R 73 fol. 101 19-12-1633
- Meriken - weduwe Mathijs Teeuwens - geass. met Hanrick Wilbort Jacops - en 
  haar kinderen t.w.  
- Jenneke - weduwe Philips Aert Daniels - en haar onmondige kinderen,
- Peter - en
- Jan.
Zij verkopen aan Reynder Jan Heuchtiens, al haar erfelijke goederen op de
Leenssel.
Uitgezonderd het ╝e deel, dat ten deel is gevallen aan Teeuwen Tijssen, hun
broeder
Belast met: 1 blancke/jr, of daaromtrent, grondcijns.

- 4╜ vat koren/jr, in specie, te 's Bosch.
De koper heeft t.b.v. deze koop overgedragen aan de verkopers:
- een "erffbrieff" van ƒ 1000,- α 5╜% op de panden en persoon van Jan Henrick
Stricken - d.d. 13-4-1633 - schepenen alhier.
R 73 fol. 101vo 19-12-1633
Mr. Adriaen Lintermans, schepen, en Hanricxken - weduwe Gielen Jan Dries - met
(Hanricxken), haar zwager (schoonzoon).
Zij akkorderen terzake van het "meesterloon" door Ariaen gedaan aan haar doch-
ter en huisvrouw van haar zwager voornoemd.
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Wettelijk is ook Jan Jan Tijssen geciteerd geweest.
De weduwe zal "na veel tusschenspreeckens" 48 gl. 10 st. betalen en wil een
"prothocol" daarvan.
Marge: Int accorderen 2 vaenen   = 10 stuivers.
                   schrijfloon   =  8 stuivers.
R 73 fol. 102 21-12-1633
Anthonis Philipssen verkoopt aan Peter Baeckermans:
- beemd/groesveld aen den Brand - aen Voordeldonck

 1-3. de koper
2. de gemeente
4. Jan Mathijssen van de Cruys

R 73 fol. 102 21-12-1633

Anthonis van Ruth, schepen, is schuldig aan Jan Jan Maes ƒ 250,-.
Met deze, zijn twee eerdere "geloffte" van Anthonis van Ruth aan Gerard Dircx 
-
nu bij deleing gekomen aan Jan Jan Maes - vervallen.
R 73 fol. 102vo 21-12-1633

Jan Peters van Rest is schuldig aan Jan Jan Maes ƒ 50,-.
Marge: 20-9-1639 - De erfgenamen Jan Maes zijn voldaan door de erven Jan van 
                   Rest.
R 73 fol. 102vo 3-12-1633
- Peter Aertssen van Mierloo,
- Jan Peters - g.m. Geertruyt, dr Aert Peters van Mierloo,
mondige kinderen van Aert Peters van Mierlo - Maria.
Mede namens hun onmondige zusters en broeder Meriken, Jenneken en Daendel.
Zij verkopen aan Marcelis Peter Jacops, schepen:
- land het Nulant - aen den Dijck   3 l.

1. Henrick Willems
2. de koper e.a. 
3. Geuaert Willem Martens
4. erfgn Jr. Cornelis Wijtvliets

- groes het Ven - t. pl. v. 
 1-3. Teunis Peters

2. Jan Teunis
4. de koper

Belast met: (het Nieulandt) 2 hoender en 2 ort stuivers/jr cijns.
- (het Ven) 1 vat rogge/jr - met 2 gl. en 3 pachten achter aan
  de H. Geest van Asten.

Zij verkopen aan Marten Selen:
- hooiveld aen den Dijck 1╜ l.

1. Teunis Peters
2. Geuaert Willem Martens en Marcelis
   Peter Jacops
3. de Aa
4. Marcelis Peter Jacops

Belast met: 1 malder rogge/jr (30 st./jr) aan de H. Geest van Mierlo.
Zij verkopen aan Marcelis Peter Schepers:
- weiveld aen den Dijck 4 l.

1. de Kerk van Asten
 2-3. Marten Selen e.a. 
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4. de Aa
Belast met: ƒ 250,- α 6% aan Marten Selen.
- land de Lijskensacker - op de Dijckerackers  2 l.

1. Geuaert Willem Martens
2. Peter Dircx Verschueren 

 3. Teunis Peters
4. Hanrick Isbouts

Belast met: ƒ 125,- α 6% aan het Convent van Ommel.
R 73 fol. 104 30-12-1633
Walraven Janssen verkoopt aan Aert Symons van Bon, zijn schoonzoon:
- land opten Lochten

1. St. Catharynenacker
2. de Vicaryenacker
3. de straat
4. Marcelis Peter Jacops

Hiermede wordt een obligatie van ƒ 100,-, d.d. 3-1-1633, t.l.v. gecasseert.
R 73 fol. 104 30-12-1633
Aert Symons van Bon verkoopt aan Walraven Janssen, zijn schoonvader, zijn deel
in de goederen op hem verstorven van wijlen zijn vader.
"Ende oft gebeurde dat de kinderen van Walraven Janssen - en Christina, zijn
vrouw, naermaels hierop wilden [camelteren] om sulcx te verhueden sal verstaen
moeten worden dit te wesen in effecte erffwisselinge ende de kinderen wederom
int vercocht kindtsgedeelte sullen verbetert worden tegen het minste in het
voors. ackerken.
R 73 fol. 2vo nyeuwenjaersavont 1634
Peter sone Michiel Colen d'oude is schuldig aan aan Mathijs Henrick Bernaerts
mede namens zijn moeder ƒ 100,- .
Naschrift: Peter Colen is ontlast van deze gelofte welke is overgeschreven op
           Mathijs Janssen van de Cruys.
Naschrift: Comparant en Barbara - weduwe Frans Verlynden, met Joost, haar 
zoon,
           als de voors. penningen genoten te hebben, beloven deze te voldoen 
           zodanig dat Michiel Peter Colen daarvan ontlast zal zijn en 
blijven.
  
R 73 fol. 104vo 02-01-1634
Jan Jan Seelen verkoopt aan Gerard Dircx, schepen:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof, land, groes - op de Beke

1. erfgn Tuenis Dryes
2. erfgn Frans Tijs e.a. 
3. Hanrick Martens en die Beke
4. de gemeente  

- groes ook daarbij gelegen
1. Hanrick Martens van den Bomen
2. erfgn Tuenis Dryes
3. Hanrick Willem Tijs
4. de Beke
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R 73 fol. 1 03-01-1634
Prothocolle 1634.

President: Marcelis Peter Jacops   - loco: Anthonis Canters
Schepenen: Geraert Dircx

                   - Willem van den Berge    - loco: Jan Maes
                   - Wilbert van Bussel

         - Dirck Jan Goortssen
                   - Mr. Adriaen Lintermans  - loco: Gelden Gieles
                   - Anthonis van Ruth
         Secretaris: Volders.
R 73 fol. 104vo 03-01-1634
Hanrick Jacop Nelen te Deursen verkoopt aan Mathijs Tijssen van den Hove:
- groes of hooiwas te Astappen ╜ sille

 1-3. Jacop Verdijsseldonck
2. de Aa

    4. erfgn Margriet [Hesen] te Helmont
R 73 fol. 1 03-01-1634

Luycas Henricx verkoopt aan Willem Peter Slaets een rente van ƒ 3,-/jr uit
een meerdere rente van ƒ 6,-/jr.
"Vuyt panden als aen d'ander zijde van desen geschreven staet."
R 33 - 52 12-01-1634                 1/3
Antwoord aan:
Jenneke - weduwe Jan Aerts van Brey, aanlegster.
- contra
Walraven Janssen, gedaagde.
o.a. 
Walraven heeft van aanlegster een paard gekocht, voor ƒ 49,-, zonder gebreken.
Hij heeft echter bevonden, dat door het afsnijden van wratten, onder aan de 
buik van het paard, "dit ganselijck is bedoffven ende gedort".
Hij heeft verkoopster dat verteld en tevens dat hij het paard weer terug zou 
brengen. Zij accepteerde dit niet.
Kort daarna is het paard gestorven, waarna geconstateerd is dat de darmen van 
het paard in de wratten gegroeid waren.
Gedaagde heeft op het paard ƒ 19,- aanbetaald.
Hij vraagt om een uitspraak van "goede mannen".

ongedateerd 2/3
Repliek van Jenneke:
o.a. 
De vrouw van de koper, is ca. 14 dagen na de koop, bij haar, te Someren geko-
men, zeggende, dat het paard te duur was en of zij niet enige korting konden 
krijgen.
Zij heeft hierop gezegd dat ze het paard konden terugbrengen.
Daarna heeft gedaagde "nog 4, 5, 6, 7, 8 ende meer maenden het pert gedreven ,
gebesicht en gebruyckt en is het van honger en quaet tractement gestorven".
De naburen weten dit ook.
Enz. enz.    

07-04-1633 3/3
Ick  ondergeschreven  bekennen  erffelijcke  schuldich  te  sijn  aen  de  weduwe 
Jenken
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Jansen van Brey de somme van xxxxviiii gulden ende dit herkommende van een 
affgekost peert enz. enz. 

in presensie van getuygen:
bij mij Walraven Jansen
bij mij Sebastiaen Martens
Dit is het merck van            Marten Bastiaens

R 73     los stuk 16-01-1634
Compareerde voor Gerardt Haex, schepen en Aert Nuyen, secretaris, te Bree:
Christina Janse, huysvrouw van Mathijs Meukens. Zij geeft machtiging aan haar 
man, om voor haar, te Asten, alle erfgoederen in ontvangst te nemen, welke 
haar toekomen door het overlijden van haar vader, Abel Jansen.   
R 73 fol. 1 17-01-1634
Willemke - weduwe Aert Willem Berckers met Willem, Maes, Joost, Jan, Frans en
Maria de kinderen.
Zij verkopen aan Jenneken - weduwe Jacop Marcelis van Ayen:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- haar goederen, die ze in 1612 bij "smaeldeylinghe" verkregen heeft.  
R 73 fol. 1vo 17-01-1634
Laurens Joosten verkoopt aan Anthonis Tielens:
- een cijns van ƒ 200,- α 5╜%
Vervallende: St. Thomas Aposteldach.
Onderpand:
- een akker, met de hofstad waarop de schuur staat - te Ommel 3 l.

1. de verkoper
2. Anthonis Thielens
3. de straat
4. Jacop Aerts van de Cruys

Marge: Gelost 1-7-1643.
R 73 fol. 1vo 26-01-1634
Jacop Philips Tijs verkoopt aan Johan Idelet, scholtis van Vlierden en secre-
taris van Deursen:
- groes of hooiwas in de Stegen

1. weduwe Hanrick Peter Jacops
2. erfgn Aert Roeffs
3. Claudius Idelet
4. St. Joris-aultair

R 73 fol 2 26-01-1634
Heer en Meester Peter Claus, pastoor te Teeffelen, verkoopt aan Jan Peters, 
zijn broeder, de goederen die hem zijn toegevallen uit de nalatenschap van 
zijn ouders - gelegen te Ostaden als elders.
R 73 fol. 2 26-01-1634
Jacop Philips Tijs verkoopt aan Mathijs van den Hove:
- huis en hofstad - in het Dorp

1. Jan Janssen
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2. Marcelis van Groeningen met Lambert Hanricx
3. de Cappelaen off Cappelrije
4. de gemeente

Belast met: een sester corens oft rogge aen de Kerke oft Vicarye.
- een rente van ƒ 232,- aan Dirck de Groot te 's Bosch - met een

            achterstand van ƒ 114,-. Samen ƒ 346,-.
- ƒ 100,- aan Geldolph Gielissen.

R 33 - 52 30-01-1634
Henricxken - weduwe Jan de Bercker en Anthonis Rutten, aanleggers
- contra 
Thomas Aertssen Roymans en Henrick Jan Jacops, verweerders

Copie - fragment.
Uit een verdeling van goederen, waarschijnlijk - Someren - 1-9-1561 - moet
jaarlijks 1╜ vat rogge worden betaald aan Mariken 'sBerckers of na haar over-
lijden aan haar kinderen.
Zij hebben die ook ontvangen van de vader der gedaagden t.w. Aert Roymans en 
van de ontvanger der goederen, Anthonis Roymans, grootvader der gedaagden.
Voorgesteld wordt om een akkoord te bereiken op: 20 jaar achterstel.
R 73 fol. 3 01-02-1634
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Tielen Dircx - alias Duyssen:
- land in de Loverbosch

1. Anthonis Canters
2. Andries Wilborts
3. Dirck Aert Teeuws
4. de straat

en alsnog aan Thomas Geldens:
- huis, hof en hofstad met het land daarbij en aan - aan Voordeldonck off

             de Langhstraet   
1. Cathalijn Peter [Scfruyen]
2. Goris Isbouts

 3-4. de straat
R 73 fol. 3 01-02-1634
Anthonis Peters van den Eynde heeft overgenomen van Jan Anthonis Mennen:
- een rente van ƒ 200,- t.b.v. "een seecker geestelijcen persoonen binnen 
's Hertogenbossche".
Onderpand:
Zijn goederen gelegen "ontrent de Somerse vonder".
Als "borg" wordt in handen van Jan Anthonis Mennen gesteld:
- land aen den Dijck

1. Marten Selen
2. Philips Isbouts
3. Marcelis Peter Jacops
4. Keris Aelberts

Marge: Gelost - febr. 1637.
R 73 fol. 3vo 03-02-1634
Jan Jan Geraerts ziet af van zijn deel in:   
- weiland tusschen het Derp en Ostaden
              1-3. de straat          2-4. Jan Maes
Gekomen van Lijsken Bruystens en hij geeft dit over aan Jan Jan Maes.
R 73 fol. 4 06-02-1634
Frans Jan Colen de jonge, daer moeder aff was, Jenneke, dr wijlen Maes Peters 
van Rest, verkoopt aan Jacop Peter Tielen, soon sijnen moederlijcken oom, zijn
deel  in de goederen te Asten, Lierop en elders, hem aangekomen bij overlijden
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van zijn moeder.
R 73 fol. 4 06-02-1634
- Jacop Peter Tielen,
- de drie kinderen van wijlen Jenneke Maes Peters van Rest m.n. 
  1. Marten Bernarts - g.m. Oda,
  2. Hanrick 
  3. Jenneke  - de beide laatsten geass. met Michiel Wijtvens en Goort 
Joosten,
                hun wettelijke momboiren.
Zij verdelen de nagelaten goederen van Jenneke Maes van Rest.
1e lot: Jacop Peter Tielen
- groes/land aen Voordeldonck

 1-4. de verkrijger
2. Dryes Jan Schepers
3. Jan Geldens

- groes offt eeusselvelt met het land daeraen
 2-4. de verkrijger

3. de gemeente    
2e lot: Marten en de twee onmondige kinderen
- land in den Achterbosch

1. Hanrick van de Vorst e.a.  
2. St. Josrisacker
3. Jacop Jan Hanricx FRATRE
4. Lenaert Maes Peters

- land opt Rinckvelt
1. Geraert Hanricx van Helmont
2. het 1e lot
3. Lenaert Maes Peters
4. Hanrick Frans Bollen

- land bij 't huys Goort Joosten
 1-3. de straat

2. het 1e lot
- land den Rencamp

1. het 1e lot
2. de gemeente
4. den Dijck

- land die Hoeve
1. het 1e lot
2. Goort Joosten
3. Willem Janssen van Bakel
4. de gemeente

R 73 fol. 5 07-02-1634
Willem Tijs Sluyters te Lyessel is schuldig aan Lijntien, onmondige dochter
Jan Peter Schepers, woonachtig bij Mr. Jan Hanrincx - en geass. met Jan Peters
van Rest en Marten Jansen te Lyessel - ƒ 100,- α 6%.
R 73 fol. 15vo 07-02-1634
Henrick Jacop Nelen beloofd aan Reynder Jan Heuchtjens - ingeval den conninck
van Spanignien van dato ondergeschr. over ΘΘn jaer alnoch meester is ende in
sijne macht heeft het fort van Stevensweert dat hij alsdan aen Reynderen sal 
betaelen voor ses ellen wolle laecens die hij mede heeft ontfangen voor yeder
elle 15 gulden en ingeval den Heren Staten off Prince van Oragnien over ΘΘn
ierstcommende jaer nae desen dage mr. ware van Stevensweert sal Henrick Jacop
Nelen hetselve laecken hebben om nyet en wie van beiden comt te ganderen oft
winnen sal alhier binnen Asten ten [     ] geven een vierdelvat biers, sonder 
last van partijen. 
Gelovende  die  voors.  Henrick  Jacop  Nelen  ingeval  hij  compt  te  verliesen 
hetsel-
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ve laecen terstonts te betaelen naer expiratie van den ondersproken tijdt.
Enz. enz. 
R 73 fol. 5 08-02-1634
Peter Franssen hereditaire vendidit (heeft erfelijk verkocht) aan Aert Dryes:
- een cijns van ƒ 3,-/jr.
Borg: Zijn deel in de goederen van zijn ouders en schoonouders.
R 73 fol. 5 10-02-1634
- Jonker Godart van der Voort - g.m. Maria van Beeck - en
- Helena, dr Jr. Wouter van Beeck - geass. met Claudi Ideleth.
verkopen, bij akte van cessie en transport - d.d. 4-7-1620 - Jr. Wouter van 
Beeck - aan Willem Peters (Slaets), schepen, te Someren:
- een hoeve te Heusden - t.w. huis, hof, land, groes, hei en wei.
Belast met: 2 mud rogge/jr aan Dirck Janssen de Groot te 's Bosch.

- 1 kan wijn/jr aan de Kerk van Asten.
- 30 st./jr aan vrouw van Campen te 's Bosch.

Als "weirpandt" stellen de verkopers, al hun goederen gelegen te Ostaden.
Willem Peter Slaets zal 17-2-1634 - ƒ 1000,- betalen.
De resterende ƒ 3000,- zullen betaald worden St. Jan e.k. - zonder intrest.
Bij latere betaling α 6%.
Marge:
       17-2-1634 - Willem Peter Slaets lost, als eerste termijn, ƒ 1000,- af.
        7-7-1634 - Willem lost ƒ 100,- af.
R 73 fol. 6 15-02-1634
Heer en Meester Jan Janssen Berckers, pastoir te Schayck, lande van Ravesteyn,
verkoopt aan Jan Jan Tijs Philipssen:
-  een  rentebrief  van  13  rinsguldens/jr  -  hem  aangekomen  van  wijlen  zijn 
ouders.
De brief is t.l.v. Jacop Verdijsseldonck - d.d. 2-5-1618.
R 73 fol. 21 15-02-1634
Hanrick Dryessen te Lierop verkoopt aan Lijsken - weduwe Jan Gerarts - alias 
Walssers - een "erff" malder rogge uit een meerdere rente van drie malder 
rogge.
Constitutiebrieven:
- ΘΘn van d.d. St. Jans Baptistavond 1401.
- ΘΘn van d.d. leste februari        1407.
en haar koperse mede overgeleverd. 
Opmerking: Zie originele akte, op los blad, R 73    20-10-1633.
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R 73 fol. 6vo 16-02-1634
Mr Jan Henrick Gielis verkoopt aan Aert Symons van Bon:
- huis en hof met de halve put - in het Dorp

1. de straat
2. Hanrick Peters
3. Huybert Diepenbeecx
4. de H. Geest van Asten

De koper is schuldig ƒ 75,- α 5%.
Marge: 15-4-1639 - Gelost aan Jenneke - weduwe Mr. Jan Hanricx.
R 73 fol. 6vo 16-02-1634
Aert Symons van Bon verkoopt aan Mr. Jan Henricx Gielens:
- land den Endenpoel 1 l.

1. St. Catharynen-altair
2. St. Achte
3. de straat
4. Marcelis Peter Jacop

De verkoper stelt als speciaal "weirpandt":
- land in de Heesackers 2 l.

1. Jan Jan Peters
2. Jenneken - weduwe Jacop Marcelis van Ayen
3. Peter Janssen van Houbraken
4. de weg

R 73 fol. 7 17-02-1634
Lijsken - weduwe Abel Janssen - geass. met Mr. Jan Henricx te Asten - en

               - Jacob Aertssen te Gemert.
verkoopt aan Anneke - weduwe Hanrick Bernarts en Jacop en Mathijs, haar zonen
- groes of hooiwas in de Stegen 4╜ copse

 1-3. Willem Janssen van den Berge of Waterlaet
2. Anthonis Verhyndert
4. Geuart Gijsberts

De te betalen cijnsen gezamelijk te delen.
 Koopsom: ƒ 100,- α 5╜%.

Opmerking: Mathijs (Meukens) zal de schoonzoon zijn - R 73 -  16-1-
1634 - G.S.
R 73 fol. 7vo 17-02-1634
Lijsken - weduwe Abell Janssen verkoopt aan Jan Janssen Peters:
- huis, hof, schop en boomgaard met het aangelag - in de Stegen 2╜ l.

1. erfgn Marie Henrick Aerts
2. Geuart Gijsberts
3. de straat
4. de koper e.a. 

Belast met: ƒ 100,- α 6%.
- ╜ kan wijn/jr aan de Kerk van Asten.

- land in de Stegen
1. Geuart Gijsberts

 2-3. erfgn Marie Henrick Aerts
4. de straat

- land in de Stegen 2 l.
1. de koper
2. Geuart Gijsberts
3. de koper
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4. erfgn Marie Henrick Aerts
De cijnsen gezamelijk te betalen met de weduwe Hanrick Bernaerts.
R 73 fol. 8 18-02-1634
Joost Jan Hermans verkoopt aan Jan Hanrick Mennen:
- land in het Dorp

1. Aert Dryes Verschueren
2. Peter Colen de jonge
3. de straat
4. Marten Daendels

Tot  nog  toe  was  deze  akker  niet  wettelijk  getransporteert  door  Anthonis 
Goorts-
sen aan Joost Jan Hermans.
Bij deze wordt het transport bevestigd.
R 73 fol. 8vo 18-02-1634
Anthonis Goortssen verkoopt aan Peter Colen de jonge:
- land in het Dorp

1. Jan Henrick Mennen
2. O. L. Vrouwen-acker
3. Marten Daendels
4. Jan Aertssen - alias Hoeck

R 73 fol. 9 18-02-1634
- Lenaert Maes van Rest.
- Goort Joosten - g.m. Frensken, dr Maes Peters van Rest,
- Jenneken, onmondige dochter Maes Peters van Rest,
- Jacop Peter Tielen - g.m. [Einken]
Allen kinderen van wijlen Maes Peters van Rest.
Zij verkopen aan hun broeder Jan Maes Peters van Rest hun kindsdeel in hun 
goederen gelegen te Ommel t.w. 
- huis, hof, bakhuis, land, zand, groes, hei en wei.
Belast met: 4 vat rogge/jr aan het Convent van Bynderen.
R 73 fol. 8vo 21-02-1633
Frans Henricx Michielssen verkoopt aan:
- Mr. Wolfart Idelet, stadhouder en secretaris te Someren,
- Jan Idelet, secretaris te Deurne
Twee erfrentebrieven met een transportbrief t.w.:
- a. ΘΘn brief - d.d. 13-4-1624 en den opdrager daarvan - d.d. 20-7-1627 voor
     schepenen 's Bosch - ƒ 6,-/jr t.l.v. Jacop Philips Tijs.
- b. ΘΘn brief - d.d. 13-4-1624 voor schepenen 's Bosch - ƒ 7,50/jr t.l.v. 
     Geerling Ruys.
Verkoper zijn de brieven aangekomen bij koop van:
- Melchior Donckers en Peter van den Poeldonck - voor schepenen 's Bosch -
d.d. _______
De ontvanger zal de brieven onder zich houden tot zijn garantie van de koper
van "seecker stuck erffs" enz.
En zo wanneer Jacop Philips Tijs een rente van ƒ 500,- aan de Scholaster van
St. Oeden Rode heeft gelost.    
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R 73 fol. 9vo 26-02-1634
Mr. Mathijs van den Hove is schuldig aan Jacop Aerts en Mr. Jan Henricx t.b.v.
Lijsken - weduwe Abel Janssen ƒ 300,- α 6%.
Naschrift: Over 1635 en '36 is uitstel van terugbetaling verleend.
R 73 fol. 10 28-02-1634
Anneken - weduwe Thomas Dryes - geass. met mij secr.o (Volders)
en haar kinderen m.n.:
- Jacop Corstjaens - g.m. Judith,
- Peter, haar zoon,
- Meriken, dr Thomas Dryes - geass. met Jan Janssen,
- Bernard, haar zoon - buiten Asten wonende - voor deze, ik, secre.o.
Zij verkopen aan Dryes Thomas Dryes, haar zoon en hun broeder:
- groes in de Haseldonck 2 l.

soo taffgegraven leeght
1. Gelden Gielis
2. Joost Jan Willems
3. Mathijs Tijssen van den Hove
4. Anneke - wed. Thomas Dryes

De aflossing bedraagt: ƒ 125,-.
R 73 fol. 10vo 28-02-1634
- Peter Aert Peters,
- Jan Peters - g.m. Gertrudis,
- Meriken, Jenneken en Daniel, onmondige kinderen van Aert Peters - geass. met
Marcelis Peter Jacops en Marten Selen.
Zij verkopen aan Marcelis Peter Schepers:
- huis, schop en akker - aan den Dijck.

1. erfgn Isbout Joosten (van Bussel)
2. Hanrick Willems
3. de straat
4. Jan Dircx

Uitgezonderd: Twee eyckenhouter ende oyck te mogen blijven staen.
Belast met: 1 mud rogge/jr aan den H. Geest van TongelrΘ - uit een meerdere 
            pacht van 2 mud rogge/jr. Te betalen met 5 gl. 12 st./mud

- nog te 's Bosch 35 st./jr
- 12 st./jr aan Tijs Tijs van den Hove - zijnde 2 vat reducibel.
- 2╜ st. 1 ort/jr - zijnde de cijns gekomen van Willem Selen van 

            Ayen.
- 1╜ vat rogge/jr aan de Vicarius - te betalen zoals men overeenkomt.
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R 33 - 52              (01-03)-1634  dag en maand fictief   1/3
Marcelis Jacops van Ayen, aanlegger
- contra
Jan Hendrick Doenssen, gedaagde
In 1611 heeft de gemeente Asten een grote som gelds geleend, hoofdelijk omge-
slagen, waarvan de vader van aanlegger een groot deel contant betaald heeft 
en 
het merendeel der "naeburen" alleen de rente, welke betaald werd aan die 
genen 
die contant geld gestort hadden.
Tot  nog  toe  is  aanlegger  niet  tot  zijn  geld  kunnen  geraken,  omdat  zijn 
kapitaal
in kleine sommen over diverse personen verspreid is.
Bij het inschrijven van de terugbetaling is een fout gemaakt t.a.v. gedaagde 
er is n.l. dartich ingeschreven i.p.v. dartien pachten tot en met 1634.
Gedaagde blijft hieraan vasthouden, ondanks dat de rente niet eens 30 jaar ge-
lopen heeft.
Aanlegger en zijn vader hebben echter een goed annotatieboek bijgehouden.

05-04-1634 2/3
Repliek met verklaring van:
Marcelis Jacobs van Ayen o.m:
3. Dat eenieder, die na generaal vonnis, hun quote in de generale repartitie, 
   pro rato afgegeven, niet wilde voldoen, gedwongen kunnen worden.
4. De verweerder staat bij de gemeente te boek om 39 gl. 1 st. terug te beta-
   len aan aanlegger, met twee verlopen pachten.
   Hij heeft de pacht jarenlang "gewillichlijck" voldaan.
5. Behalve dat de rescribent, de laatste tien of twaalf jaar de voors. achter-
   stel heeft laten verlopen "ende qualijck yet gegeven maer de suppl.t al-
   tijts met schoone woorden voirts geseth. Soo dat hij ten lesten tot sulcke 
onrecht, verdichtheyt ende stouticheyt is gecoomen, dat hij de voors. sup-
   pliant sijn penninghen heeft soecken te ontrecken, gelijck het schijndt dat
   hij alnoch van sinnen is te doen".
6. De suppl.t heeft dan ook niets anders kunnen doen dan bij request om een 
   nieuw vonnis te verzoeken of een nieuwe akte te maken en zo de verweerder 
   tot betaling te dwingen. 
   Enz enz. 

14-03-1635 3/3
Voorgelegd wordt, of het niet verstandig is om de zaak aan schepenen over te 
geven en in de minne te schikken.
R 73 fol. 14vo 03-03-1634
- Aelken - weduwe Hanrick Teunis, dr wijlen Wilem van Beeck - geass. met 
  Willem Janssen van den Berge.
- Frans Lomans - g.g.m. Heylken, dr Willem van Beeck,
Zij verdelen de nagelaten goederen van hun overleden broer en zuster m.n. 
Niclaes en Jenneke.
1e lot: Aelke
- het voorste deel van het huis, zoals aangegeven

 1-3. Philips Heussen  
2. het 2e lot
4. de straat

- beemdje met de horst te Ostaden
1. Hanrick Peters

 2-3. het 2e lot
4. Philips Heussen
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- land den veursten Becker met de Dellen
1. Jan Pauwels

 2-4. het 2e lot
3. de gemeente

- land in den Duyssencamp
1. de verkrijgster
2. het 2e lot

Belast met: 6 gl. 5 st. aan rentmeester Adam Willems.
- 21 st./jr uit een meerdere rente aan de Scholaster
- "ende den halven chijns die Claessen en Jenneken aengedeylt was".

2e lot Frans
- het achterste deel van het huis met erven, zoals afgepaald is.

 1-2. het 1e lot
3. Philips Heussen
4. de straat "metten [felder] naest den achtersten

                             eynde met oyck vuyt te haelen, met een stuck
-             landts - den achtersten Becker

1. Lambert Hanssen
2. Roeloff Anthonis Mennen

 3-4. de straat
-  het Nyeuwe Erffve

1. de gemeente
2. weduwe Hanrick Bernarts
3. de verkrijger
4. het 1e lot

- hooibeemd totten graeff toe
1. Philips Goossens

 2-4. het 1e lot
3. Lambert Hanssen

- land in den Duyssencamp
1. de verkrijger
2. het 1e lot

Belast met: 6 gl./jr aan den H. Geest van Asten.
- 2 gl./jr aan den H. Geest van Asten.
- de helft van de cijns, zoals Claes en Jenneken die betaalden.

R 73 fol. 11 08-03-1634
Lambert Henricx, oud schout te Asten, stemt toe in de verhuur van zijn conti-
gent in - den groten akker - gelegen te Deuteren bij 's Bosch - zoals Willem
Gjsberts, zijn neef, op 3-3-1634 voor Mr. Aert van Horenbeeck te 's Bosch,
gedaan heeft.
R 73 fol. 11vo 08-03-1634
Willem Peter Slaets te Someren - geass. met Jan, zijn voor-zoon "verweckt 
vuytten schoot van Peterken sijn ierste huysvrouwe, moeder van denselve Jan,
dochtere wijlen Joost van Bussel". 
Zij verkopen aan Marcelis Peter Schepers:
- land den Heyacker - aen den Dijck         3 l. 32 r. 13 v.

1. Marten Selen
2. Luycas Henricx
3. de Kerckwech
4. de gemeente

Zij verkopen aan Marten Selen:
- beemd/groesveld aen den Dijck 8 l.  2 r. 

1. Luycas Henricx
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 2-4. Jacop Jan Tijssen
3. de Aa

Zij verkopen aan Henrick Isbouts
- heiveld aen den Dijck 1 l.  2 r.  5 v.

1. Luycas Henricx
2. Bruysten Isbouts
3. den Dijck
4. NN

- land de Saethoff      18 r. 
1. Luycas Henricx

 2-3. Willem Frans Willems
4. NN

R 73 fol. 12 08-03-1634
- Jr. Godaert van der Voort - g.m. Maria van Beke,
- Helena van Beke - geass. met Claude Idelet.
Zij verhuren aan Jan Lamberts:
- hun goederen of hoeve - gelegen te Ostaden t.w.:
huis, schuur, schop, land, hei, wei - alles zoals tegenwoordig in gebruik is
bij Philips Aben.
Huurtermijn: 8 jaar - te mogen scheiden op 4 jaar.
Te aanvaarden: huis en hof - half mei,
             - het land - 't oicxt,
             - de groes - terstond.
"Vuytgenomen dat de pachter het huysken of  poortst allenen sal blijven tot 
behoeff des verpachteren. Des sal den pachter mogen gebruycken den solder bo-
ven de keucken van de principaele huysinge des voors Jonker.

Huurprijs: Voorlijve off groespacht ƒ 80,-/jr - St. Martensmisse.
         - Corenpacht: 12 malder rogge/jr,
         - 3 malder en 2 vat gerst/jr,   
         - 3 malder en 2 vat boekweit/jr - Corsmisse off Lichtmisse
"Alles goed leverbaer coren, garst en boeckweyt wel bereyt met wan en vleugel 
daer nyet op en valt te seggen".
         - 60 pond boter/jr,
         - 3 malder henneneyeren - de helft Pasen
                                 - de helft in de speuritijdt
         - 3 vijmen dackstroy/jr - den beurdel 40 pond zwaar - om op het huis 
te verdekken  
                                 - de pachter, de kost aan de dekkers,
                                 - de verhuurder, het dagloon.
Bij alle andere reparatie zal de pachter de kost moeten geven en de verpachter
de materialen en de daghuur.
Enz. enz.
R 73 fol. 13 08-03-1634
Jacop  sone  Goossen  Jans  herroept  alle  akten  van  "momberijen"  welke  hij 
onlangs mede heeft gegeven en welke van zijnentwege gepasseert zijn op Mr. 
Mathijs van 
den Hove.
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R 73 fol 13vo 08-03-1634
Jan Geldens verkoopt aan Jr. Godaert van de Coort:
- land tot Ostaden

1. Peter Coppens
2. de koper
3. de weg

R 73 fol. 13vo 10-03-1634
- Reynder Janssen - en
- Catharina - g.m. Goris de Bruyn - geass. Wolphaert Idelet, haar procureur,
                                    procuratie, d.d. 2-5-1631, notaris Niclaes

          van Lostadt te Utrecht.
Zij  akkorderen  over  alle  processen,  welke  zij  comparanten  hebben 
"gesustineert"
voor wethouders van Asten.
"en  't  selve  proces  alhier  dissmitueelen  gewesen  sijnde  bij  den  voors. 
Reynder oyck is geappelleert ende de stucken voor de Heeren van den Grave bij 
schepenen 
van Asten overgebracht".
Om verdere kosten te voorkomen, die "menichvuldich" zullen zijn, betaald Reyn-
der aan Catharina ƒ 125,- in twee termijnen t.w.: 
ƒ 62,50 - St. Jan 1634 - te 's Bosch.
De tweede termijn te betalen aan Mr. Wolfaert Idelet.
R 73 fol  16 10-03-1634
Jan Pauwels heeft overgedragen aan Gerard Dircx, schepen:
- de helft van een groesveld - tegen Ostaden      2 l. 1 cops.

1. de koper
2. de verkoper

 3-4. erfgn Tijs Sasen
Aflossing: ƒ 50,-.

 
R 73 fol. 16 11-03-1634

Goort Geldens is schuldig aan Crijn Franssen te Someren ƒ 66,- wegens een 
gekocht paard. 
Te betalen in twee termijnen - ΘΘn met Asten kermis e.k. - en

      - ΘΘn met "Vastelavont" daarna  
R 73 fol. 16vo 13-03-1634
Joost Tijs Franssen en Geraert Janssen van de Moosdijck zijn schuldig aan 
Jan Maes ƒ 69,- α ƒ 3,-/jr wegens "smaeldeylinge".
Te betalen: Direct na de dood van "haer moeder".
         
R 73 fol. 16vo 13-03-1634

Walraven Janssen is schuldig aan Jan Maes ƒ 45,- wegens gekochte "moudt".
Te betalen: Ommelwijdinge e.k. 
   
R 73 fol. 14vo 17-03-1634

Jan Pauwels is schuldig aan Goris Franssen ƒ 25,- van gekochte "waeren". 
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R 73 fol. 16vo 18-03-1634 
  
Jan Mathijssen van de Cruys is schuldig aan Tielen Marcelissen ƒ 42,- van een
gekocht "jonck pert".
R 73 fol. 17 18-03-1634
De  erfgenamen  Peter  Dircx  zijn  overeengekomen  met  Tyelen  Seel  Tielens 
aangaande
een "halff chijnshoen" dat Tielen aangenomen heeft tot zijne laste te gelden 
en 
altijd te betalen - dit op het boek van Asten.
R 73 fol. 17 22-3-1634
Willem Marcelissen van den Bogaert verkoopt aan Bernard van Merode, Heer van
Asten, "seeckere erffwech gaende naer den meulen des voors. kopers - commende
van Ommel aff neven het Laerbroeck, gaende door erffven van voors. vercoper" 

1. het Convent van Ommel
2. de verkoper
3. het Laerbroeck
4. een weg

Los en vrij - "behoudelijck dat de coper sal moeten houden een ijnde off 
hecken
offwell de molders, ten tijde molders wesende ende sal den vercoper denselven
wech moeten wijt houden thien voeten, behoirlijcken van mate yedere voet, om 
bij de coper en de naebueren van Ommel en andere vaerende ter meulen te worden
gebruyckt". 
Enz. enz. 
R 73 fol. 17vo 27-03-1634
Dirck Janssen verkoopt aan Dirck Martens van Heuchten:
- groes int Lielder 3 cops.

1. Dirck Goorts
2. Metken - weduwe Marten van Heuchten
3. Marcelis Peter Jacops
4. Lenaert Maes

Belast met: ╝e deel hoen/jr op het boek van Asten.
R 73 fol. 17vo 27-03-1634
Dirck Vreynssen geeft over aan Geuert Dries:
- land den nyeuwen Camp

1. Geuert Dries
2. Peter Philips of zijn erfgn.
3. de straat
4. opt Brexken

Te lossen met: ƒ 112,-
Naschrift: 21-6-1637 - Gelost aan Wouter Gevers en Jelis, zijn zwager.
R 73 fol. 18 27-03-1634
Willem Philipssen van Heugten verkoopt aan Jan Reynders:
- land/groes aen den Bosscherdijck - te Ommel 2╜ l.

1. Jan van Rest e.a. 
 2-3. Jan van Heuchten    

4. den Bosscherdijck
Belast met: een "corenrente" te 's Bosch.

- 8 st ╜ oirt/jr aan den H. Geest.
R 73 fol. 18 28-03-1634
- Frans Lomans - g.m. Heylken - voor de ene helft - en
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- Aelken, dr wijlen Willem van Beeck - deze is weduwe en geass. met mij secre-
taris - voor de andere helft.
Zij verkopen aan Anthonis Hanricx "hare soon ende neve":
- een erfbrief van ƒ 3,-/jr welke hun is "verstorven bij doot van haeren broe-
der".
Constitutiebrief - d.d. 13-10-1574 en de overgave daarvan aan Willem van Beke 
-
d.d. 15-1-1578. 
De onderpanden zijn in de brief omschreven.
R 73 fol. 18vo 28-03-1634
Peter Tijs Willems verkoopt aan Henrick Peters, pastoir te Leveroy:
- een cijns van ƒ 25,- α 5%.
Onderpand:
- hooibeemd in de Eyndelbeempden

1. Peter Henricx van de Molendijck
2. Andries Reynders van Ruth
3. de gemeente
4. Anthonis van de Vorst

Belast met: 3 vat rogge/jr aan den H. Geest.
- 2 oirt/jr cijns aan de Heer van Asten - uit de gehele beemd.
- 30 st./jr aan de koper.

Bij aflossing te betalen "met rijcxdaelders off pattacons in specie mette 
wapenen van Spanngien".   
 
R 73 fol. 19 28-03-1634
Aelken - weduwe Hanrick Tonis verkoopt aan Anthonis Hanricx, haar zoon:
- een cijns van ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
- beemd den Cattenstaert - gelegen achter Ostaden

1. de straat
2. Jan Joost Geraerts
3. Jan Janssen
4. Frans Lomans

R 73 fol. 19 28-03-1634
Peter Andries Reynders van Ruth verkoopt aan Hanrick Peters, pastoor te 
Leveroy:
- een cijns van ƒ 200,- α 6%.
Onderpand:
- huis en hof met de "plack" daaraan- in de Stegen - opte Boesschot 2╜ l.

1. Michiel Peters
        2-3. de straat     4. Dryes Reynders

- land in de Boesschotseackers
1. erfgn Ruelen Dircx
2. Anthonis Vreynssen
3. Roeff Joosten
4. de weduwe Hanrick Bernarts

"ende voorts grolijck op hebbende en vercrijgende ende die vercoper heeft hel-
melinge vertegen enz. enz.
Marge: 17-4-1639 - Dirck Peters van de Molendijck, broeder van Hanrick Peters
                   en als mede-erfgenaam stemt toe in cassatie. 
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R 73 fol. 19vo 28-03-1634
Joost Jan Hermans verkoopt aan Frans Lomans:
- land ontrent den Meulen - geheten: in den Becker     14 r.

1. Anthonis Goorts
2. Peter Colen de jonge

              3-4. de gemeente
R 73 fol. 19vo ongedateerd
Antonis Henricx verkoopt aan Frans Lomans, zijn oom:
- 3 diverse rentebrieven t.w.: ΘΘn van  ƒ 100,- d.d. NN  - te Asten - uit 
panden              in de brief vermeld.

   - ΘΘn van ƒ  50,-
      - ΘΘn van ƒ  50,- t.l.v. Aelken - weduwe Hanrick 

                     Teunis - uit panden in de brief
       vermeld.   

R 73 fol. 20 ongedateerd
Frans Lomans verkoopt aan Anthonis Hanricx:       
- een half huis met aangelag - te Ostaden         (31 r.)
Zo ver als het hem verkoper bij deling is aangekomen.
Zonder een "keersboom" en vier of vijf "andere cleyne ooftboomkens"

 1-2. Aelken weduwe Hanrick Teunis
3. de straat
4. Philips Heussen  (Henssen ??)

Anthonis Hanricx is vanwege deze koop schuldig ƒ 60,- en ƒ 15,50 voor een 
huiske voor "de vrouwe des vercopers".
R 73 fol. 20vo 30-03-1634
Goort Goortssen verkoopt aan Anthonis Laurenssen, zijn zwager, zijn kindsdeel
in de goederen door wijlen zijn moeder nagelaten - en gelegen te Vosselen.

Koopsom: ƒ 424,-
Marge: Gelost - 18-12-1641.
R 73 fol 20vo 30-03-1634
Goort Philipssen heeft overgenomen van Tielen Dircx:
- een rente van ƒ 200,- α 6% t.b.v. Jan Schenckels.
De koper stelt als onderpand:
- huis, hof, hofstad, land en groes - aen den Dijck.
R 73 fol. 21 03-04-1634
Jan Gielens van de Cruys verkoopt aan Jan Maes:
- een cijns van ƒ 25,- α 6%.
Te lossen: St. Gielisdach 1634 enz. 
Onderpand:
- beemd het Boesschotsvelt - in de Stegen

1. Jan van Meyl
3. Andryes van Ruth   

 4. de Coestraet
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R 73 fol. 21 03-04-1634

Jan Stouwen is schuldig aan Jan Gielens van de Cruys ƒ 24,- wegens aankoop van 
een koe.
R 73 fol. 21vo 03-04-1634
Jan Maes van Hove doet  handlichting van de onderpanden als hij in gebruik 
heeft en verbonden staande voor ΘΘn mud rogge/jr aan Jan Wouters van Gestel te
's Bosch - tot behoef van degene daarop pretenderende of daartoe gerechtigd.
R 73 fol. 21vo 03-04-1634

Walraven Janssen is schuldig aan Frans Henricx - alias Crael - ƒ 30,-.
R 73 fol. 21vo 07-04-1634
Marten Selen verkoopt aan Anthonis Peter Martens:
- hooiveld aen den Dijck 1╜ l.

1. Anthonis Peter Martens
2. Gevard Willem Martens en Marcelis Peter Jacops
streckende van de gemeyn Aa op erffve Marcelis

                          Peter Jacops.
Belast met: 1 malder rogge/jr α 30 st. aan de H. Geest van Mierlo.
R 73 fol. 22 12-04-1634
Marten Jan Martens van Ruth geeft bij "erfmangeling" over aan Willem Joosten:
- land in den Braeckwinckel - aen Voordeldonck

1. de verkoper
 2-3. Anthonis Canters

4. de Koeystraet
- land op 'd Eeussel      

1. de verkoper
2. Mathijs Franssen
3. Willem van Berge

 4. Tielen Marcelissen
- hooiveldje daeromtrent 

1. de verkoper
2. Mathijs Franssen
3. Willem Janssen van den Berge
4. Jan Tijs Smidts

- een stuk dries met den boomgaard daarop - aan het huis gelegen
1. Jan Jan Dryes
3. de verkoper

R 73 fol. 22 12-04-1634
Willem Joosten geeft bij "erfmangeling" over aan Marten Jan Martens van Ruth,
zijn deel in het woonhuis - gelegen aan Voordeldonck.
R 73 fol. 22vo ongedateerd

Jan Lenaerts is schuldig aan Willem Joosten ƒ 119,- wegens gekochte schapen.
Marge: Gelost - 6-4-1641.
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R 73 fol. 22vo ongedateerd
Frans Lomans verkoopt aan Gerard Dircx, schepen:
- een erfrente van ƒ 100,- t.l.v. Aelken - weduwe Hanrick Anthonis - 
d.d. 30-12-1632 - te Asten.
De brief is door verkoper verkregen - d.d. 28-3-1634 - van Anthonis Henricx,
zijn neef.  
R 73 fol. 23vo 15-04-1634
Joost Joosten van Heuchten beloofd te betalen:
- een rente van ƒ 500,- kapitaal.
Zoals Anthonis Laurenssen heeft geconstitueert t.b.v. Reynder Jan Heuchtjens.
Joost stelt als onderpand:
- land te Heusden

            1-3-4. erfgn Jan Goortssen Verberne
2. de verkoper

R 73 fol. 22vo 18-04-1634
Willem en Jan, zonen, Peter Willems Froyens - namens hun moeder Catharina - 
beloven te betalen aan: 
- Jan zoon Jan Joost Tielens - voor 2/3e deel en aan
- Henrick Jan Selen - voor 1/3e deel
Als actie en transport hebbende van Aert Symons, zwager van Jan Jan Joost 
Tielens ƒ 104,50 α 6% - volgens brief, juni 1610.
R 73 fol. 23 19-04-1634
Jan Janssen Vrients verkoopt aan Joost Joost van den Eynde:
- land/hei/wei te Heusden 3 l.
Eertijds gekocht van de gemeente.

 1-3. de gemeente
2. Jan Janssen Vrients
4. erfgn Lenaert Maes

R 73 fol. 23 19-04-1634
Anthonis Laurenssen verkoopt aan Joost Joosten van Heuchten:
- het 1/3e deel van de goederen - gelegen te Heusden - als hij verkoper heeft
verkregen, bij koop van Reynder Jan Heuchtiens - d.d. 13-4-1633 t.w.:
- huis, hof, land, zand, hei en wei 41╜ l. 3 r. 8 v.
en eertijds is gekomen van erfgn Peter Heesman.
Belast met: 11 st./jr gondcijns.

- het ╝e deel van ΘΘn mud rogge/jr - te betalen met 30 st./jr aan 
   Jenneke Peter Thomas. 
  - het ╝e deel van twee mud rogge/jr - te betalen met 2╜ gl. aan het 
            O.L.Vrouwen-altair te 's Bosch.

- 1/3e deel van ƒ 6,-/jr aan de erfgn Peter Lemmens.
- 4 vat rogge min 1 cop/jr - maat van Asten - aan Marcelis Henricx
  te Eyndhoven.
- 3 vat + 1 cop rogge/jr - maat van Asten - aan Symon Baten.
- 32╜ st./jr aan het Capittel van 's Bosch.
- 11 gl./jr of (ƒ 200,- α 5╜%) aan Mr. Gerart Kemp.

Van deze lasten komt 1/3e deel voor rekening koper.
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R 73 fol. 23vo 21-04-1634

Anthonis van Ruth, schepen, is schuldig aan Jan Janssen ƒ 106,-.
Ook is hij schuldig aan Geuaert Dries ƒ 106,-.
R 73 fol. 24 24-04-1634
Jacop Philips Tijs verkoopt aan Hendrick Jan Aelberts:
- huis en hof - in het Dorp

 1-3. de straat
 2-4. Geldolph Gielissen

Verkoper stelt als "weirpandt" - ingeval later iets op de koop wordt gepreten-
deert:
- groes int Root

1. Hanrick Peters
2. Peter Colen den ouden
3. de straat
4. erfgn Reynder Lenssen

R 73 fol. 24vo 24-4-1634
Hanrick Jan Aelberts neemt over van Geuaert Dryes:
- een rente van ƒ 100,- α 6╝% - t.b.v. Marcelis Henricx te Eyndhoven uit
de panden van Geuaert Dries of de erfgenamen Wouter Dircx.
Hanrick stelt als onderpand:
- huis, hof en land - "wesende de huysinge in de veste aen dander sijde [   ]
en gespecificeert":
- land int Root 3 l.

1. de Vicarye
 2-3. de straat

4. wed. Jan Lammers Verrijt
R 73 fol. 24vo 27-04-1634
- Jan Hanricx - alias Doensen en Dirck Aert Teussen - als momboiren der onmon-
  dige kinderen Hanrick Jan Hanricx m.n. Jan en Anneke voor 2/3e deel - en
- Jan Aertssen, namens Meriken, dochter Hanrick Jan Hanricx - g.m. Hendrick
  Marcelis voor het andere deel.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders:
1e lot: de onmondigen   
- huis en hof - in het Dorp

 1-3. de straat
 2-4. Jacop Corstjaens

- land in de Loverbosch - met het Campke daaraan
1. Hanricxken - weduwe Hanrick Jan Hanricx
2. weduwe Thomas Rommen
3. de Loverboschwech
4. Anthonis Philipssen e.a. 

Belast met: ƒ 50,- uit een meerdere rente van ƒ 100,- ,kapitaal, aan de erfge-
            namen Mr. Jan Schenckels te 's Bosch.

- ╜ hoen cijns/jr uit het huis.
2e lot: Merike
- land  op de Heesackers 2 l.
  Eertijds gekomen van Teunis Jans.

1. Barbara - weduwe Frans Verlynden
2. Dirck Frans Cremers
3. Mathijs van Hove
4. "den tweeden wech naer de Kerck gaende"

R 73 fol. 25vo 27-04-1634
De momboiren van Jan en Anneken, onm. kn van Hanrick Jan Hanricx verkopen aan
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Jan Goossens:
- huis en hof - in het Dorp

 1-3. de straat
 2-4. Jacop Corstjaens

Belast met: ╜ hoen cijns/jr aan het huis van Asten.
R 73 fol. 25vo 29-04-1634

Jan Geldens is schuldig aan Frans Henricx - alias Crael - ƒ 21,50.
R 73 fol. 25vo 29-04-1634
Jan Geldens verkoopt aan Frans Henricx Crael:
- een rente van 22╜ st./jr (met 3 jr achterstand) als de verkoper verkregen 
heeft bij koop van Reynder Jan Heuchtiens - d.d. 14-4-1633 - t.l.v. Dirck Jan 
Cuppens - brief d.d. NN. 
Te lossen met ƒ 20,-.
R 73 fol. 26 09-05-1634
Teeuwen zoon wijlen Mathijs Teeuwens verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens zijn
╝e deel in de goederen gelegen op de Leenssel, zoals hem toekomen naast zijn 
andere broeders en zusters.
Belast met: ╝e malder rogge/jr aan de St. Catharyne-meesters te 's Bosch.
R 33 - 52 10-05-1634
Philips Peter Slaets, aanlegger
- contra
Jacop Philips Thijssen, gedaagde
Aanlegger, heeft, nu ca. acht jaar geleden, samen met Aert Dielis een proces
gevoerd te 's Bosch.
Het proces is gewonnen.
Terzake hiervan heeft aanlegger voorgeschotten ƒ 28, - en acht diverse reizen
naar 's Bosch α ƒ, 3,-/reis = ƒ 24,-
Tot nu toe is dit bedrag van ƒ 52,- excl. rente, niet betaald.
R 73 fol. 26 12-05-1634
Anthonis van Ruth, schepen, verkoopt aan Anthonis Canters:
- een cijns van ƒ 125,- α 6%.
Onderpand: 
- huis, hof, land en groes - te Ommel   
R 73 fol. 73 17-05-1634
Engelken - weduwe Jan Janssen van de Sanden - geass. met Roeloff Anthonis Men-
nen en Jan Anthonis Selen, haar en haars kinderen momboiren, verkoopt aan Aert
Janssen van de Sanden:
- huis en hof met de campen en land daaraan - te Ostaden - int Berckenbosch

          1-2-3-4. de gemeente
- groes/hooiwas teneynde de Pas
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1. Jan Hurckmennen   
   2. de koper

3. Anthonis Verhyndert e.a. 
4. het campken O.L.V. van Ommel

Belast met: ƒ 100,- aan Jan van Goch.
Zij verkopen aan Jan Anthonis Mennen, broeder van Engelken:
- land achter de Meulen - den Becker

1. Jacop Henrick Aertssen
2. Roeloff Anthonis Mennen 

 3-4. de gemeente
R 73 fol. 26vo 19-05-1634
Henrick Willemssen verkoopt aan Willem Willemssen, zijn broeder:
- een cijns van ƒ 250,- α 5,4%  (ƒ 13,50/jr)
Onderpand:
De goederen die de verkoper thans heeft of alsnog verkrijgt.
R 73 fol. 27 22-05-1634

Joost Frans Philipsssen is schuldig aan Cathalijn Geldens ƒ 110,-
Naschrift: Is hiermee gecasseert de obligatie van ƒ 50,-  d.d. 1-12-1631. 
  
R 73 fol. 27v0 07-06-1634 

Aert Laurenssen is schuldig aan Frans Peter Gielens ƒ 25,-.
Te lossen: Alderheyligen 1634 enz. 
Naschrift: De intrest zal alsdan zijn 15 stuiver omdat het den onmondigen aan-
           gaat.
R 73 fol. 27vo 07-06-1634
Catharyn Aertssen van Haubraken - geass. met Jacop Jan Tijssen, Willem Willems
van de Goir en Jan Joost Geraerts, haar geboren momboirs - verkoopt aan Thomas
Jan Jelis:
- huis en dries, of aangelag, en een akker daarbij - te Ostappen      3╜ l.

            1-3-4. de straat
2. Marie - weduwe Jan Philips van de Moosdijck

- land den Emmencamp 2 l.
1. de straat
2. weduwe Jan Philipssen
3. Marie van Haubraken
4. de verkoopster

- land ter plaatse voors. 1 l.
1. Marie - weduwe Jan van de Moosdijck
2. Hanrick Hanricx - alias Verboeyen
3. de Aa
4. Merie Jan Philipssen

- hooiwas ter plaatse voors. 2 l.
1. de verkoopster
2. Joost Frans Dielis
3. de Aa
4. Marie Aerts van Haubraken

Belast met: de halve cijns van de grond.
- ƒ 300,- aan de Scholaster van St. Oeden Rode.
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Naschrift: Reserverende de verkoopster twee grote eiken staande de enen in 
           de Camp en de andere op de gemeente tegen den Emmencamp.
R 73 fol. 29 07-06-1634     (28 en vo zijn niet aanwezig)

Thomas Jan Jelis is schuldig aan Catharyn Aertssen Haubraken ƒ 150,- α 5%.
(Zie vorige koop)
Marge: Willem Willemssen van Haubraken en Jan Joost Gerarts - als momboiren
       van Catharina, hun moeder hebben op 28-6-1635 de voors. ƒ 150,- ont-
       vangen en stemmen toe in cassatie.
Naschrift: "Gehoirt opten bovengeschr. cope Marcelis Peter Jacops en Gerart 
Dircx, schepenen, verclaerende denselven om de meeste schaede met
           de minste te verhueden de unmundige vrouwe nutter te sijn gedaen 
dan            gelaeten door de menichvuldige lasten, schulden en renten 
daervuyt               gaende mitsgaders andes oyck dat de vercopersse is 
eene oude vrouwe
           die welcken in haeren ouden dach daervan moet leven"
R 73 fol.29 07-06-1634
- Catharina Aertssen van Houbraken - geass. met met Jacop Jan Tijssen en Jan
  Joost Geraerts - ter eenre zijde - en
- Willem Willemssen, haar zwager - ter andere zijde.
Zij komen overeen dat W.W. voor ΘΘn jaar, beginnende van dato heden, voor 
ƒ 56,-/jr, Catharina voors., zijn moeder, zal onderhouden.
Marge: 28-6-1635 - Catharina neemt nu zijn intrek bij Jan Joost Gerarts, ook 
                   voor ƒ 56,-/jr.
R 73 fol. 29 12-06-1634
Willem Peter Slaets met Jan, zijn voor-zoon, uit het huwelijk met Peterken, 
dr.
wijlen Joost van Bussel, zijn eerste vrouw.
Zij verkopen aan Jan Anthonis Janssen de jonge:
- land aen den Dijck 4 l.

1. Bruysten Isbouts
2. Luycas Henricx
3. Goort Philips Sanen
4. de gemeente

R 73 fol. 29vo 17-06-1634
Jan zoon Anthonis Jan Henensen de jonge verkoopt aan Marten Jan Martens van 
Ruth, zijn zwager, zijn deel in de goederen, op hem verstorven, gelegen op
Voordeldonck.
R 73 fol. 29vo 17-06-1634
       
Willem Janssen van den Berge, schepen, verkoopt aan Jenneke - weduwe Marcelis
Willem Lenaerts:
- hei/wei ontrent het Palmbroeck - aen Voordeldonck

1. Willem Jan Aelberts
2. de gemeente
3. Jan Stouwen de jonge
4. Dries Hanrick Joachims
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R 73 fol. 29vo 20-06-1634
Henrick Franssen - alias de Cremer - neemt over van Mr. Mathijs van den Hove:
- een losrente van  ƒ 232,- α 6% welke Mr. Mathijs is geldende aan Dirck 
Janssen
de Groot te 's Bosch en door hem overgenomen van Jacop Philips Tijs - d.d. 
26-1-1634.
Marge: 22-6-1647 - Mr. Mathijs van den Hove, gewezene schout, is van deze 
rente
                   voldaan.
R 73 fol. 30 20-06-1634
Henrick Franssen (de Cremer) zal alsnog betalen:
- ΘΘn rente van: ƒ 3,15/jr - "aen een sekeren persoon van Gemert".
- ΘΘn rente van: 3 vat rogge/jr - "aen sekeren aultair binnen de Kercke van

            Doerne".   
Staande op de goederen van wijlen Peter en Merie Dircx van de Winckel.
Hij zal deze blijven betalen, zodat Henrick Peter Bakermans, Willem Janssen 
van den Bergen en Jan Goortssen, als mede-kopers van de goederen van Peter en
Merie Dircx, daarvan ontlast zullen blijven.
R 73 fol. 30 26-06-1634
- Peter Jansen te Steenssel - en
- Bernart Thomas te Eerssel - mede voor hun kinderen, als mede-erfgenamen 
  (neven en vrienden) van wijlen Mariken Peters - g.g.m. Jan Gielens van de 
  Cruys.
-  Uitgezonderd  is  Grietgen,  ook  mede-erfgename,  waarvoor  de  voors. 
comparanten 
  zich niet verobligeren. Haar contingent latende tot haar discretie.
Overeengekomen is dat Jan Gielens van de Cruys, binnen veertien dagen, ƒ 136,-
aan hen zal uitkeren.
R 73 fol. 32vo 28-06-1634
Schepenen ordonneren aan Geuaert Dries en Hanrick Geven "dat zij de thienden 
sullen setten ende oyck de molens haer midts desen gelovende behoirlijcken 
indemniteyt ende schadeloos te houden van alle inconnementen die daer vuyt 
souden mogen spruyten oft enichsints naer volgen in wat vuegen tselve waer 
son-
der dismulatie enz. enz. 
R 73 fol. 30vo 29-06-1634
- Lijske - weduwe Jan Walssers,
- Jan Aertssen - g.m. Maria - en
- Joost Joosten - g.m. Hanricxken - dochters en zwagers van Lijsken.
Zij verkopen aan Hanrick Isbouts van Deursen:
- een cijns van ƒ 75,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en aangelag - aan het Laerbroeck

1. Anthonis van Ruth
2. Aert Henricx - en het Laerbroeck

 3-4. Frans Mathijssen Verrijt en de verkopers
Marge: 3-9-1665 - Marten Melis - g.m. Aelken, dr Hendrick Isbouts stemt toe
                  in cassatie.
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R 73 fol 31 29-06-1634

Joosten Joosten (zie vorge akte) verklaart dat de ƒ 75,- door hem zijn ontvan-
gen en dat hij "naer doot van deselver sijne schoonmoeder deselve rente sijne 
andere mede-erfgenamen costeloos en schadeloos sal affdragen metten intrest 
vandyen".
Of de ƒ 75,- zo lang in de erfgoederen zal laten zitten tot zijne mede-erfge-
namen dezelfde som heben genoten.
Verder  verklaart  hij,  dat  hij  alsnog  ƒ 50,-  van  zijn  schoonmoeder  heeft 
ontvan-
gen.    
R 73 fol. 31vo 01-07-1634
- Hanrick Jan Tijs Philips,
- Jacop, zijn broeder,
- Pauwels Colen - g.m. Lijsbet,
- Weyndellen - g.g.m. Philips van Heuchten - geass. met Bruysten, haar zoon.
-  Michiel  Goortssen  -  g.m.  Ida  -  als  schoonvader  van  de  drie  onmondige 
kinderen
  uit het huwelijk van Philips Jan Tijs - en Ida - ter eenre - en
- Mariken - g.g.m. Jan Tijs Philips - geass. met Aert Janssen van de Winckel -
  voor Grietken, haar voor-dochter.
Zij verdelen de nagelaten goederen van, hun broeder en zwager, wijlen Jan Tijs
Philips.
Met dien verstande dat Marike en Grietken zullen mogen blijven bezitten en be-
houden - alle goederen - die zij met haar voors. man heeft verkregen.
De eerste vijf comparanten krijgen hieruit echter:
- ƒ 475,- , door de weduwe binnen ΘΘn jaar te betalen.
- ΘΘn rente van ƒ 200,- t.l.v. Jacop Verdijsseldonck.
- ΘΘn rente van ƒ  75,- t.l v. Jacop Verdijsseldonck.
- ΘΘn rente van ƒ 100,- t.l.v. Jan Goort Sanen.
- ΘΘn rente van ƒ  50,- t.l.v. Hanrick Blockmakers mette weduwe.
- ΘΘn rente van ƒ 100,- t.l.v. Jenneken, dr Mathijs Teeuwens.
- ΘΘn rente van ƒ 100,- t.l.v. Mathijs Tijssen van de Leenssel - op een stuk
                                         groes.
- ΘΘn rente van ƒ  62,- t.l.v. Geuaert Jan Goortssen.
- ΘΘn rente van ƒ  60,- t.l.v. Jacop Jan Tijssen.
- ΘΘn rente van ƒ 260,- t.l.v. weduwe Jan Cocx en kinderen.
R 73 fol 32vo 06-07-1634
Jan Gielens van de Cruys verkoopt aan Jan Henrick Stricken:
- hooibeemd of groes het Boesschotsvelt - in de Stegen 7 cops.

            1-3-4. de koper
2. de verkoper

R 73 fol. 32vo 15-07-1634
Peter Jansen te Steenssel verkoopt aan Jan Gielens van de Cruys zijn deel
in de goederen te Asten gelegen en hem "verstorven" bij overlijden van Mariken
Peters, zijn "moeyken" - g.g.m. Jan Gielens, zijn oom.
R 73 fol. 33 19-07-1634
Sander Henricx, momboir van Margriet, dr wijlen Wouter Janssen te Waelre ver-
koopt aan Jan Gielens van de Cruys, haar oom, haar deel in de goederen haar 
aangekomen bij overlijden van Mayken - g.g.m. Jan Gielens.
R 73 fol. 33vo 19-07-1634
Bernart Thomas - g.m. Gertrudis - voor zichzelf - en mede als momboir van

141



Jan,  Rombout,  Mayken,  Tanneken  en  Perijnken  allen  onmondige  kinderen  van 
wijlen
Goyaert Peters - en Sijken Goyaerts, deze is ook aanwezig.
Zij verkopen aan Jan Gielens van de Cruys hun deel in de goederen hun aangeko-
men bij overlijden van Mayken - g.g.m. Jan Gielens.
R 73 fol. 33vo 19-07-1634

Jan Gielens van de Cruys is schuldig aan Gerart Dircx, schepen, ƒ 57,-.
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R 73 fol. 33vo 19-07-1634
Jan Willem Tijs verkoopt aan Anthonis Henrick Canters, oud president:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
 huis, hof, land en groes - te Ommel.
R 73 fol. 34 24-07-1634
Aert Joosten Verdijsteldonck verkoopt aan Mr. Anthony sone wijlen cappiteyn
Daniels:
- een cijns van ƒ 150,- α 6%.
Onderpand:
hooibeemd aen den Dijck 7 l.

1. Teunis Peter Martens
2. Luycas Henricx
3. de Aa
4. de verkoper

Marge: 1-5-1643 - Mr. Anthony Dandels is voldaan door Peter Dircx als momboir 
                  van de weduwe Aert Joosten Verdijsteldonck.
R 73 fol. 34 24-07-1634
Laurens Volders verkoopt aan Henrick Jacop Marcelissen van Ayen:
- land ontrent de Kercke - tusschen beyde wegen

1. de koper
2. O.L.Vrouwenlandt

 3-4. de straten
R 73 fol. 34vo 26-07-1634

Jan Gielens van de Cruys is schuldig aan Jan Henrick Stricken ƒ 37,-.
R 33 - 52 01-08-1634  datum is fictief - ongedateerd.
Huybert Janssen Verdiesseldonck, aanlegger
- contra
Philips Hendricx, gedaagde.
Aanlegger heeft zijn goederen, gelegen aan den Dijck, in huur gegeven aan
Frans Martens van den Boomen.
Deze is met zijn vrouw en kinderen overleden.
De goederen en de "meubelen" zijn aangenomen door gedaagde.
De huurcedulle is echter niet aangepast en er is daarop nog te betalen:
- 15╜ vat rogge, 4╜ vat boekweit, ƒ 6,50 in geld, 10 pond boter en 
  2╜ vijm stro om te dekken.
Ook moet door de huurder nog 14 vat rogge betaald worden aan het Capittel
van St. Oeden Rode.
  
R 33 - 52 01-08-1634  datum is fictief - ongedateerd.
Gerard Diercx en Frans Henrick Aertssen - als momboiren van de twee dochters
van wijlen Frans Aert Michiels Timmermans, aanleggers
- contra
Willem Willemssen van den Berghe, gedaagde.   
Betreffende: Het kappen van enige bomen of schaarhout op geδviceerde goederen.
Ca. 70 pagina's.
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Zie vorige processen, door en tegen deze dochters.
Ook hier worden ze weer beschreven als zijnde: obstinaat en zonder verstand.
Dit proces is een gevolg of voortzetting van R 33 - 52  d.d. 11-7-1633.
O.a. 
Dat wijlen Frans Timmermans het voors. stuk land in 1577 gekocht heeft van 
de erfgenamen Jan van Boesschot.
R 33 - 52 01-08-1634  datum is fictief - ongedateerd. 1/3
Verweer van gedaagde.
Bernard de Merode, Heer van Asten, aanlegger
- contra
Aert Laureynssen, gedaagde.
 
Verweer van gedaagde:       

 
 3. De verweerder heeft, volgens het cijnsboeck, de cijns nooit betaald.
 4. Jan Anthonis Mennen, Gerart Thomas en Heylken hebben de cijns, met Dierck
    Tielens en Mathijs Thijssen, altijd voldaan.
 5. Het cijnsboek is zeer oud en de gronden worden dagelijks gewijzigd.
 6.  "jae,  tegenwordich  met  hondert  personen  opden  boeck  van  den  Heer 
aenlegger       sijn staende ende chijns worden gedwongen te betaelen, die 
welcken nochtans
    den gront daervan nyet en sijn gebruyckende off in hun domine hebbende 
ende 
    dat omdat sij bij coop, successie off anderssints hebben geloift den 
voors. 
    chijns te voldoen".
 7. Want indien iemand overlijdt, dan moet terstond ΘΘn van de erfgenamen op 
    het boek worden gezet "die welcke den voors. afflijvigen affwint" zonder 
    dat die andere daarop gesteld behoeven te worden.
 8. "Welcke voors. erfgenamen metten anderen accoirderen dat den eenen erffge-
    naem te boeck gestelt sijnde ende het gewin voldaen hebbende den geheelen
    cijns in sijn gedeelt blijft behouden, nyettegenstaende hij den gront nyet
    en  is besittende gelijck men daegelijcx in alle chijnsboecken  siet 
useren".
11. Het blijft subject als eerst wordt gesproken over:
    - het Breecxken - en daarna over:
    - het lanck Brexcken aen 't Ven.
13. De aanlegger of zijn collecteurs hebben zich niet ontzien de vader van de 
verweerder, naar hun eigen fantasie, naast Gerart Thomas op het cijnsboek 
    te zetten. 
    Die vader is echter meer dan zestig jaar dood, jß, twintig jaar voor de 
    moeder van verweerder, dit land had verkregen.
21. Aert Anthonis Mennen, broeder van Jan, is de vader van de laatste koper -
    Anthonis Aerts (20). 
    De cijns van het voors. stuk is sinds 1597 betaald door Jan Anthonis 
    Mennen.
29. Jenneken - weduwe Jacop Anthonissen is eerder weduwe geweest van Laureyns 
    Mathijssen - vader van de verweerder (ca. 1572 gestorven) ongeveer twin-
    tig jaar voor het voors. cijnsboek weer is gevonden, dit is n.l. lange 
    tijd verloren geweest.
29. Anthonis Jan Mennen, zijnde de vader van Jacop en stiefvader van de ver-
    weerder, welke ook eigenaar is geweest van de voors. grond, staat ook in 
    het cijnsboek vermeld.
30. Zij hebben toch de cijns betaald.
  
 

02-01-1597    Copie      2/3
Wij, Dirck Tielens, Peter Slaets, Willem van Beeck, Jan Hendricx, Joost 
Verlynden, Joost Tielen en Jan Peters van Rest - schepenen van Asten - doen
weten dat:  
Jan Anthonis van Bussel, Aert, zijn broeder en Heylken, zijn zuster - allen
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erfgenamen van Anthonis Jan Mennen.
Zij  dragen  over  aan  Jen  -  weduwe  Jacob  wijlen  Anthonis  Jan  Mennen,  hun 
broeder,
hun deel in de achtergelaten goederen van Anthonis Jan Mennen.
- groes int Lielder

1. erfgn Philips van Hove
2. erfgn Jacob Aerts Verbraecken
3. erfgn Lambert Mesmaeckers
4. Aert Peter Teussen

- land het Breecxken 2╜ l.
     "metter heggen ende graven gelegen int Breexcken"

1. Dierck Tielens
2. Aert Verhese e.a. 
3. Cornelis Jan Smetssen
4. de straat

- ƒ 3,-/jr ten laste van Wouter Dierck Wouters.
Met deze percelen en rente zal Jen uit de goederen gaan.
De eventuele lasten in deze goederen staande zullen overgenomen door de andere
deelhebbers.

23-11-1620    Copie      3/3
Wij, Jan Hendricx, Jan van Rest, Marcelis Peeter Jacops, Willem van den Berch,
Hendrick Isbouts en Lambert Hanssen - schepenen - doen weten dat Jenneke -
weduwe "lestmael" Jacob Anthonissen verkoopt aan Aert Laureynssen:
- land het lanck Breecxken - in de Wolffberch    2╜ l.

1. Thijs Mathijssen
2. Lijske Verhese
3. Peeter Hendrick Vreynssen
4. de straat

 
R 33 - 52 01-08-1634 1/7

30-09-1627        Copie
Hans Goossens heeft op 21-4-1625 voor schout en schepenen van 's Bosch laten
dagen:
Mathijs Mathijssen (van den Hove) en Jan Janssen Vrients, uit Asten, om de 
aanspraak te horen dat:
Dat Goris Frans Peters te Asten op 1-10-1612 heeft verkocht aan Anthonetta
Monicx, dr wijlen Jasper Monix:
- een cijns van ƒ 14,-jr.
Onderpand:
- hooibeemd te Heusden 6 l.

1. Jr. Wolter van Beeck
2. de Aa
3. erfgn Wouter Dircx
4. erfgn Jacob Ekelcampten

- land ter pl. voors. 
1. Thielmans Henricx Vogels
2. Jr. Wouter van Beeck
3. Goyarts Horck
4. Jr. Evert van Doorne

Op 1-4-1622 is deze cijns overgegaan op "aanlegger" (schepenen 's Bosch).
Er is een achterstand op gekomen over 1621 t/m 1624. 
Enz. enz.    

   Godefridus Herlebe - drost
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19-10-1627 2/7
Quitantie - Hans Goossen heeft van Gijsbert Baecx, namens Jan Janssen Vrients
            en Mathijs Mathijssen, ƒ 56,- ontvangen "op afkorting van den 
            achterstel" van een cijns van ƒ 14,-/jr.   
                                         Hans Goossens
                       08-04-1629 3/7
Quitantie - Ontvangen van Mathijs Mathijssen en Jan Vrients 2 gl. 12 st. 
wegens
            een executie gedaan uit kracht van een schepenvonnis ter 
instantie               van Hans Goossens 

 van den Huevel
Ende alnoch bij denselve verteert 
int accorderen van de executie - ΘΘn vaen biers.
R 33 - 52 01-08-1634  datum fictief - ongedateerd        4/7
Aanspraak voor:
Mathijs van den Hove, aanlegger
- contra
Laurens Willem Thijssen, gedaagde.
o.a. 
 2. Dat hem aanlegger en Jan Vrients, als eigenaren en gebruikers van drie 
gedeelten van de onderpanden van de voors. rente,  is opgeroepen om op 
    18-3-1626 te verschijnen voor schepenen van 's Bosch en is opgelegd 
geworden     om de achterstand van vier jaar te betalen.
 3-4-5. Ten tijde van het "ingebodt" was gedaagde voor ΘΘn helft van het 
eerste
        pand eigenaar.
        En zou dus de rente voor ╝e deel helpen aflossen en daarenboven nog 
de           kosten van het proces.       
 6. De gedaagde heeft opdracht gegeven aan aanlegger om namens hem tegen deze 
zaak te opponeren.
 8. Jan Vrients heeft ΘΘn helft van de rente en achterstel voor zijn rekening 
genomen en deze achterstel voor ΘΘn helft betaald.
    Hij bezit en gebruikt ook alleen het tweede onderpand.
    En aanlegger heeft de helft van de andere helft der rente en achterstel,
    makende in het geheel 3/4e deel, tot zijn last genomen en de achterstel 
    daarvan betaald. 
10. De gedaagde bezit de andere helft van het eerste onderpand, dus ╝e deel.

Conclusie is dus dat gedaagde ╝e deel van ƒ 14,-/jr aan Hans Goossens, schil-
der, moet betalen en zijn ╝e deel in de vier jaar achterstand aan aanlegger 
moet betalen.
 

14-08-1634  ongedateerd. 5/7
Dupliek van Laureyns Willem Tijssen.
                 Volgt eerst een copie d.d. 26-01-1629
Alzo er "een swaer procedure was geresen" en nog onbeslecht, tussen Goris
Franssen, suppliant en Mathijs Thijssen, rescribent, terzake van een hoeveel-
heid vlas, door de schout en vorster van Asten, t.b.v. de rescribent en Jan 
Vrients en t.l.v. de suppliant publiekelijk verkocht.
Zij hebben de zaak doorgegeven aan Walraven Janssen en Herman Franssen van 
Hoirendonck om als arbiters een oordeel te geven.
Deze zijn overeengekomen dat de suppliant aan de rescribent ƒ 50,- zal beta-
len. (de gulden α 20 st. en de stuiver α 3 plecken)   
Bij niet nakomen van van deze overeenkomst zal den infracten aan de Heer van
Asten ƒ 25,- aan de Armen van Asten ƒ 25,- en nog ƒ 25,- aan de "goetwilli-
ge" betalen.
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De partijen "litiganten" zijn ook nog gehouden om ╜ - ╜ een ton bier te geven.
                             In presentie van Hr. en Mr. Thomas Stricken,

   Jan Janssen, Hendrick Peeters, Lambert Janssen
   e.a.   

     Aegid. van der Meulen.
Volgt dupliek:
 2. Jan Gooskens is g.m. Anthonetta Monicx.
 4. Als hij in deze "rente" betrokken waren geweest of daarin enige betaling 
    had gedaan zou Jan Goeskens hem wel aangesproken hebben evenals hij den 
    aanlegger en Jan Vrients "in recht geroepen heeft".
    Hij ontkend eveneens dat hij door den aanlegger verzocht is geweest om te
    overleggen hoe men met het proces aan moest.
 9. Dat, nadat de verweerder in de Raad van Brbant het "miserabel beneficie
    van cessie" had verworven - hij zich met "coopmanschap van vlasch uyt
    Vlaenderen alhier gecommen" heeft bezig gehouden.
    En dat de aanlegger, voor het afdoen van zijn deel in de rente, het vlas
    in "arrest" genomen heeft.
10. Goris Franssen daarover in de voors. Raad "sijn beclach en doliancie doen-
    de van dat hij den effect van de voors. beneficie van cessie niet en coste
    genieten".
12. Tijden het "arrest" is overeengekomen, door tussenspraak van arbiters, dat
    Goris aan aanlegger ƒ 50,- zou betalen en dat aanlegger aan Goris het vlas
    weer kost- en schadeloos zou overdragen - zie extract - d.d. 26--1-1629. 

14-09-1634 6/7
Repliek van 
Mathijs Th. van den Hove, aanlegger
- tegen
Laurens Willem Thijssen, verweerder
o.a. 
 2. Het kan niet worden ontkend dat de verweerder de helft van het eerste 
onderpand in zijn bezit heeft - het is nl. gekomen van Joost Joosten 
    Verlynden, schoonvader van de verweerder, deze heeft het onderpand gedeeld
    met Herman Joost Verlynden, zijn zwager. Van deze erfgenamen heeft de aan-
    legger de ene helft gekocht.
 4-5. Zo staat voor het eerst te considereren dat Jan Vrients en Joost Verlyn-
      den, borgemeesters van Asten zijn geweest en omdat de gemeente in grote 
      geldnood was geraakt zo hebben die borgemeesters aan Goris Franssen 
over-
      gedragen - ieder een stuk land - om daarop enig geld t.b.v. de gemeente
      te krijgen.
 6. Vervolgens heeft Goris Franssen, zoals de schepenen nog wel weten, ƒ 200,-
    opgenomen bij Anthonetta Monnincx te 's Bosch - op de voors. onderpanden 
    van de borgemeesters.
 7. "waernaer soo is gebeurt dat die gemeynt van Asten door permissie van den 
Hove terstonts daernaer hebben opgemaeckt een generael repartitie van de 
    opgenomen ende verworven penningen ende eenyeder der naebueren pro rato
    die selven aengesmaeldeylt".
 8. Omdat Goris Franssen de rente op zijn naam had laten zetten en bij Antho-
    netta te boek stond als "gelder" zo hebben de schepenen van Asten, uit 
    kracht van de voors. repartitie, deze rente t.l.v. Goris gebracht om te
    betalen aan Anthonetta, waarvan Jan Goossens, schilder, deze rente heeft
    gekregen.
 9. En alzo Goris Franssen was gekomen "tot grote extremiteit ende qualijck
    middelen meer was hebbende" om zijn crediteuren te voldoen, wezende 
daarom       van de voors. crediteuren "geapprehendeert" te worden heeft de 
laatste in
    de Rade van Brabant verworven brieven van cessie in forma, uit kracht van 
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    welke hij mocht, vrij en ongemolesteerd, gaan zonder dat zijn voors. cre-
    diteuren hem aan konden.
10. Jan Goossens, schilder, dit aanvoelende, heeft na diligente onderzoekingen
    vernomen dat de onderpanden van zijn rente, in handen en gebruik waren van
    Jan Vrients en deze aanlegger en heeft hen te 's Bosch tot voldoening van
    deze rente "innegebooden".
11. Nadat dit "ingebod" was gedaan en den aanlegger verder nog niets wist, is
    hij naar de verweerder en Jan Vrients gegaan, hun vragende hoe deze zaak
    stond en wat het beste gedaan kon worden.
12. De verweerder vond dat men moest opponeren en dat hij daarin zijn deel
    zou dragen.De verdeling zou zijn: 

  - Jan Vrients                -  de helft         
     - de verweerder en aanlegger -  de andere helft     

    Zij zijn ook overeengekomen dat het niet nodig was om allemaal gekwalifi-
    ceerd te worden in het proces.
13. Jan Vrients zou dit voor zijn helft doen en aanlegger voor het deel van 
hem     en de verweerder.
    Nu het vonnis definitief is geworden, heeft aanlegger, door dwang van exe-
    cutie, het ╝e deel van de verweerder ook moeten voldoen.
14. De verweerder behoort zich te schamen, dat hij volgens "gelofte" zijn deel
    in de kosten en rente niet wil betalen.
    Terwijl toch zijn onderpand daar ligt en hij zelf in het aangaan van het 
    proces heeft toegestemd.
    Hij heeft zichzelf door deze "loze geloeffte" niet doen kwalificeren.
15. Dat de verweerder voor zijn aandeel in het proces betrokken was, blijkt 
    uit het feit dat hij voor het grote vonnis, op 15-12-1626 te 's Bosch, is
    aangeschreven door de vorster en dat met zijn eigen handmerk mede heeft
    ondertekend.
                         

Aanhangsel                                  7/7
Vorster in Asten, wylt ter instansyen Jan Janssen Vrients ende Laurents Wil-
lem Thijs en Mathijs Thijssen metten grooten vonnisse gerichtelijcke sommeren
aenden goederen Goris Frans Peters ofte aen hem selffs ende [houf] het selve 
goet terstont in arest om ten eynde te voldoen alsulcken rweehondert gulden
met  verloop  van  dien  staende  aen  die  erfgenaemen  Anthonetta  Monickx  den 
welcke 
hem Gorissen sijn aengesmaeldeylt van dorpswegen ende die selve goederen Jan
Vrients c.s. verobligeert om die te ontlasten ende bij foute vandien stelt U
terstont nae drie dagen in execusyen.
Dit gedaan sijnde stelt U.L. relaes.
                                    Bij mij Jan Janssen Vrients
                             Dyts merck + Laurijns Willem Thijs 
                             Dyts        merck van Matijs Thijssen
Naschrift: 
Dese vonnise gedaen aen den persoon Goris Franssen Peeters om te voldoen 
bynnen 
den tijt van drye dagen op pene van exkusie met selven te doen mette grotten 
vonnis.
Actum: op xv december 1626.
                             Bij mij Walraven Jansse - vorster in Asten. 
R 73 fol. 34vo 02-08-1634
Frans Henricx Aerts verkoopt aan Gerard Dircx, schepen:
- land int Dorp -

   drye bovende recht van de strate van  
                             Jan van den Eynde recht op den pael

   van den erffve der erfgn Geraert Wage-
   macers
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1. de verkoper
2. erfgn Geuaert Verhoeven
3. Jan Peter van den Eynden
4. erfgn Gerart Joost Wagemacers

R 73 fol. 35 07-08-1634
Gommer Bure verkoopt aan Anthonis Canters:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
huis en hof - in het Dorp

1. de straat 
2. Geldolph Gielissen en Marcelis Jacops van Ayen
3. Hanrick Jan Aelbers
4. Hanrick Jacops van Ayen

R 73 fol. 35 11-08-1634
Heer en Meester Jacop van den Bomen, pater des Convents van Marienschoot te
Ommel en zuster Catharina van der Aelst, materse des Convents.
Zij  verkopen,  namens  het  Convent,  aan  Henrick  Janssen,  schreynwercker te 
Ommel:
- land 11 r.

1. weduwe Peter Mennen
2. de koper
3. de straat
4. Jan van Rest

Coram: Geldolph Gielissen en Gerart Dircxen, schepenen.
       "Dese coop is geschiet inden jaere 1622 maer omdat den coop van 
cleynder        werden was is doordyen dilayeert daerom ut supra".
R 73 fol. 35vo 12-08-1634
- Geldolph Gielissen - g.g.m. Lijsken Thomas Janssen van de Camp,
- Geuaert Aert Jan Krijnen - g.m. Lijsken,
- Peter Franssen - g.m. Aleyt
- Henrick Jan Henrick Stricken - g.m. Merie       
Kinderen der voors. Geldens en Lijske Maes, verwekt in eerste en tweede huwe-
lijk, doch als ΘΘn kinderen erfelijk.
Opmerking: Deelgenoten zijn ook nog - Geuaert en Aert Dryes, waarschijnlijk 
           kinderen uit het eerste huwelijk van Lijsken - mij is niet meer
           duidelijk of ze bovenstaand niet vermeld waren, of dat ik ze over
           het hoofd gezien heb. G.S. 
Zij verdelen de nagelaten goederen, bij overlijden van Lijske Thomas, op hen
verstorven.  
1e lot: Geldolph Gielissen
- de helft van het oud huis met de schuur en schop - in het Dorp.

1. Hanrick Jan Aelberts
2. de delers
3. de straat
4. Dirck Aert Teeussen en Gommer Bure

- het half eeussel - in de Wolsberch off Haeseldonck
1. den [gebuen] off Drijffwech e.a. 

 2-4. de delers
3. Joost Jan Willemssen

- het half hooiveld in de Haeseldonck
1. de delers
2. Mathijs Tijssen

149



3. Dryes Thomas
4. de Aa

- het half hooiveld op Braessel
1. Bruysten Isbouts
2. de delers
3. Huybert en Frans Mr. Jans Verdijsseldonck
4. Mathijs van der Sande

- den halven akker bij de pastoir
1. de delers
2. Jan Jan Peters van Houbraken
3. de straat
4. Walraven Janssen

- den halven akker in de Loverbosch
 1-4. erfgn Marten Dircx

2. de delers
3. de Loverboschwech

Belast (voor Geldolph) met: 100 daalder aan Mr. Jan Hogers te 's Bosch.
                - 14 st./jr aan de Kerk van Asten.
                - 3 ort/jr cijns van de grond.

                   - 30 st./jr aan de H. Geest van Asten.
                - 15 st.jr aan Jan Jan Maes.

2e lot: de voors.   vijf   kinderen  
- het brouwhuis "metten getouw"

1. de delers
2. Peter Gielens de jonge
3. de straat
4. Dirck Teeuws

- een rente van ƒ 300,- op de gemeente Asten. Volgens brief daarvan zijnde.
- het huis bij Jan Maes - genaamd "den Dijnencamp"

 1-3. Jan Jan Maes
4. de straat
2. erfgn Lijn Verheyden

- land bij de Pas 1 l.
1. erfgn Aert Aert Mathijssen of Jan van den Eynde
2. Jan Jan Peters Gebelen
3. de straat
4. erfgn Peter Gielens

- het half Eeussel in de Haeseldonck 
1. de delers
2. Tielen Dircx
3. Geuaert Dryes
4. Joost Jan Willems

en moet het voorste einde, zoals het is afgetekend, blijven bij het achterste
campke.
- het half hooiveld in de Haeseldonck

1. de delers
2. Tielen Dircx
3. de cleyne Aa
4. Dryes Thomas off erfgenamen

- het half kooiveld op Braessel
1. de delers

 2-3. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
   4. Jan Daendel Colen e.a. 

- den halve akker bij de Pas
1. de delers
2. Barbara - weduwe Frans Verlynden
3. de straat
4. Walraven Janssen

- den halven akker in de Loverbosch
1. de delers
2. erfgn Teunis Jan Henens
3. de Loverboschwech
4. Willem Marcelissen 
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Belast (voor deze 5 delers) met: ƒ 5,-/jr aan Aleyt van de Vorst.
                               - ƒ 100,- aan Arien van Engelen te 's Bosch.
                               - 15 st.jr aan Jan Jan Maes.
Alsnog:
- het Nyeuwe Erffve - te Ostaden

1. de straat
2. Jan Jan Dijnen
3. Aert Dryes
4. de gemeente

Subdiusie gedaen bij de vijff voors. kinderen des voors. Geldens ende wijlen 
Lijsken Maes, zijn vrouw. 
3e lot: Geuaert Dryes
- de helft int Eeussel in de Haeseldonck

1. de delers
2. Tielen Dircx
3. Joost Jan Willems
4. de verkrijger

des  moet  het  voors.  eynde  soo  het  selve  is  afgetekent  blijven  bij  het 
achterste
campken.
Aert Dryes, Peter Franssen n.u., Jan Krijnen n.u. Hanrick Jan Hanrick Hensken 
n.u. - wederdeylders hebben helmelinge vertegen enz. enz.
4e lot: Aert Dryes
- land in de Pas

1. erfgn Aert Aert Mathijssen of Jan van den Eynden
2. Jan Jan Peters Gebelen
3. de straat
4. erfgn Peter Gielens

- land bij de Pastorie
1. Geldolph Gieliessen
2. Barbara - weduwe Frans Verlynden
3. de straat
4. Walraven Janssen

Belast met: ƒ 5,-/jr aan Aleyt van de Vorst.
5e lot: Peter Franssen 
- huis en hof "den Dijnencamp - in het Dorp

 1-3. Jan Jan Maes
2. erfgn Lijn Verheyden
4. de straat

- land in de Loverbosch
1. Geldolph Gielissen
2. erfgn Teunis Jan Henens
3. de Loverboschwech
4. Willem Marcelissen

Dit perceel is belast met ƒ 25,- aan Jan Jan Maes, maar moet daarentegen ont-
vangen ƒ 12,50 van Geldolph Gielissen.
6e lot: Jan Crijnen
de helft van het hooiveld op Braessel

1. Geldolph Gielissen
 2-3. erfgn Mr. Jan Verdijsteldonck

4. Jan Daniel Colen e.a.
- land het Nyeuw landt - te Ostaden

1. de straat
2. Jan Jan Dijnen

      3. Aert Dryes          4. de gemeente
Dit perceel is belast met ƒ 100,- aan Arien Engelen.
7e lot: Hanrick Jan Hanrick Stricken
- het brouhuys met het deel van den hof en dat met het brouwgetouw (in de zin 
van gereedschap).

1. Geldolph Gielissen
2. Peter Gielens de jonge
3. de straat
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4. Dirck Aert Teuwens
- het hooiveld in de Haseldonck

1. Gelden Gielissen
2. Tielen Dircx
3. de cleyne Aa
4. Dryes Thomas

Des reserveren de geklijcke vijff erfgenamen de rente van dryehondert gulden
opte gemeynte alhier ut supra. Den lopende pacht hierover begroot staet tot 
last van degene die deselve te deel gevallen sijn. 
R 73 fol. 41 16-0801634
Frans Hanricx - alias Cremers - g.m. Jenneke, mede namens Jenneke en zijn 
kinderen, verkoopt aan Marten Dircx, zijn zwager, het ╝e deel, van twee ge-
bont huisinge - voor aan het huis waar hij woont en hem aangekomen van Bernart
Dircx. 
Met nog ╝e deel van een Eeussel in het Lielder, ook gekomen van Bernart Dircx.
Alsnog de schuur, hem Frans, in de deling toegedeeld met de plaats waarop 
deze staat.
Belast met: 2 gl. 4 st. 1 ort/jr die Bernard voors. aangedeeld was.
  
R 73 fol. 40vo 17-08-1634
- Mechtildis - weduwe Marten Dircx - geass. met Frans Henricx,
- Dirck Martens,
- Teunis Martens,
- Willem Willemssen van de Goor - g.m. Margriet
- Aert Hanricx - g.m. Peerken - mede namens:
- Marten, Lijsken en Peter, hun broers en zuster.
Zij dragen af en ontlasten Aert Janssen te Helden een rente van ƒ 100,- α 7%.
Hem,  Aert,  aangedeeld  uit  de  goederen  van  Catharina  Verheyen  -  uit  een 
meerdere
pacht van ƒ 400,- aan het Capittel te 's Bosch - waarvan de erfgn Isbout Joos-
ten de pacht van ƒ 200,- betalen en Keris Aelberts de andere ƒ 100,-.
R 73 fol. 38 17-08-1634
Jan Henrick Stricken als erfgenaan en executeur van wijlen Thomas Stricken, 
pastoor te Asten, zijn broer, "heeft opgedraegen, overgegeven ende geδdeert
Marie  Aertssen  van  Bussel,  zaliger,  tot  behoeff  Joost  Joosten  van  Weert 
offwell
haer  executeuren  in  haeren  naem  eenen  erffbrieff  mette  alle  de  goederen 
daerin-
ne gespecificeert" - gepasseert voor schepenen Helmont d.d. 14-12-1622. 
Enz. enz.
"Sijnde midts dese opdracht gecasseert de 100 gl. aen Maria Aertssen gelega-
teert bij wijlen Thomas Stricken ende oyck voldaen de 25 gl. bij haer gelooft
bij accoort aen de voors. Jan Henrick Stricken.
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R 73 fol. 39 23-08-1634
Jan Mathijs Teeuwens, mede namens Peter en Jenne, zijn broeder en zuster, 
verkopen aan Reynder Jan Heuchtiens:
- een rente van ƒ 1000,- α 5╜%
Zijnde van d.d. 14-4-1631.
De verkopers mogen de brief ten alle tijde lossen met ƒ 138,50 en de intreste 
van dien.
"Alnoch blijft den brieff verbonden voor het gene den erfgrondt mochte over-
commen volgens de veste daervan sijnde".
R 73 fol. 39 03-09-1634

Dirck Laurenssen is schuldig aan Catharina Gelden Sanendochter ƒ 222,-.
Te lossen: St. Bartholomeusdach 1636.
Zijnde hiermee gecasseert alle voorgaande obligatie en geloften t.w.: ƒ 200,-
van dato 3-9-1631.
Naschrift: Ultima december 1638 gelost.
R 73 fol. 38vo 09-09-1634
Marcelis Peter Jacops, president, Gerart Dircx, Geldolph Gielissen, Willem 
van Berge, Wilbort van Bussel, Dirck Jan Goortssen, Anthonis van Ruth - sche-
penen.
Zij verkopen, namens de gemeente, aan Emundus Berckers, cappelaen te Asten:
- een cijns van ƒ 500,- α 5%.  
Onderpand:
- De goederen van de gemeente Asten.  
R 33 - 52 14-09-1634
Frans Anthonissen, aanlegger
- contra
Jan Claessen, gedaagde
o.a.
- Gedaagde zegt: "dat hij den aenlegger niet met eenige waepenen soude hebbe
  soecken te invaderen, veel min te quetsen"
- Hij wil mij, gedaagde, slechts tot "quellingen en costen brengen" 
- Het is algemeen bekend dat aanlegger op 3 mei, in de nacht, met drie kamera-
  den, moedwillig en in vorm van straatschenderij, "houten, messchen ende an-
  dere waepenen in hun handt voerende" alle jonggezellen op straat lastig 
vielen. Dat in de zelfde nacht, enige jongelui, hun tegemoet komende, daar-
  tegen hebben "gedefendeert".
  Aanlegger kan zijn kwetsure hier best gekregen hebben.
- Gedaagde is hier niet bij geweest. Hij is niet op straat geweest met de 
jong-
  gezellen "en is geweest dan alleenlijck op een seeker plaetsche om een eer-
  lijck dochter aen te sprecken".
- Gedaagde is alleen geweest "en nyemant sal hem toch derven verstouten in den
  nacht alleen sijnde, op vier personen te invaderen die als raesende over 
die     straete passerende sijn".
-  Aanlegger  en  zijn  kameraden  hebben  zich  niet  ontzien  om  gedaagde  bij 
diverse     jongedochters te "defameren ende sijn eer en faem te benemen".   
    
R 73 fol. 41vo 16-09-1634
Jan Teunis Janssen den ouden betaald voor Marcelis Peter Schepers 35 st.jr, 
uit
een meerdere pacht, te 's Bosch.
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Dit samen met Gevaert Willem Martens en Teunis Peters van den Eynde.
De 35 st./jr zijn Ceel voors. aangekomen van de erfgenamen Aert Peters, bij 
koop van een huis.
R 73 fol. 39vo 21-09-1634
Hanrick Peters "gelooft midts desen als principael dat ingeval Mathijs Thomas,
hoevenaer tot Ruth, gearresteerde, hem in persoon nyet wederom ten presentie 
in de  Vrunte ten huyse van de vorster van Asten, voor morgenmiddach ten 
twelff uren
dat hij Henrick voors. inde plaetsche sal commen en voldoen de Heren Schepenen
- gewijsde daernaer te gaen tot behoeff van Aert Janssen van de Vorst, arres-
tant, of op costen van ongelijcken."
R 73 fol. 39vo 21-09-1634
Henrixcken - weduwe Henrick Jan Henricxs Doenssen - geass. met Dirck Duyssen,
haar gerechtelijk gekozen momboir, zij nemen over een som van ƒ 25,- van de 
voor-kinderen der voors Henrick Doenssen, m.n. Jan en Anneke - dit uit een 
meerdere som van ƒ 100,- aan Mr. Jan Schenckels, waarvan de voors. weduwe te 
voren de "hellicht" alsnog in haar deling is begroot.
De kinderen rest dus ƒ 25,-.   
R 73 fol. 40 27-09-1634
Joost Joosten van Weert verkoopt aan Gerard Dircx:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof, land daarbij en aangelegen - aan het Laerbroeck.

1. den H. Geest
2. Anthonis Verhyndert
3. Huybert Diepenbeecx
4. de gemeente 

  R 73 fol. 44vo 02-10-1634
Peter Jan Cocx verkoopt aan Daendel Aert Daendels:
- land in de Nedercamp

            1-2-3. Pauwels Colen
4. erfgn Peter Franssen

R 73 fol. 40 04-10-1634

Jan Peters van Houbraken is schuldig aan Geraert Dircx, schepen: ƒ 112,-.
Marge: 11 apr. 1638 - Gelost aan Henrick Dielis Heynen als mede-erfgenaam van
                      van Goiaert Dircx.
R 73 fol. 40 04-10-1634
Jan Peters van Houbraken is schuldig aan Grietken, dr Jan Corstjaens Spee 
ƒ 59,-.
R 73 fol. 42 05-10-1634

Copy
Ontvangen van Anthonis Canters, namens Asten, 100 Rinsguldens.

    A. Questuis.
R 73 fol. 41vo 07-10-1634

Heer Hendrick van Deurne heeft ontvangen van Peeter Cocx ƒ 210,- in aflossing
van een rente van ƒ 10,20/jr gaande uit de goederen van Willem Peter Slaets op
den Diesdonck.
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Door Peter Cocx tot zijn last aangenomen.
R 33 - 52 11-10-1634
Fragment.
Erfgenamen Jan Joost Tielen, obtinent
- contra
Jan Anthonis Mennen, contradicent
o.a. 
 2. Lucia - weduwe Jan Tielen heeft "de opdrachte" gedaan zonder toestemming 
    van haar kinderen. 
10. De contradicent treedt in deze zaak mede op als momboir van de kinderen 
(?) 12. Het gaat over het aanvaarden van "de selve erffve met noch twee 
andere    
    parceelen" opgedragen na de dood van Joost Tielen, hun grootvader.
R 73 fol. 42 13-10-1634
Anthonis Peters van den Eynde verkoopt aan Jacop van den Bomen, pater des Con-
vents van Marienschoot te Ommel - ten eigen behoeve:
- een cijns van ƒ 100,-/jr.
Onderpand:
- land aen den Dijck 4 l.

1. Keris Aelberts
2. Marten Selen
3. Philips Isbouts
4. Peter zn Marcelis Peter Jacops
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R 73 fol. 42 13-10-1634
Jan Janssen Dijnen verkoopt aan Jacop van den Bomen, pater des Convents van 
Ommel - ten eigen behoeve:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis en hof in het Dorp

1. Lambert Hanssen
2. Jan Jan Tielen
3. Mr. Adriaen Lintermans
4. de straat

Marge: 6-1-1644 - Gelost door Jan Janssen.
R 73 fol. 42vo 17-10-1634
Jan Frans Dielis verkoopt aan Heer Henrick van Deurnen:
- een cijns van ƒ 200,- α 5%
Onderpand:
- huis, hof en aangelag -in de Wolsberch

1. de Heer van Asten
 2-3. Aert Laurenssen

4. de straatweg
- groes of weiveld in de Wolsberch

1. Philips Slaets
 2-3. de weduwe Frans Verlynden

4. Dirck Laureynssen
Marge: 11-2-1640 - Gelost aan de Heer van Deurne.
R 73 fol. 43 19-10-1634
Willem Peter Slaets, geass. met Jan, zijn voor-zoon, verkoopt aan Marten
Martens:
- land tot Ostaden

1. Lucas Henricx
2. Mr. Jan Henricx
3. Philips Jan Peters
4. NN.

R 33 - 52 01-11-1634  fictief - ongedateerd.   1/2
Glaudi Ideleth, schout van Asten, en Mr. Joachim van Aelst, aanleggers
- contra
de erfgenamen Marie Timmermans, gedaagden.
o.a. 
 2. "Soo ist waerachtich dat alsoo over seekeren tijdt Dierck Teeuws hem 
hadde       vervoirdert die moeder der voors. ghedaeghden enormelijcken met 
eenen 
    grammen moet ende groote fortsse te slaen ende quetsse".
 3. Zo zijn die gedaagde met hun moeder "seer ghewont ende bloyende" gegaan 
    naar Mevrouwe van Asten "haer biddende ghedient te sijn, haer arme weesen
    vrijheyt te verlenen".
 6. De schout met Anthonis van Ruth en Michiel Franssen, schepenen, zijn bij
    hen geweest en hebben gevraagd, wie die kwetsuren aan hun moeder had 
toege-
    bracht. Waarop zij geantwoord hebben: "Dirck Teeus".
    Ook heeft hij gevraagd of zij e.e.a. onder eede wilden bevestigen. Waarop
    zij hebben verklaart: " Dat sij allen uren en stonden, des versocht 
sijnde 
    seer stoutelijck souden effectueren".
 7. De schout verklaarde dat dit wel genoeg voor hem was en "geen verdere pro-
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    batie van doen te hebben".
 8. Daarna heeft de schout, zonder verdere opdracht van de gedaagde, of hun
    moeder, Dierck "in recht getrocken" en daartoe geδmployeerd Mr. Joachim 
    van Aelst, in deze ook aanlegger.
 9. Deze heeft zonder enig mandaat van de voors. gedaagden of hun moeder in 
    het voors. proces de schout bijgestaan en niet de gedaagden.
    "Ende voorsulcx te seer inpertinent ende ongefundeert teghen recht dese
    weesen tot betaelinghe van sijnen salaris praemen als noyt aensocht sijn-
    de ghewest."
11. Dierick "als nu al ghevanghen tot sijnen huyssen."
16. "Die voors. weesen hebben den voors. schout ten minsten gheenen last off
    bewel gegeven om den voors. Dierick in recht te trecken ende tot sijnen 
    huysen gevanghen te nemen".
17. De schout had hen moeten vragen, of zij het proces aan wilde vangen.     
Zij verklaren e.e.a. niet ontvankelijk.

01-12-1634  fictief  ongedateerd     2/2
Deminutie.
1. Gedaagden zeggen "dat abtinent (de schout) "onbehoirlijck coomt vereysschen
   die vacatien van de schepenen om informatie van het feyt te nemen doordien 
tselven  alleen  stondt  te  doen  bijden  obtinent;  ende  oyck  nyet  en  wordt 
geloeft eenighe verteringhe bij de schepenen gedaen te sijn. Gemerckt die 
selven nyet en worden genomineert ende voorsulcx die costen behoiren wor-
   den affgeslaeghen ende geroyeert." 
2. De ondervorster, als dienaar van de Heer van Asten, mag niet betaald worden
   voor zijn vacatie. In alle geval zou hem niet meer dan vijf stuivers toe-
   komen - "voor yeder reyse, als het dorpe van Leende, maer drye uren van 
   Asten, disterende".
3. "Die banckspanninghe was onnoedeloos" de obtinent had het "ordinaris ge-
   recht" moeten volgen.
   Hij heeft ook Dierck Peeter Teeus niet gevangen genomen.
4. Ook wordt niet "geloeft" dat Mr. Joachim van Aelst alleen voor deze zaak
   naar Asten is gekomen, de informatie was hem overgezonden.
   Hij zou ook maar ƒ 2,-/dag rekenen , zijnde ƒ 1,- voor vacatie en ƒ 1,- 
   voor vertering.
   De  bode  komt  niet  meer  toe  dan  zes  stuiver  -  "de  prolongatie  is 
onnoedeloos"
   enz. enz. 
   Een aantal posten "sijn buyten allen kennisse als die arme weesen naer 
recht 
   nyet en behoirden die costen soo onbehoirlijck aengerekendt te worden."
   Enz. enz. 
R 73 fol. 43 03-11-1643

Goort Philips Sanen is schuldig aan Wilbort Joosten, schepen, ƒ 248,-  
Te lossen: Darthienmisse e.k. over 3 jaar.
Marge: 29-10-1638 - Gelost door Philips Goortssen.
R 74 fol. 37vo 07-11-1634
- Jan Geven - g.m. [Harencken] - en mede namens:
- Marten Geven, zijn moeder,
- Jan Jan Geven, zijn broeder,
- Henrick Geven, zijn broeder,
Zij zien af van hun recht op een "seecker"
- klein huiske  - in het dorp

 1-3. Joost Joost Canters
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2. Goossen Willems
4. de straat

en geven dit over aan hun moeder, dit gedurende haar leven. 
R 73 fol. 43vo 08-11-1634
Jan Anthonis Jan Henens den ouden neemt over van Marten Selen "alsulcken mal-
der reducibels rogge" als Marten Selen uit zijn panden is geldende aan de 
Pastoir of Pasterye van Mierlo.
R 73 fol. 43vo 08-11-1634
Mariken, dr Jacob Martens verkoopt aan Dirck Martens van Heuchten haar deel 
in 
- groes int Lielder

1. weduwe Marten van Heuchten
2. Dirck Goorts
3. Lenaert Maes
4. Bonaventura Mathijssen

R 73 fol 43vo 17-11-1634
Geldolph Gielissen en Aert Joosten, H. Geestmeesters, verkopen aan Henrick van
Voordeldonck, pastoor te Asten:
- "een seecker" huiske en hof achter de Pastorye  

1. de Pastorye
2. Dirck Jan Corstjaens
3. Jacop Corstjaens
4. de straat

R 73 fol. 44 20-11-1634
Frans Henricx - alias de Cremer - verkoopt aan Gerit Dircx, schepen:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- groes int Root 3 l.

 1-3. erfgenamen Baltus Philips
2. Aert Dryes e.a. 
4. de straat

- groes int Lielder
1. Dirck Martens van Heuchten
2. erfgn Marten van Heuchten

   3. de koper
4. Dielis Jan van Weert

Marge: Joost Baltus Philips, als koper van deze rente, is voldaan door Dirck
       Franssen - d.d. 29-8-1650.
R 73 fol. 45vo 23-11-1634
Jan Goort Gerarts verkoopt aan Willem Willems, zijn zwager, zijn deel in de 
goederen hem vanwege zijn vrouwe ouders aangekomen.
- huis, land, groes enz. - te Ostappen 
Koopsom: Verkopers deel in de lasten en schulden rustende op de goederen.
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R 73 fol. 44vo 24-11-1634
- Dirck Anthonissen - alias Sweerts,
- Jan Goossen - voor zichzelf en mede voor Jan Dircx en Lijsken, zijn schoon-
                broeder- en zuster. 
- Philips Aben, namens Joost Joosten te Mierbeke,
Zij verkopen aan Willem Dircx hun deel in de goederen van wijlen, hun oom, 
Joost den Cuyper en zijn vrouw.
R 73 fol. 45 28-11-1634
Jan Mathijssen van de Cruys verkoopt aan Jan Goortssen:
- groes of hooiwas aen de Berckgraeff - aen Voordeldonck

1. Henrick Baeckermans
2. Willem Janssen van den Berge
3. de gemeente
4. de voor-kinderen van Jan M. v.d. Cruys

Belast met: ƒ 300,- aan de Scholaster van St. Oeden Rode.
R 74 fol. 17vo 28-11-1634
Jan Mathijssen van de Cruys verkoopt aan Willem Janssen van den Berge, zijn 
broeder:
- land/groes den Berckgraeff - aen Voordeldonck   10 l.

1. Jan Goorts
2. Jenneke - weduwe Marcelis Lenaerts
3. de voor-kinderen van Jan M. v.d. Cruys
4. de gemeente - of Berckgraeff

Belast met: ƒ 500,- aan Steven Aelbert te 's Bosch. 
R 73 fol. 45 29-12-1634
Jan Gelden Gielis geeft in vorm van belening over aan Gerart Dircx:
- land ontrent de Kercke 5 cops.

1. Jan Beckers
2. de kerckpat of Jacop Philips Tijs en
   Mathijs van den Hove.
3. Jan Aert Rutten
4. de straat

       Te lossen met: ƒ 100,-. 
R 74 fol. 1 11-01-1635

Anthonis Canters,        president
Gerart Dircx,            schepenen
Geldolph Gielissen      
Wilbort van Bussel
Dirck Jan Goortssen
Anthonis van Ruth
Jan Maes

                                     Volders - secretaris.
R 74 fol. 1. 11-01-1635
Catharina - weduwe Goyart Blockmakers - geass. met Jan Goortssen, haar zoon,
en Joost Jelis, haar zwager.
Zij verkoopt aan Heer en Meester Henrick Peters, pastoor te Leveroy:
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- een cijns van ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en land - te Heusden

 1-3. Tielen Henricx (Vogels)
2. Jan Vrients
4. de weduwe en kn Willem Peters Verdijsseldonck

- hooidries op Heusden
1. Jan Vrients
2. Aert Vrients
3. Willem Peter Slaets en de verkopers
4. de verkopers

De verkopers hebben deze som opgenomen om een andere rente aan de Scholaster
van St. Oeden Rode te lossen "ende oversulx moet blijven opte goederen, op 
haer
kinderen int generael.  
R 74 fol. 2 11-01-1635

Jan Anthonis Mennen is schuldig aan Mathijs Joosten ƒ 24,- wegens een gekochte 
koe en stier.
Marge: 27-9-1635 - Gerart Dircx, schepen, heeft deze lening overgenomen.
Marge: De erfgenamen van Gerart Dircx zijn voldaan - datum onleesbaar.
R 74 fol. 2 11-01-1635

Mathijs Joosten is schuldig aan Jan Anthonis Mennen ƒ 104,- van twee gekochte 
paarden.
Hij  zal  deze  terug  betalen  "datelijck  als  de  stadt  van  Shertogenbossche 
wederom
sal wesen verovert, gewonnen en in handen van den Conninck van Spangien off 
Hertoge  van  Brabant,  binnen  den  tijdt  van  vier  ierstcommende  jaeren"  - 
laatste  
vervaldag is St. Thomasavond 1638.
Mocht na verloop van deze vier jaar de stad 's Bosch nog in handen zijn van 
de 
"Heeren Staten" dan zal de voors. som blijven "gecasseert, doot ende vrijen".
R 74 fol. 2 11-01-1635

Jan Gelden Gielis is schuldig aan Jan Anthonis Mennen ƒ 50,-.
Onderpand:
- land int Nootien

1. Marcelis Peter Jacops
2.Jan Joosten
3. de kerkpad
4. erfgn Reynder Lenssen

R 74 fol. 3 12-01-1635
Willem Reynders verkoopt aan Dielis Jan Willems:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en hofstad - aan de Langhstraet

1. Peter Jans van Haubraken
2. Joost Frans Philipssen
3. de straat
4. Heer Marcelis Dielis

- groes int Lielder
1. Hanrick Jan Selen
2. Goris Isbouts
3. Tielen Dircx (Duyssen)
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4. Hanrick Teunis Rieters 
Te lossen met: ƒ 100,-.

R 74 fol. 4       1635  zonder dag-maand 
Copie van brief 26-5-1634.
Monsieur, mon cosin, can ick nyet ende laten schrijven als dat U.L. mij toch
soo veel gevall wilt doen en reysen mijn schoonsuster ende met Wilem Slaets 
dat hij het gelt t.w. 3000 gl. waerop hij mij heeft getelt 54 gl. 15 st. ende 
100
gulden aen mijn schoonsuster, hetwelck moet affgaen van die 3000 gl. hetwelck 
mijn schoonsuster moet goet doen aenden Scholaster, te weten 100 gl. Voorts 
het gelt dat Willem ons is [ten achteren] en dat het getelt wordt aen Hanrick 
Mar-
tens ende aen den Scholaster tot St. Oeden Roye. Dit doende sult mij grote 
vrintschap  doen  hetwelck  ick  mijn  neff  wederom  tot  allen  tijde  sal 
verschulden.
Enz. enz.         w.g. Godart van der Voort.
R 74 fol. 4       1635  zonder dag-maand
Copie van brief 8-5 -1634
Ick onderges. Hendrick van Bers bekenne ontfange te hebben van Juffr. Helena,
dr Jr. Wouter van Beeck daer beneffens gecommitteert Jr. Johan Wijtvliet van 
Jr. Goyaert van der Voort de somme van 700 gl. competerende den Gasthuyse, al-
hier in St. Oeden Roye ende noch 36 gl. van verlopen pachten.
Enz. enz.
Marge: Noch bij Hanrick Martens getelt 4 gl. 4 st.
R 74 fol 5       1635  zonder dag-maand 
Copie van brief 16-7-1634
Verzoek aan Willem Janssen - om op te willen zoeken en mee te willen geven een
rentebrief van 700 gl. t.b.v. het Gasthuys, alhier te Roy en t.l.v. Jr. van 
Beeck.

Henrick van Bers - rentmeester
R 74 fol. 5    1635  zonder dag-maand
Copie van brief 6-1-1635
Mons. Wijtfliet - de quitantie van de geloste rente van ƒ 78,-/jr van Juffr.
van Beeck, door U aan mij afgelost op 9-7-1634 met ƒ 1250,- kapitaal en 370
gulden "curraetsgelt min 4 st. 2 ort.
Gelieve dit als nieuwe qt. te aanvaarden      w.g. Jan van Aerle - scholaster.
R 74 fol. 6             ongedateerd

Ontvangen van Juffr. dr Jr. Wouter van Beeck ƒ 30,- en daarmee betaald de
jaren '32 -'33 en '34.

       w.g. Dirck Janssen de Groot
R 74 fol. 6   ongedateerd
Copie van quitantie 15-7-1634 
Ontvangen van Juffr. Helena van Beeck ƒ 20,- bij moderatie van de achterstal-
lige cijns van 31 st./jr aan "den Vrouwen Gasthuyse van Neynsel" wegens onder-
panden te Asten. Namens Juffr. van Campen.
                                           w.g. J. van Heynussen
Marge: De penningen van deze twee quitanties heeft Juffr. Helena van Beeck
       betaald met het geld van Willem Slaets.
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Marge: Tijdens het "lichten" van deze twee quitanties heeft Jr. Wijffliet en 
Juffr. Helena van Beeck "verteert" t.h.v. Hanrick Martens.
R 74 fol. 6          ongedateerd
Ongedateerde copie
Juffr. Helena van Beeck heeft alsnog ontvangen van Wilem Peter Slaets 4 gl.
1.st. waarvan zij 3 gl. 3 st. gegeven heeft aan van Blotenberch, vanwege som-
maties en executie, het surplus is gedeeld met haar zuster.
Alsnog een qt van Jr. Godart van de Voort van 54 gl. 15 st. ontvangen van Wil-
lem  Slaets  in  voldoening  van  zijn  koop  -  blijkende  bij  brief  hierboven 
gesteld.
R 74 fol. 7   ongedateerd
Copie van quitantie 6-7-1634
Ik, Helena van Beeck, heb ontvangen van Willem Peter Slaets 2760 gl. 3 st.  
samen met mijn neef Jan Wijffliet, die last heeft van mijn zwager Jr. Goyaert
van der Voort in Aeken.
Getuigen: Claes Martens, schepen, en Jan Lambert Willems.
R 74 fol. 11 11-01-1635
Cornelis van Bussel te Achel - g.m. Lijsken, dr Anthonis van Bussel verkoopt
aan Anthonis Canters, schepen:
- een cijns van ƒ 3,-jr uit drie verschillende erfbrieven -  8- 1-1578. 

 9- 9-1578.
24- 9-1597. 

R 74 fol. 7 12-01-1635
Willem Peter Slaets heeft nog, in presentie van Glaudi Idelet, schout,
als momboir van Juffr. Helena van Beeck betaald aan Jr. Jean van Wijffliet
en Juffr. Helena van Beeck 81 gl. 1 st. in volle betaling van de koop der 
hoeve
op Heusden van de kinderen Jr. Wouter van Beeck.
R 74 fol. 7 12-01-1635
Juffr. Helena van Beke is geheel voldaan van de "gelden" door Jr. Jan van 
Wijffliet ontvangen van Willem Peter Slaets. Enz. enz. 
R 74 fol. 8 12-01-1635
- Jan Jan Peters,
- Joost Jan Tielen,
- Huybert Jan Diepenbeecx - als momboir van Jan, onm. zoon van Jan Jan Tielen 
Allen zwagers.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot: Jan Jan Peters
- land op Braessel

 1-2. Philips Janssen
3. Moysesacker
4. de pad

- groes int Lielder
1. een drijfweg
2. Michiel Franssen e.a. 

- den A-bempt
1. de H. Geest van Asten
2. de Aa
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3. de verkrijger
4. erfgn Hanrick Bernaerts

- de helft van de schuur en hofstad - in het Dorp
1. Jan Jan Tielen c.s.
2. Mr. Ariaen Lintermans
3. de straat
4. Jan Jan Dijnen

De ontvanger van dit lot zal aan de twee anderen toegeven: "yder een eycken
houdt die sullen mogen blijven staen thien jaeren ende nyet langer".
2e lot: Joost Jan Tielen
- land op groot Braessel

1. Huybert Jan Tielen
2. Willem Slaets
3. Jan Crijnen
4. de voetpad

- land aen de Pas
1. Aert Symons van Bon
2. Aert Driessen
3. erfgn Peter Gielens
4. de weg

- beemd in de Cille
1. Mathijs van der Zande
2. Hanrick Jacops
3. de wederdeler
4. Huybert en Frans Mr. Jans Verdijsseldonck

en is het klein veldje daar achter aan gelegen mede hierbij inbegrepen.
3e lot: Jan Jan Jan Tielen
- land op de Heesackers

1. Symon Symons van den Bomen
2. Huybert Jan Tielen
3. Peter Jans van Habraken
4. de weg

- land op 't Nootien
1. weduwe Jan Corstiaens
2. weduwe Daendel Colen
3. Jan Jan Diepenbeecx
4. de weg

- beemdje int Root
1. Jan Jan Tielen 'd oude
2. Jan Joost Stouten
3. Aert Dryes
4. Michiel Tijs Franssen

- de helft van de schuur en hofstad - in het Dorp
1. Jan Jan Tielen c.s. 
2. Mr. Adriaen Lintermans
3. de straat
4. Jan Joost Dijnen

R 74 fol. 10 13-01-1635
Jan Jan Peterssen verkoopt aan Joost Jan Tielen, zijn zwager:
- groes/hooiwas achter Braessel 1 l.

 1-3. Jan Jan Peters
2. Joost Jan Tielen
4. Aert Jan van de Zande.   

"vuyt een meerder velt aen te meten aen de erffve des copers"
Joost Jan Tielen coper des voors. bekent midts dovergeven van het voors. 
lopen-
saet  hooywas  ten  volle  te  sijn  vernueght  ende  betaelt  van  den  copers 
gelovende op hem nyet meer maenen off eysschen doen. Enz. enz.
Renuntierende oyck hiermede den voors. Jan Jan Peters op twee diversche ren-
tiens van tsestich gulden aen Dirck Bertens erfgenamen ende dander van hondert
gulden aen Aert Dryes tot behoeff Joost voors. en Jannen sijnen broeder hen ?
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voor sijn contingent daervan hiermede te wesen voldaen. Enz. enz.
R 74 fol. 10 13-01-1635
- Jan Anthonis Mennen - als gewezen momboir der onm. kinderen van wijlen Jan 
  Tielen - en alle andere kinderen van Jan Tielen, "soo van iersten als tweden
  houwelijck" m.n.   
- Jan Jan Tielen,
- Aert Symons van Bon - g.m. Jenneken
- Jan Jan Peters - g.m. Heylken,
- Aert Jan Tielen,
- Huybert Jan Tielen, 
- Joost Jan Tielen,
- Jan Jan Tielen - met zijn momboir Huybert Jan Diepenbeecx.
Allen erfgenamen van Jan Jan Tielen voors.
"Die welcke lieden erkenden te sijn geliquideert aengaende de momborye van 
Jan Anthonis Mennen inder vuegen naer beste weten dat die voors. Jan A. Mennen
geven aen yder der voors. erfgenamen eenen gl. eens wijncoop halff en halff
sijnde daermede alles geliquideert doot ende te nyet." Enz enz.
De  voors.  kinderen  zijn  ook  overeengekomen  met  Huybert  Jan  Diepenbeecx 
aangaande
het  beδindigen  van  zijn  administratie  van  het  momboirschap  der  voors. 
kinderen.
Hij geeft aan ieder der erfgenamen twee gulden.
  
R 74 fol. 17 06-02-1635
Aert Dries, voor zichzelf en mede namens Aelken, Dries en Jacop, kinderen van
hem - en wijlen zijn vrouw Marie, dr Jacop Marcelis verkoopt aan Henrick Ja-
cops, zijn zwager:
- land bij de Kerck, tusschen beyde de wegen

1. de Pastory
2. de koper

 3-4. de straten
R 33 - 52 07-02-1635
Lucas Hendrix, aanlegger
- contra
Philips Peter Slaets, gedaagde.
Het merendeel der stukken is, door fragmentatie, onleesbaar.
Het betreft - een aankoop van onroerende goederen.  
Extract vyten coopliste van de vercochte erffve aengaende de ghemeynte van 
Asten.
Stont aldus: Philipss Slaets              xxii gl. xix st.
Bij Philipsse ende Lucas betaelt 
Hanrick Luycas Henricx te Lyerop verklaart namens zijn broeders en zusters
om  te  resumeren  het  proces  dat  wijlen  hun  vader  "is  sustinerende"  tegen 
Philips
Peter Slaets te Asten.
Het recht te verwachten en de Heren Schepenen "gewijsde te voldoen".
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Dit door de vorster ook voorgelezen aan Philips Slaets.
Actum 25-2-1636.

Philips Peter Slaets voert, nadat de kinderen van wijlen Lucas Hendricx het 
proces hebben stilgelegd, nog aan:
Marcelis Peter Jacops als "cameraet ende in een ambacht geweest sijnde metten 
origineelen aenlegger".
Enz enz. 
R 74 fol. 13 12-02-1635
Marie - weduwe Jan Tijssen - geass. met Aert Janssen van de Winckel - verkoopt
aan Peter Hanrick Isbouts van Bussel, haar a.s. zwager, (schoonzoon) vanwege 
Margriet, haar dochter:
- de helft van al haar goederen, roerend en onroerend.
Koopsom: De helft van alle schulden.
Conditie:
"Dat ingevalle die dochter van de transportante quame afflijvich te worden 
sonder bij den voors. Peter Henrick Isbouts wettighe geboorten te verwecken of
achter te laeten, soo sal die bovengeschr. veste ende opdracht wesen null en
van geender weerden, maer sall den voors. Peter in plaetse van dyen van de 
transportante  hebben  200  gulden  ingeval  oyck  die  voors.  Peter  quame 
afflijvich 
te werden sonder wettige geboorten bij sijn huysvrouwe verweckt te hebben soo
al de veste insgelijcx wesen null ende sal denselve Peter aen sijn huysvrouwe 
van de gerede goederen gehouden wesen te geven 100 gulden.
R 74 fol. 12 13-02-1635
Hanrick Peters te Gemert - g.g.m. Elisabeth Joost Willems - mede namens 
zijn voor-kinderen Peter, Joost, Jenneken en Dircxken - momboiren van de 
laats-
te drie, nog minderjarige kinderen, zijn Hanrick Martens en Jan Jan Selen.
Zij verkopen aan Anthonis Peters van den Eynde - voor 14 vaten rogge -
- land aen den Dijck

1. Caris Aelberts
2. Marten Selen
3. Philips Isbouts
4. Peter Marcelis Peter Jacobs   

  
R 74 fol. 13 15-02-1635
Dirck Jan Corstjaens verkoopt aan Jacop Corstjaens:
- land achter de Pastorye           

1. de koper
2. de Cappelerye
3. weduwe Jacop Fabry - gewezen secretaris te
                        Helmondt.
4. de straat

Coram:  Geraert  Dircx  en  Jan  Aert  Rutten,  leenmannen,  ter  zake  dat  het 
leengoed 
       is.
R 74 fol. 13 15-02-1635

Jacop Corstjaens is schuldig aan Philips sone Jacob Philips Tijs ƒ 38,50.
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R 73 fol. 13vo 20-02-1635
Hanrick Gijsbers van Moorssell te Lyerop beleend aan Jan Dircx en Aert, zijn 
broeder, te Lyerop:
- de helft van een groesbeemd - achter Bussel      de helft is 2 l.

            1-3. de Aa     
2. Willem van Eynhouts en Peter Franssen

Te lossen met: ƒ 200,-
R 74 fol. 14 21-02-1635
Compareerden  voor  schepenen  onderges.  de  eersaeme  Willem  Janssen  van  den 
Berge ende Jan Mathijssen van de Cruys die welcke verclaerden met malcanderen 
te sijn
geliquideert ende veraccordeert nopende de renthe respective inde deylinge 
tusschen den voors. Jan Mathijssen en sijne voor-kynderen off Willem Janssen
inder name deselver als momboir wesende deselve erffdeylinge in date den 
x febr. 1632 waerbij blijckt dat deselve kynderen is te deel gevallen eene 
ren-
the van 500 gulden aen Steven Aelberts het cappitael ende aen Jan Mathijssen
het cappitael van 600 gulden aen Rutgier van Broeckhoven inder vuegen dat Wil-
lem de voors. renthe van 500 gl. sal aennemen ende erffelijck blijven gelden
ende betaelen aen Steven Aelberts v.s. metten achterstell van dyen in sulx 
vue-
gen dat de goederen en personen der voors. voor-kinderen van Jan Tijssen daer-
van eeuwelijck sullen sijn en blijven ontlast door redenen dat de onderpanden
des v.s. Willems van Berge daervoere staen belast waertegen die v.s. voor-
kynderen  van  Jan  Mathijssen  erffelijck  blijven  gelden  ende  betaelen  eene 
renthe
van 600 gl. metten achterstel van dyen aen Rutgier van Broeckhoven soo inder 
vuegen dat den persoon en goederen des v.s. Willem Janssen eeuwelijck daervan 
sullen sijn en blijven ontlast.
Maer alsoo de renthe bijde v.s. kynderen overgenomen is 100 gl. hoger als 
dandere  daertegen  aen  v.s.  Willem  Janssen  overgegeven  soo  bekent  Jan 
Mathijssen
100 gl. daertegen te hebben ontfangen vuyt handen van Willem Janssen van den 
Bergen tot sijnen eygen behoeve die oversulx geloeft de v.s. renthe van 600 
gl.
erffelijck te gelden ende betaelen 100 gl. capitaels ende daervan den iaer-
lijcken intrest staende gehele rente gehypotheceert op de gelderen soo wel 
van Jan Tijssen v.s. als sijne voor-kynderen oersaeck dat dese permutatie van 
ren-
then alsnogh geschreven is dese omdat de renthe van Willem Janssen stondt ver-
bonden in sijne eygen panden ende de renthe van 600 gl. in de panden der v.s. 
kynderen ende Jan Tijssen ende alsoo yder int sijne waerbij oyck nyemanten is
beschaedicht noch geprejudiceert.
Enz. enz. 
R 74 fol. 14vo 21-02-1635
Jan Mathijssen van de Cruys neemt over van Willem Janssen van den Bergen:
- een rente van ƒ 350,- t.b.v. Isaequ van der Grave te 's Bosch.
Onderpand:
- land en groes aen Voordeldonck 16 l.

1. Hanrick Bakermans
 2-4. de voor-kinderen Jan Tijssen (v.d. Cruys)

3. de gemeente
- huis, hof en erf     aen Voordeldonck  1╜ l.

            1-2-4. de voor-kinderen Jan Tijssen (v.d. Cruys)
3. de gemeente

- land de [Hoent]
1. Jan Goortssen

            2-3-4. de gemeente
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R 74 fol. 22 lesten febr. 1635
 
Catharina - weduwe Marcelis Jacops van Otterdijck - geass. met Anthonis van   
Ruth, haar momboir en Mathijs Henricx, momboir van haar onmondige kinderen,
verkopen aan Gerard Dircx, schepen:
- een cijns van ƒ 3,-/jr.
Onderpand:
schuur en land - in de Stegen

            1-2-3. Mathijs Thomas van Ruth     
4. de gemeente    

R 74 fol. 15 21-02-1635
Tielen Marcelissen verkoopt aan Reynder Jan Heuchtjens:
- huis en land aan Voordeldonck

1. Peter Pauwels
2. Jan Jan Dryes
3. Anthonis Canters
4. de straat

 - een coolveltien
1. Anthonis Canters

 2-3. Peter Pauwels
4. erfgn Dirck Tielens

Vrij van alles "sonder den ouden gewonen commer van den dorpe ende den chijns
van de gronde ontrent dry stuyver een negenmenneke.
R 74 fol. 15 21-02-1635
Reynder Jan Heuchtens verkoopt aan Tielen Marcelissen:
- land achter de Kerck

1. Jacop Philips Tijs
2. de straat
3. Jan Maes
4. de voetpad off Jan Geldens

R 74 fol. 15vo 21-02-1635
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Tielen Marcelissen:
- een rentebrief van ƒ 100,- α 6%.
d.d. 9-4-1632 t.l.v. Jan Martens.
R 74 fol. 15vo 21-02-1635
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Jan Mathijssen van de Cruys:
- huis en land - aan Voordeldonck

1. Peter Pauwels
2. Jan Jan Dries
3. Anthonis Canters
4. de straat

- een coolveltien
1. Anthonis Canters

 2-3. Peter Pauwels
4. erfgn Dirck Tyelen

Belast met: 3 st. [╜ oirt] cijns van de grond.
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R 74 fol. 15vo 21-02-1635

Reynder Janssen geeft over aan Tielen Maercelis ƒ 205,- t.l.v. Jan Mathijssen 
van de Cruys als rest van zijn koop gedaan en om Tielen Reynder Janssen te
ontlasten.
   
R 74 fol. 16 21-02-1635
Jan Mathijssen van de Cruys is betaald door Willem Janssen van den Berge van 
zowel het overnemen van de rente van ƒ 350,- aan Isaack van de Grave als van 
de 
ƒ 600,-.
R 74 fol. 16 21-02-1635
Petrus  Bonaventura  Brants,  j.m.  te  Meell,  in  de  lande  van  Hoochstraten, 
omtrent
Breda,  ziet  af  van  de  twee  diverse  beursen die  hem  op  13-10-1631  zijn 
toegezegd 
door wijlen Thomas Stricken, pastoor te Asten en den vader des comparants.
Pastoor Stricken is collecteur van de beursen, gefundeerd: de eene door Mr. 
Henrick Verweyen - renteopbrengst  ƒ 73,-/jr en de andere door wijlen Frans 
Ver-
weyen, in leven pastoor te Hilvarenbeeck - opbrengst ƒ 40,-/jr.
De beursen worden in handen gesteld van Henrick van Voordeldonck, pastoor te
Asten en Mathijs Tijssen van Hove.
R 33 - 52 21-02-1635
De schout van Asten, aanlegger
- contra
Michiel Claessen, verweerder
o.a. 
1. Verweerder zegt: Dat aenlegger nyet anders studeert dan met ongefundeerde
   actien eenen onnoeselen naebuur te overvallen.
2. Aanlegger heeft, geassisteerd met vorster en ondervorster, Geuart Claessen,
   broeder van de verweerder, zonder enig recht "geapprehendeert" en op het 
   kasteel in den "dieffkelder" geworpen en in de "boyen" gezet.
3.  Verweerder  is  in  deze  zaak  "met  een  schuppe  off  spaye"  wederspannig 
geweest.
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R 74 fol. 16vo 02-03-1635
Gelden Gielissen, schepen, verkoopt aan Geuaert Dries, zijn schoonzoon,
(stiefzoon):
- groes in de Haseldonck

 1-3. de koper
2. Mathijs Tijssen van den Hove e.a. 
4. Joost Jan Willems   

R 74 fol. 17 02-03-1635
De regeerders van Asten, Gelden Gielissen en Aert Joosten Verdijsteldonck als
H.  Geestmeesters,  Jan  Maes  en  Henrick  van  Bussel  als  kerkmeesters  -  met 
consent van Bernart de Merode, Heer van Asten, verkopen aan Heer Henrick van 
Deurne:
- land/hei achter het Slot van Lyessel 22 l. 14 r.

1. Jan Joachims en de gemeente
 2-3. de gemeente

4. erfgn Lucas Nelen en de koper
Marge: 9-11-1641  Voldaan.
R 74 fol. 17vo 03-03-1635

Hanrick en Thomas Geuers, gebroeders, zijn schuldig aan Jan Dircx ƒ 50,- α 6%.
De lening is bestemd voor Thomas, Hanrick is borg.
Marge: Gelost 19-07-1637.
R 74 fol. 17vo 05-03-1635
Aert Lamberts verkoopt aan Peter Dircx:
- land aen den Dijck - te Vosselen

1. Dirck Coppens en de erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
2. erfgn Lenaert den [ oeme  ]
3. Jan Dircx
4. Mr. Jan Verdijsseldonck

R 74 fol. 18 07-03-1635
Frans Anthonis Joosten te Wonnegem of Deurne, bij Antwerpen, als momboir van
Jaspar Jan Anthonis, zijn neef, mede hier present.
Zij verkopen aan Anthonis Canters, schepen:
De "penningen" van de verkoping der goederen van wijlen de vader van Jaspar, 
welke uitgezet waren aan: Bruysten Tijs Colen,  
  - Jan Willem Tijs

 - Peter Tijs Willems
 - Aert Melis.

R 74 fol. 18 07-03-1635
- Willem Tijssen en Jan Daendels te Lyessel - als momboiren van de onmondige 
  kinderen wijlen Cornelis Lucas "denselve Cornelis oyck mede present wesende 
  en hem fort en sterck maeckende voor de voors. sijne onmondighe kinderen" 
  m.n. Peter, Henricxken en Meriken - voor 1/3e deel.
- Laurens Dielis en Cornelis Lucas - als momboiren van de onmondige kinderen 
  wijlen Eymbert Lucas m.n. Lucas, Jenneke en Henrick - voor 2/3e deel.
Zij verkopen aan Heer Henrick van Deurne:
- wei/eeusselvelt op de Leenssel - achter die Haege

1. de Aa
 2-3. de gemeente

4. Jan Joachims
Met de opbrengst van deze verkoop worden de andere goederen van de onmondige
kinderen vrijgemaakt.
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R 74 fol. 18vo 08-03-1635
Symon Symonssen van den Bomen verkoopt aan Dirck Jan Goorts Verberne:
- een rentebrief van ƒ 25,- 
d.d. 10-11-1628 - schepenen Helmont.
R 74 fol. 19 08-03-1635
Anthonis Goorts verkoopt aan Frans Lamberts:
- land achter de Meulen - de Beckers 1 l.

1. de gemeente
2. erfgn Jacob Henrick Aert

 3-4. de straat en de erfgn Henrick Pot - nu 
Peter Colen

R 33 - 52 08-03-1635 1/16
Kopie testament d.d. 11 mei 1634.

Compareerde voor mij, Henricus Vervoordeldonck, pastoor in Asten, samen met 
zijn vrouw Maria. - Jan Thijssen, lijdende aan "een vekernente en periculose
siekte", nochtans zijn verstand en memorie zeer wel hebbende. 
Hij maakt zijn testament.
- Aan de Kerk van Asten - ƒ 20,-.
- Aan den Armen van Asten - ΘΘn malder rogge.
- Aan zijn broeders en zusters, of hun kinderen - ƒ 50,- ieder. 
- Aan Hendrick Hendricx, of zijn kinderen - ƒ 62,-.
- Al zijn andere goederen, roerend en onroerend
  gaan naar Mari, zijn vrouw, om daarmee te han-
  delen naar vrije wil.
- Na haar dood gaan de goederen naar Margriet, 
  haar kind "wesende sijne behoude dochter"
De testateur kan "doer sijne groete kranckheyt en geswollen ooghen" niet 
met zijn + tekenen.
Getuigen zijn: Heer en Meester Peeter Balthis,
             - Meeus Thonis Houben,

   - Jan Gorts.
Naar aanleiding van dit testament volgt een jarenlang durend proces - hieruit,
o.a.

2/16
- Marie - weduwe Jan Jan Thijssen Philips - en
- Peter Hendrick Isbouts van Bussel - g.m. Margriet, voor-dochter van Marie,
hebben op 6-3-1635 voor de Raad van Brabant verworven "open brieven van relie-
ment met clausule van daegsel voor schepenen van Asten om arrest te doen op 
seker parthijen van renten, hantschriften, schulden ende obligaties tegen die
broeders en susters en haer kynderen van Jan Thijssen."
Omdat door het "overgaan" van de de stad Shertogenbossche aldaar geen deur-
waarders zijn te vinden, verzoeken zij om Jan Marcelis van Groeninghen, vor-
ster, te Asten, te authoriseren om deze brieven te exploiteren.
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3/16
Beslag is gelegd op o.m.
- een rente van ƒ 200,- t.l.v. Jacop Verdijsteldonck.
-       ƒ  75,-          Jacop Verdijsteldonck.

      ƒ 100,-          Jan Goorts Hanen.
                ƒ  50,-          Henrick Blockmeckers en de weduwe.

      ƒ 100,-          weduwe Flyps Daendels
                ƒ 100,-          Mathijs Tijssen.
                ƒ  60,-          Jacop Jan Tijssen
                ƒ 200,-          weduwe Jan Cocx en haar kinderen.   

4/16
Voor het "genecht" van 26 maart 1635 worden gedaagd:
- Hendrick Jan Thijs Philipsen,
- Jacop Jan Thijs Philipsen,
- Philips Jacobs,
- Pouwels Colen - g.m. Weyndelken, hun zuster,
- Michiel Goartssen - g.m. Ida,
- Anthonis Canters - als momboir van de voor-kinderen van Ida - en Philips Jan
  Thijssen Philipsen.
Allen broeders en zusters, of hun kinderen, van Jan Jan Thijssen Philips - 
g.g.m. Marie.  

5/16
De inleiding tot de "aanspraak" is o.m.:
 1. Op 11 mei 1634 heeft Jan Thijssen een validelijk en wettelijk testament 
    gemaakt.
 8  De testateur heeft zijn broeders en zuster voor 100 daalder, elk, uit hun
    gedeelte gekocht.
    Die uitkoping is betaald, met geld door de eerste man van de impetrante  
    nagelaten.
10. Uit niets is gebleken dat er enige "inductie" door de impetrante of haar 
dochter is uitgeoefend op de testateur. En dat deze met goed verstand zijn
    testament aan de pastoor heeft opgegeven.
-   De zusters en broeders hebben ieder, uit zijn goederen gehad:  ƒ 50,-, 
zijn-
    de "vijff staecken" dus ƒ 250,-.
-   De rest van al zijn goederen is gegaan naar de impetrante, om daarvan te 
    leven en desnoods in te teren. Na haar dood gaan de goederen naar haar 
    dochter.
-   De gedaagden hebben haar zo ver gebracht, dat zij "onversien van raedt",
    ook niet voor haar ongehuwde en minderjarige dochter, heeft afgegeven 
    "verscheyde parthijen van renten, handtschulden ende obligaties" ter
    waarde van ƒ 1500,-.

27-06-1635  6/16
Dupliek van gedaagden:   
o.a. 
 4.  Gedaagden  beweren  dat  Jan  Thijs,  testateur,  "sijn  vijff  sinnen  ende 
volcom-
    men vertsandt niet en heeft gehadt om sijn testament te maeken als 
bevangen
    mette vokemente ende infanabele sieckte ende van sijn gesicht berooft ende
    oversulcx inhabiel totten selven testament te maecken".
 6. De "ongekwalificeerde" testateur heeft een testament gemaakt tot groot na-
    deel van de gedaagden.
16. De gedaagden ontkennen dat de achtergelaten goederen van Jan Tijs betaald
    zouden zijn met geld en middelen van de voorgaande man van de impetrante.
    Zij is "bloot en zonder goet bij Jan Tijs ten houwelijck gecommen".
17. De goederen door Jan Tijs achtergelaten zijn afkomstig van zijn en gedaag-
    des ouders.
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    Jan heeft die van zijn broeders en zusters tegen een "legen" prijs gekocht
    op conditie dat hij, geen kinderen achterlatende, deze goederen na zijn 
    dood aan zijn broeders en zusters terug zou geven.

ongedateerd 7/16 
 Triplique van aanleggers:
o.a. 
 2. De testateur is altijd, tot zijn dood toe, "vol van verstant" geweest.
    Dat blijkt ook uit zij testament, waarin hij de goederen wederom laat bij
    degene van wie zij waren gekomen of met wiens geld ze verkregen zijn.
 3. De testateur heeft de gedaagden veel meer achtergelaten dan hij van zijn
    "patrimonie" heeft gehad.
 6. De gedaagden zijn merendeels personen "waerop ten lesten geen verhael en
    soude vallen, gelijck eenyegelijck seer wel kennelijck is datter nyet meer
    als eenen van de gedaeghden en is die welcken sufficient souden wesen voor
    sijn aenpart."
 9. De gedaagden "sijn geheel verdoolt loopende sat sij alhier coomen te seer
    bottelick ende sonder verstandt allegeren ende mede pretenderen dat die 
    goederen der impetranten oyck souden moeten in arrest gestelt worden."
11. Iedereen weet dat alle goederen, renten en obligaties zijn verkregen met
    geld van de weduwe en wijlen haar man, vader van haar dochter.
14. Het "patrimonie" van Jan Thijssen is geen ƒ 125,- waard geweest en hij 
    heeft sommige van zijn broers en zusters, voor hun deel, uitgekocht voor 
    ƒ 110,- .
    Hetgeen hij meteen heeft gedaan nadat hij was getrouwd met de weduwe en
    met haar geld. 
16. De broeder van de weduwe is nooit present geweest bij het maken van een
    "nullen" akkoord. Alleen toen het akkoord bij de secretaris ten protocolle
    gesteld werd is hij daar geroepen en ten onrechte als momboir gekwalifi-
    ceerd "sonder dat hij heeft geweeten dat hij daeraen hadde misdaen door-
    dyen hij als sijnde een geheel slecht persoon quaelijck heeft geweeten 
    waerover hij heeft gestaen".
20. De naburen van de weduwe weten dat deze veel geld, na het overlijden van 
haar voorgaande man, in het huwelijk met Jan Thijssen heeft ingebracht.   

06-09-1635 8/16
              Aan schepenen van Asten,
Peeter, zoon, wijlen Hendrick Isbouts - g.m. Margriet verklaart hoe hij met
Marie - weduwe Jan Thijssen, zijn "behoudt" moeder, voor U een proces van 
"relievement" begonnen is.
Dezelfde Marie is nu weer getrouwd met Jan Pouwels Colen en deze heeft zich 
nooit in het proces willen voegen, voornamelijk door afraden van zijn vader, 
die tegenpartij in deze zaak is.    
"Ende want" Jan Pouwels is door zijn huwelijk "moreel verplicht" zijn vrouw
te steunen.
Op 30-8-1635 heeft hij, suppliant, Jan Pouwels en zijn vrouw "gerechtelijck"
gevraagd, of zij door wilden gaan in het proces of niet ?
Jan Pouwels heeft toen om "beraadt" gevraagd.
Zijn vrouw heeft geantwoordt: "Dat, ingeval haar man niet mee zou helpen, zij
haar "gerechtigheyt" aan hem (suppliant) zou overdragen."
Niet willende, dat door het "achterwaerts houden" van haar man de betrokken 
goederen zouden komen aan de "vrienden" maar wel aan hem, suppliant en haar
dochter.
Suppliant vraagt nogmaals aan het "gerecht" om Jan Pouwels "op seekeren peen"
te ordonneren om binnen twee dagen te beslissen, of hij zijn vrouw in alles 
wil
helpen het proces voort te zetten, of dat zij "renuntieren" t.b.v.hem, sup-
pliant.   
     

12-09-1635 9/16
Sustinne en verzoek van aanleggers
o.a. 
1. Jan Pouwels heeft niet meer de "intentie" het proces te vervolgen.
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2. Peter zou dit "proces" nu eigenlijk alleen moeten voeren, omdat zijn vrouw
   als enige erfgenaam is gesteld.
5. De weduwe van de testateur, nu de vrouw van Jan Pouwels Colen, heeft dit
   proces aangenomen en wil dat dit "absolutelijck" voortgezet wordt op haar 
   naam, zij is niet van "intentie" dat door de corruptie van haar man de ge-
   daagden meer uit het testament zullen hebben dan hen is toegewezen.
   "Jae, liever van haeren man soude scheyden dan sij sulcx soude tollereren".
   19-09-1635 10/16
Aan het verzoek van Peeter Hendrick Isbouts wordt door schepenen voldaan en op
26--1635 wordt door de vorster de volgende "insinuatie" voorgelezen aan Jan 
Pouwels: "Dat hij binnen twee dagen moet verklaren of hij "sijn selven in den
processe begeerden tvueghen bij sijn huysvrouwe metten voors. suppliant aenge-
vanghen ten eynde van rescissie van seeker nul accoirde bij de huysvrouwe van 
den  voors.  Jan  Pouwels  gemaeckt  offwel  te  renuntieren  van  sijn 
gerechtichheyt".

20-10-1635 11/16
Jan Pouwels Colen ziet af van het proces "laetende Peter Hendrick Isbouts 
sijnen swaeger geheelijcken daermede geworden".

Volders - secretaris.
            

22-01-1636 12/16
Contrarie sustinne met persisteringe van gedaagden.
o.a. 
2. Gemerkt "dat vrouwen imbecille van verstandt sijn en hooghst qualijck 
laeten
   raeden" in zaken het recht aangaande.
   Zo kan zij de zaak niet verder vervolgen maar moet haar man zich daar in 
   voegen als administrateur. Enz. enz. 

ongedateerd 13/16
Persistering van aanleggers.
o.a.        
 1. Gezien de persistering van 22-1-1636 vinden wij dat deze niet anders in-
    houden dan "pure beuselen" en is om papier te vullen (15),
 9. Jan Pouwels heeft op het laatst "door schamte ende vigeren" van zijn vrouw
    de zaak overgegeven zodat zij met de "zaak" naar eigen goeddunken kunnen 
    handelen.
18. De verweerders "hebben die slechte weduwe, onvoorsien van momboir off 
    raedt, soo van haer als van haer dochterswegen tot haeren huys hebben coo-
    men overvallen ende door loosen ende bedenckelijck persuasien totten 
    accorde gebracht". Enz. enz.   

09-04-1636 14/16
Jan en Henrick Jan Tijssen, verweerders.
o.a. 
 1. Verweerders ontkennen, zoals in art. 9 staat, dat Jan Pauwels "dese actie"
    voor Schepenen overgedragen zou hebben.
 2. Jan Pauwels is door zijn vrouw "met quaden raet" tot dit proces aangezet.
 4. Wijlen Jan Tijssen "is blint geweest door 't gewelt van de sieckte ende 
    alsoo van sijnen vijff sinnen berooft".
 6. Mary, zijn vrouw en haar voor-dochter, hebben hem in zijn blindheid bedro-
    gen en een "nul" testament laten maken.
11. Hij heeft het testament niet kunnen tekenen en observeren.
Zij ontkennen verder "dat zij eenige dreygementen ofte persuatien gedaen heb-
ben" om die impetranten tot een akkoord te brengen.
Zij hebben zelfs, gezamelijk, nog een ton bier gedronken.       

03-03-1638 15/16
Jan Jacob Slaets - g.m. Margriet is nu aanlegger en voert aan dat gedaagden 
in anderhalf jaar tijd nog geen "antwoirdt duplyck" hebben kunnen geven
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Verder weer een herhaling van bekende zaken.
22-09-1638 16/16

Verweer van gedaagden.
o.a. 
Dat "het getuigh" van Peter Jan Cocx, Jan Goort Sanen en Meus Hoeben niet aan-
genomen mag worden, omdat zij niet weten waartoe deze dienen. 
Opmerking: Zie ook nog: R 33 - 52  d.d. 20-01-1639 - deel R 1635 -
R 74 fol. 19 09-03-1635

Jan Janssen is schuldig aan Jacop Jan Henricx ƒ 50,- α 6%.
Borg: Zijn "kindsdeel" gelegen te Heusden.
R 74 fol. 29 10-03-1635
Roeloff Anthonissen en Anthonis Philipssen, nu borgemeesters, hebben ontvan-
gen van Anthonis Canters en Gerart Dircx, schepenen, ƒ 250,- gekomen van 
Reynder Tielen - t.b.v. de gemeente.
R 74 fol. 29 11-03-1635
Jenneke - weduwe Philips Aert Daendels - geas. met Jan Tijs Teuwens, haar 
broeder, als momboir van haar voor-kinderen, zijn schuldig ƒ 24,- wegens
"genoten" lijnwaad en vlees uit het sterfhuis van wijlen Aert Daendels.
Terugbetaling zal gedaan worden als de kinderen "mondig of tot de huwelijkse
staat" gekomen zijn.
Jenneke, nu g.m. Frans Tielens is schuldig ƒ 50,- wegens gekochte "schaere",
te betalen als voor.     
R 74 fol. 19vo 13-03-1635
Jenneke - weduwe Thomas Joost Mennen - geass. met Anthonis Janssen van der 
Aa, haar schoonzoon - geeft over aan Anthonis Aert Joost Mennen:
- de helft van een stuk groes/hooiwas - int Root

1. erfgn Baltus Philips
2. Claude Ideleth, Lambert Henricx en 

                             Henrick Peters
3. erfgn Jacop Marcelis van Ayen
4. erfgn Jan Aelberts

Verkoopster is het aangekomen bij deling met haar kinderen.
Te lossen met: ƒ 60,-.
De weduwe kan het gedeelte, dat de vrouw van Anthonis Janssen van der Aa is
toegevallen, blijven gebruiken tot de ƒ 60,- gelost zijn.
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R 74 fol. 19vo 14-03-1635
Henrick Franssen is ten volle voldaan door Peter Lenaerts van de koop der 
goederen - gelegen aan Voordeldonck - waar Peter tegenwoordig op woont.
R 74 fol. 20 14-03-1635
Anthonis Peters van den Eynde is schuldig aan Aert Dircx te Lierop
ƒ 100,- α 6%.
R 74 fol. 20 16-03-1635

Jan Pauwels is schuldig aan Goris Franssen ƒ 25,- wegens geleverd garen.
Te betalen: Ommelwijdinge 1635.
Bij nalaten mag Goris, zonder "recht off proces" overgaan tot executie.
R 74 fol. 20 17-03-1635
Mathijs Tijssen van den Hove verkoopt aan Elisabeth, dr Lambert Henricx, oud
schout te Asten:
- een cijns van ƒ 12,50/jr
Te lossen: St. Geertruyd (17-3) 1636 enz. 
Onderpand:
- hooibeemd den Bruynenwert

 1-3. erfgn Wouter Gevers
2. de Aa  

 4. erfgn NN.
Marge: 20-3-1647 - Gelost aan Mr. Anthony Canters door Mr. Mathijs van Hove.
R 74 fol. 20vo ongedateerd
Wilbert Jan Selen verkoopt aan Henrick Jan Selen, zijn broeder, zijn deel in 
de goederen hem aangekomen bij overlijden van hun vader.
Alsnog:
- de helft van een rente, t.w. het ╝e deel van de koper en het ╝e deel van
  hem zelf.
- aan [Vricen] van Engelen te 's Bosch           ƒ 5- 5- 0/jr.
- aan Heer Jan Peters ƒ 6- 0- 0/jr.
- aan Jr. Johan Kueler te Baecxem                 ƒ 4- 5- 0/jr.
- aan Marcelis Herincx te Eyndhoven               ƒ 3- 0- 0/jr.
  waarin de koper 15 st. zal dragen en de andere
  15 st. neemt Daendel Selen over, welke dus 
  30 st. zal dragen.
- aan Marcelis Herincx te Eyndhoven               3╜ vat rogge/jr
  hierin is verkopers deel ╝e of 3╜ cop.
R 74 fol. 22 17-03-1635
Jan Gielens van de Cruys verkoopt aan Mathijs Joosten en Michiel Franssen:
- hooibeemd in de Stegen

 1-3. Jan Henrick Stricken
2. Andries Reynders van Ruth
4. Mathijs en Jan Henrick Stricken

Belast met: 81 gl. aan Jan Maes, schepen.
          - 4╜ gl/jr aan Jan Maes, schepen.
De kopers zijn ╜ - ╜ schuldig 27 gl. 5 st. aan de verkoper en Jan Henrick
Stricken.
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R 74 fol. 22vo 19-03-1635
Hanrick Gijsbers van Moorssell te Lierop, geeft bij belening, aan Jan Dircx
te Lierop:
- de helft van een stuk groes/hooiwas - achter Bussel geheel 4 l. 

 1-3. de Aa
2. Willem Peter Slaets en Peter Franssen

Naschrift: 12-4-1639 - Gelost met ƒ 160,- door de weduwe Hanrick Gijsbers.
R 74 fol. 23 19-03-1635
Jan Janssen en Jan Mathijs Teeuwens zijn beide "gedaegd" dor de vorster om
de "momborije" aan te vangen van de weduwe en kinderen Philips Aert Daendels.
Zij hebben verklaart -"tselven seer gerne te willen doen ter tijdt en wijlen
sij naerder van bloede sullen thonen om alsdan te worden ontlast welcken vol-
gende hen den eedt van momborijen voorgehouden hebben denselven eedt". 
Enz. enz.
Jan Janssen - voor de onmondige kinderen,
Jan Mathijs Teeuwens - voor de weduwe.  
Met belofte de zaken en goederen derzelver te administreren als hun eigen 
goederen enz. enz.
R 74 fol. 27vo 20-03-1635
- Jan Mathijs Teeuwens - als momboir van Jenneke, zijn zuster, weduwe Philips 
  Aert Daendels - en 
- Jan Janssen - als momboir van de kinderen van Jenneken - en Philips Aerts.
Zij hebben, t.b.v. de voors. kinderen, de roerende goederen in het sterfhuis 
van Aert Daendels geschat:
- de beste koe, die de kinderen toekomt ƒ 30,-
- de tweede koe ƒ 20,-
- "'t lege" beest ƒ 10,-
- de schapen ƒ 25,-
- de kalveren ƒ  5,-
- hun deel in - de karren ƒ  7,-
- hun deel in - de paarden ƒ 36,-
- hun deel in - ploeg en eggen ƒ  1,50
- hun deel in - spaai- en ijzerwerk                           ƒ    1,75  

        ƒ  136,25
- Hiervan afgetrokken ƒ 75,- waarvan Jenneken de schulden zal betalen, door de 
  vader van de kinderen in zijn leven gemaakt.
- Jenneke zal verder het overgebleven koren, boekweit en andere granen, hooi 
en
  stro uit het sterfhuis ontvangen om daarmee haar kinderen op te voeden. 
- Ook zal Jenneke de kinderen ontlasten van een schuld van ƒ 200,- t.w. aan:
  - Jan Jan Tijssen            ƒ 100,-
  - de Kerk van Asten          ƒ  50,-
  - Jan Tijs Teeuwens          ƒ  50,-
  Als borg is een schepenbrief t.l.v. Jan van Meyel.
- Jenneke zal hebben "de tocht" te Suemeren, als de kinderen toekomende, van 
de
  goederen gekomen van Aert Daendels t.w. die "blayinge" - tot de kinderen 
  mondig geworden zijn - of 24 jaar.
- Het "schaperaey" blijft tot behoef van de kinderen, de moeder zal haar kin-
  deren moeten onderhouden tot ze gekomen zijn tot de huwelijkse staat.
- De resterende schulden zal de weduwe ook moeten betalen.
Enz. enz.  
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R 74 fol. 23 22-03-1635
- Anthonis Canters, schepen, als momboir van de onmondige kinderen van wijlen
  Frans Mathijs Franssen m.n. Tijs, Anneke en Michiel - ter eenre zijde - en
- Joost Mathijs Franssen, zijn broeder - ter andere zijde.
Zij  akkorderen  betreffende  de  verdeling  van  de  roerende  goederen 
achtergelaten door Mathijs Franssen en zijn vrouw.
De vrouw van Joost zal vooruit ontvangen 88 gl. 8 st. 2 oirt van arbeidsloon
en huurgeld.
Joost zal vooruit ontvangen van arbeidsloon enz. "het pert ende slachkerre en
alle pertsgereetschap mitsgaders alnoch de slechtste oft quaetste koeye tegen-
woordig aldair wesende" 
De rest der goederen zal gelijkelijk verdeeld worden over de drie voors. erf-
genamen.
Enz. enz. 
R 74 fol. 19 ongedateerd

Jacop Philips Tijs (Slaets) is schuldig aan Huybert Jan Diepenbeecx  ƒ 32,- 
resterende van twee vonnissen door Huybert in 1623 afgekocht.
Onderpand:
- land achter de Kerck

1. Tielen Marcelissen
2. Tijs Tijsen van den Hove

R 74 fol. 23vo 22-03-1635
Huybert Jan Diepenbeecx en Jacop Philips Slaets zijn overeengekomen betreffen-
de de pretenties, van twee vonnissen uit 1623, die Huybert op Jacop heeft, zo
van afgekochte bijen als geleend geld, mitsgaders van ƒ 15,- "verschoten" geld
en alsnog 21 of 22 gulden die Huybert pretendeerde van "verschoten" wijnkoop
die Jacop niet kon leveren. Enz. enz. 
Marge: ƒ 26,50 betaald door de secretaris, die deze gereserveerd had van Jacop
       Philips. d.d. 10-9-1635.
R 74 fol. 24 24-03-1635
Aert Henricx geeft in huur aan Jenneken - weduwe Philips Aert Daendels:
- een huis, waarin Teeuwen Mathijs Teeuwens gewoond heeft.
- ΘΘn sestersaet land aan de deur,
- ΘΘn sestersaet achter,
- een plexken aan de deur,
- een hooiwei - te weien door de verhuurder met een klein kalf.
Huurprijs ƒ 20,-/jr.
R 74 fol. 26vo 29-03-1635
Metken - weduwe Jan Evers - geass. met Jan Gevers, haar schoonzoon, verkoopt
aan Laurens Willem Tijs:
- een cijns van ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
huis, hof, land, groes - aen den Bosch
De verkoop wordt gedaan uit kracht van een testament.
R 74 fol. 24 31-03-1635
Jacop Philips Tijssen verkoopt aan Laurens Volders, secretaris:
- groesveld int Root 5╜ l.

1. Peter Colen den oude
2. Hanrick Peter Hanricx
3. kn Reynder Lenssen en erfgn Teunis Henrick

                             Deckers
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4. de Rootssestraat
De verkoper stelt als "weirpandt":
- land achter Jan Aert Rutten 2 l.

1. Tielen Marcelissen
2. Mattijs Tijssen van den Hove
3. de voetpat naer Jan Beckers 

Naschrift: 31-3-1635 - betaald - voor schepenen Helmont.
R 74 fol. 24vo 02-04-1635
Jan Jan Peters Gebelen is schuldig aan Jenneke - weduwe Thomas Joost Rommen
"eenighe penningen" wegens haar "tochte" van goederen gelegen te Meyel "smael-
deylinghe als andersints".
Jan heeft ook recht op zijn kindsdeel in de voors. goederen. 
De weduwe, geass. met Anthonis van Ruth, is met hem overeengekomen dat hij 
zijn
deel in de goederen overdraagt aan zijn voors. (schoon)moeder.
Zijn broeders en zusters zijn van e.e.a. op de hoogte.  
        
R 74 fol. 25 02-04-1635
- Jenneke - weduwe Thomas Joost Mennen - geass. met Anthonis van Ruth - en
- Anthonis Janssen van der Aa - g.m. Maria,
- Jan Claessen - g.m. Catharina,
- Catharina - g.m. Willem Corstjaens - deze namens haar man - brief 20-3-1635 
-
  gesigneerd door ritmeester Someren, capteyn.
- Jan Henrick Stricken - namens Joostken, zijn onmondige dochter,
Allen kinderen van de voors weduwe.
Zij verdelen:
1e lot: Jenneke
- 2/3e deel van de beemd achter Ostaden

1. Gerart Dircx
2. Mathijs Janssen van der Zande
3. Symon van den Boomen
4. Huybert Diepenbeecx e.a. 

- land in Lielder - cijnsplichtig
 1-3. Hanrick Peters

2. Bonaventura van Hove
4. Dirck Philipse van Heuchten

- land in de Loverbosch
1. Jan Aert Teeuws
2. de delers
3. Jan Aerts voors. en Teunis Philipsen
4. de Loverboschwech

Dit deel is belast met 2/3e deel van 100 daalder aan Jan Janssen te Rythoven.
2e lot: de overige comparanten
- 1/3e deel van alle voors. percelen.
Belast met: 1/3e deel van 100 daalder aan Jan Janssen te Rythoven.
Opmerking: Niet duidelijk is of van alle stukken 2/3e deel bedoeld is of 
alleen
           van het eerste stuk.
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R 74 fol. 26 02-04-1635
Peter Thomas Dryes verkoopt aan Dryes Thomassen, zijn broeder, zijn kindsdeel
in de nagelaten goederen van wijlen zijn ouders.
R 74 fol. 27 03-04-1635
Jacop Aertssen van de Cruys verkoopt aan Jan Willem Tijs:
- huis, hofstad en een "plecxken" - te Ommel

 1-3. de straat
2. Gerardt Anthonissen Smidt
4. Heer Gerart van Brey

In de koop is niet begrepen, het deel dat de dochter van de verkoper daarin
toekomt.  
R 74 fol. 27 03-04-1635
Jan Willem Tijs verkoopt aan Jacop Aertssen van de Cruys:
- een cijns van ƒ 200,- α 6%.
Onderpand:
- groes in d' Eyndelbempden 10 l.

1. het Convent van Ommel
2. Thomas Jan Jelis e.a. 
3. Thomas Philipssen
4. de Aa

R 74 fol. 27vo 03-04-1635
Michiel Jacops van de Cruys, als zoon van Jacop Aertssen van de Cruys, de 
voors. verkoper - "vernaerdert":
- het huis en de goederen - hiervoor verkocht door zijn vader - als naaste 
van bloede.
Consignerende tot dien einde: "goudt, silver, eenen halven gouden Philippus
gulden, eenen stuyver en eenen halven steel van eenen tennen lepel".
Presenterende voorts "voldoeninghe naer stijl en usantie in materie van ver-
naderinghe gerequireert".    
R 74 fol. 26 04-04-1635

Tielen Janssen is schuldig aan Wilbord Joosten van Bussel ƒ 30,- wegens ge-
kocht koren.
R 74 fol. 26 04-04-1635
Jan Joosten verkoopt aan Hanrick Isbouts:
- weiveld te Bussel

            1-3-4. de koper
2. erfgn Joost Goris

- land te Bussel
 1-3. de koper

2. de verkoper
4. Marcelis Peter Jacops

R 74 fol. 26 04-04-1635
Henrick Isbouts verkoopt aan Wilbord Joosten van Bussel, schepen:
- groes in de Bevercoot - aen den Dijck

1. de koper
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              2. Teunis Peters van den Eynde
3. Marten Selen
4. de Aa

R 74 fol. 26vo 04-04-1635
Jan Joosten verkoopt aan Wilbord Joosten, schepen:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en hofstad te Bussel

 1-2. Goort Joosten
3. Symen Joosten van Bussel
4. Teunis Peters

- land op Bussel   
 1-3. Hanrick Isbouts

2. Goort Joosten
4. erfgn Henrick Verschueren

Naschrift: 5-5-1637 - Gelost door Marcelis Schepers aan Wilbort voors.
R 74 fol. 28vo 06-04-1635
Symen Joosten van Bussel verkoopt aan Frans Anthonissen Verrijt:
- een cijns van ƒ 200,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en land - te Bussel
- groes 30 l. 

1. de Aa
2. Marcelis Peter Schepers e.a. 
3. Marten Selen
4. Marten Martens van den Bomen

- land achter Bussel
 1-2. Henrick Isbouts

3. Gevart Willem Martens
4. Willem Frans Willems e.a. 

Marge: 11-6-1657 - Gelost bij Mr. Henrick van Bussel.
R 74 fol. 29 11-04-1635
Reynder Jan Heuchtiens is schuldig aan Heer en Meester Jacop van den Bomen, 
pater des Convents van Ommel - t.b.v. dit Convent:
- ƒ 211,-
Bij niet tijdige aflossing zal de brief van ƒ 55,-/jr t.l.v. Henrick Stricken
in handen blijven van Jacop v.d. Bomen voors.
Marge: 10-10-1638 - Mr. Peter Jacops heeft op last van de Materse des Convents
       van Ommel ontvangen van de erfgn Mathijs Teeuwens t.w. Jan Peter en Jan
       Janssen - als momboiren van de onm. kinderen Tijs Teuwens ƒ 222,-.
R 74 fol. 29vo 11-04-1735

Michiel Franssen is schuldig aan Gerard Dircx, schepen ƒ 53,-.
R 74 fol. 29vo 12-04-1635
Anthonis Philipssen is schuldig aan Catharina, dr wijlen Gelden Sanen
ƒ 150,- α 6%.
Hiermee zijn alle andere schulden gecasseert.
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R 74 fol. 29vo 12-04-1635
- Anthonis Janssen van der Aa,
- Willem Corstjaens - g.m. Catharina, dr Thomas Joost Rommen
- Jan Claessen - g.m. Catharina, dr Thomas Joost Rommen, 
- Joostken, dr wijlen Thomas Joost Mennen - geass. met Jan Henrick Mennen.
Kinderen van Thomas Joost Mennen - en Jenneken.
Zij verdelen de ouderlijke goederen.
1e lot: Anthonis en Joostken
- de helft van het 1/3e deel in de beemd - achter Ostaden

1. Mathijs Janssen van der Zande
2. de delers
3. Symon Symonssen van den Bomen
4. weduwe Daendel Colen

- land in de Loverbosch hiervan 1 l.
1. Jenneke - weduwe Thomas Rommen
2. de delers
3. de Loverboschwech
4. Anthonis Philipssen

- de helft van een hooiveld int Root
1. Michiel Tijs Franssen of de erfgn
   Baltus Philips
2. de delers
3. weduwe Marcelis Jacops van Ayen
4. Aert Joost Mennen

Overeengekomen is dat als het land in de Loverbosch en Lielder groter wordt
bevonden dan 6 l. dan zullen de overige delers ontvangen uit:
- groes int Root de helft van ƒ 50,-.
- land int Lielder de helft van ƒ 50,-.
2e lot: Willem en Jan
- de helft van het 1/3e deel in de beemd - achter Ostaden
 1. de weduwe Thomas Rommen, hun moeder

2. de delers
3. Symon Symons van den Bomen (en) Jan Jan

                             Diepenbeecx
- land in de Loverbosch hiervan 1 l.

1. Aert Melis
2. de delers
3. Anthonis Philipssen
4. de Loverboschwech

Overeengekomen is enz. enz. - zie boven.
-de helft van een hooiveldje int Root     

1. Huybert Henricx, oud schout
2. de delers
3. weduwe Marcelis Jacops van Ayen
4. Aert Joost Mennen
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R 74 fol. 31 13-04-1635
- Heer en Meester Henrick Vervoordeldonck, pastoor te Asten - en 
- Mathijs Tijssen van den Hove.
Collecteurs van een beurs van ƒ 75,-  volgens erfbrieven achtergelaten door
Heer en Meester Henrick van der Weyden, priester - testament d.d. 29-7-1604.
Een aanvraag om gebruik te maken van deze beurs is gedaan door Peter, zn
Bonaventura Brants te Meel - d.d. 21-2-1635.
Omdat het testament bepaald dat de "naaste van bloede" voor gaan, zo komt 
het dat Henrick, zn Symon Joost van Bussell - daar moeder "aff was" Margriet,
dr Mathijs Tijssen van der Hove - g.m. Peterken, dr Willemken Tuerens van der 
Weyden en welke ook een aanvraag heeft gedaan, het eerste recht heeft.
Met ingang van 1632 kan hij van de helft van het profijt der beurs gebruik 
maken.
R 74 fol. 31vo 16-04-1635
- Geldolph Gielissen - g.m. Peterken Philipssen,
- Anthonis Philipssen,
- Frans,
- Peter,
- Jan Aert Daendels - g.m. Lijntien,
- Goort Goortssen - g.m. Anneken.
Kinderen en erven van wijlen Philips Frans Philipssen - g.g.m. Peterken.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Gelden
- het oud huis en den halven hof en dries, rechtdoor te meten

1. de delers
2. Goort Joosten e.a. 
3. Mathijs van Hove e.a. 
4. de straat

- land op de Appers
 1-3. Peter Hanrick Vreynssen

2. Dirck Franssen
4. erfgn Teunis Goort Sanen

- land den Nieuwencamp
1. Dirck Vreynssen

            2-3-4. de Waterstraet
- de helft van de Groeneckers - naest de oostensse sijde

 1-4. de delers
2. Gevart Dries e.a. 
3. Gevart Dries en Aert Laurenssen

- de helft van het hooiveld in de Haseldonck - noordwaarts
1. de delers
2. erfgn Baltus hilips
3. Peter Hanrick Vreynssen
4. de Aa

- eeusselveld in de Papendonck
1. Peter H. Vreynssen

            2-3-4. Geuert Dryessen
Belast met: ƒ 300,- aan Margriet van den Berge te Helmont.

- ƒ 150,- aan de Scholaster van St. Oeden Rode.
- ƒ 200,- aan Mr. Anthoni Daniels - hierin begrepen ƒ 200,- welke

            "het huys tegens de schuere most voor vuytgeven".
- de rente aan de pater van Ommel.
- 8 vat rogge/jr aan de H. Geest van Asten.
- ╜ vat rogge/jr aan de coster van Asten.
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- 1 vat rogge/jr aan de pastoor van Asten.
- de cijns van de grond uit ieder perceel

De put en de reparatie daarvan voor ieder ╜ - ╜.
2e lot: alle kinderen
- de schuur, schop, halven hof en den dries - rechtdoor te meten.

1. de delers 
 2-4. de straat

3. Mathijs Tijssen van den Hove
- land de Herman Daendelscamp

 1-3. de straat
2. de Heer van Asten
4. erfgn Thomas Dryes

- land den Buckingman
 1-3. Joost Jan Willems

2. Tielen Dircx e.a. 
4. Jan Dircx de Widt

- de helft van de Groenacker
 1-4. de delers
 2-3. Mathijs Tijssen van den Hove

- de helft van het hooiveld in de Haseldonck
1. de delers
2. Mathijs Tijssen van den Hove
3. de Aa
4. Peter Henrick Vreynssen

- land of nieuw veld - aent Broeck
1. de Heer van Asten

 2-3. de gemeente
4. Joost Frans Philipssen

- de rente van de helft van ƒ 15,-/jr te Someren.
Belast met: ƒ 275,-  aan de weduwe Gijsbert Baecx.

- ƒ 136,50 aan de weduwe Gijsbert Baecx   
- ƒ   5,-/jr aan Heer Dirck Hoeben vanwege het St. Catharina-altaar, 

            of wat men overeenkomt.
De gevonden grondcijnsen blijven in ieder perceel en elkander "groten tegen 
den 
penninck dertich".
R 74 fol. 32a 16-04-1635
- Peter Philips Frans Philipssen,
- Jan Aert Daendels - g.m. Catharina,
- Goort Goortssen - g.m. Anneke,
Zij verkopen aan Anthonis en Frans Philipssen, hun broeders en zwagers, hun
deel in:
- groes off Nyeuwe Erffs - aent Broeck

1. de Heer van Asten
 2-3. de gemeente

4. Joost Frans Philipssen
R 74 fol. 32 16-04-1635
- Frans Philips Frans Philipssen,
- Anthonis Philips Frans Philipssen,
- Peter Philips Frans Philipssen,
- Jan Aert Daendels - g.m. Catharina,
- Goort Goortssen - g.m. Anneke.
Zij verdelen de hun toebedeelde goederen.
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1e lot: Anthonis en Frans
- de schuur en de helft van den dries en hof - in de Wolfsberch      

1. de moeder van de delers
2. de straat
3. Mathijs Tijssen van den Hove

- land den Buckensman
 1-3. Joost Jan Willems

2. Tielen Dircx e.a. 
4. Jan Dircx de Widt  

- den Gruenenecker
1. Gelden Gielis

 2-3. Mathijs T. v.d. Hove
4. de delers

- land den Gruenecker
1. Peter Jan van Houbraken
2. de delers
3. Aert Vreynssen e.a. 
4. Mathijs Tijs [    ] erfgn

2e lot: Peter en Jan Aert Daendels
- den Hermanuscamp

 1-3. de straat
2. de Heer van Asten
4. erfgn Thomas Dryes

3e lot: Goort
- hooiveld in de Haseldonck

1. Gelden Gielissen
2. Mathijs T. v.d. Hove
3. de Aa
4. Peter Henrick Vreynssen

Belast met: ƒ 136,- aan de weduwe Gijsbert Bacx te 's Bosch.
- ƒ   5,-/jr aan Heer Dirck Verhoeven als rector van het 
  O.L.Vrouwen-altaar.    

R 74 fol. 33 17-04-1635

Willem Gerart Henricx van Helmont is schuldig aan Joost Anthonis Canters  ƒ 
60,-
wegens een gekocht "pert".
Te lossen: ƒ 36,- op St. Jansmisse e.k. 
         - ƒ 24,- te "oicxt" daarna.
R 74 fol. 33vo ongedateerd
- Anthonis Lenarts - g.m. Anneken, dr Ruelen Dircx,
- Willem Hanrick Staels - als momboir van Jan, onm. zn van Anneke - en wijlen 
  Peter Jan Scherders,
- Maria, dr Ruelen - geass. met Marcelis Peter Jacops.
Zij verkopen aan Anthonis Tonissen Verhindert:
- land en hei op Boesschot

1. Peter van Ruth of den Bernaerdenacker
3. het Convent van Bynderen
4. Peter Dryes van Ruth

Belast met: 1 Bosch mud rogge en 4 cannen/jr - te leveren op den Boesschot.
Zij verkopen aan Reynder Jan Heuchtjens:
- huis, hof, land en groes - op den Boesschot

1. Peter van Ruth
2. Michiel Peter Gielens
3. weduwe Henrick Bernaerts
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4. de straat
Belast met: 1 mud rogge/jr aan Heer Servaes van Helmont - of ƒ 7,50/jr.

- ca. 6 stuiver/jr grondcijns.
Marge: Reynder Janssen neemt alsnog over van de kinderen Roeloff Dircx - 
       twee vat rogge, Astense maat, aan het Postelhuys - 11 febr. 1636.
Zijn verkopen aan Peter Andries Reynders van Ruth:
- land op Boesschot

1. de koper
2. weduwe Hanrick Bernarts
3. Teunis Teunis Verhyndert
4. den Boesschotssenwech

Belast met: ƒ 100,- aan Goort Jacops te Suemeren.
Zij verkopen aan Anthonis Canters, schepen:
- land in de Boesschotsseackers

1. Peter van Ruth
2. weduwe Ruelen Dircx
3. den Boesschotssenwech
4.de koper

- land in de Boesschotsseackers
1. Roeff Joosten

 2-3. Peter Hanrick Vreynssen
4. Anthonis Canters e.a. 

Belast met: ƒ 250,- aan weduwe Gijsbert Bacx te 's Bosch.
R 74 fol. 38 19-04-1635
Peter Hermans - alias Coetsser - heeft met Philips Slaets een akkoord gemaakt
betreffende de koop die voors. Peter gekocht heeft of aangeschreven is.
Betreft: 3 gl. 3 st.
Philips zal nog een kar turf leveren α 20 stuivers.
R 74 fol. 34vo 20-04-1635
Anthonis Tonis Verhyndert verkoopt aan Peter Andryes Reynders van Ruth:
- hooiwas op Boesschet

1. de koper
2. de verkoper

 3-4. weduwe Hanrick Bernarts
R 74 fol. 34vo 20-04-1635
Goossen Willem Mennen verkoopt aan Joost Anthonis Canters:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- hooiveld op de Lochten

1. Anthonis Canters
2. Elsken - weduwe Hanrick Peters
3. Claude Idelet
4. Jan Anthonis e.a. 

Naschrift: 10-4-1637 - Philips Willems heeft de helft gelost aan Anthonis 
Canters

De andere helft wordt betaald aan de erfgenamen Goossen
                       de Smidt.    
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R 74 fol. 39vo 21-04-1635
Willem Corstjaens verkoopt aan Aert Joost Rommen zijn deel in de goederen die
zijn vrouw verkregen heeft bij S & D. (zie akten).
Koopsom: ƒ 125,-.
De verkoper kan geen rechten meer laten gelden op de brouwketel en huis waar
de koper woont.
R 74 fol. 35 21-04-1635  fictief - ongedateerd.
- Frans Daniel Colen,
- Jan, Philips, Huybert, Mathijs,
- Jan Anthonis Mennen - g.m. Maria,
- Marcelis Lenaerts - g.m. Catharina.
Allen kinderen van wijlen Daniel Colen - g.m. Metken.
Zij transporteren aan Metken, hun moeder:
- land opten Loverbosch 5 l.

1. Daendel Selen
- hooiveld te Astappen

1. erfgn Jan van de Moosdijck
- hooibeempd te Ostaden - bij 't huys 

1. Gerart Dircx
- het klein huisken met den ouden hof bij 't huis
- een rente van ƒ 11,50/jr t.l.v. Jan van Mierlo.
-               ƒ  6,50/jr        Jan Goort Sanen.
-               ƒ  3,- /jr        de weduwe of erven Jan Vrients.
-               ƒ  1,50/jr        Joost Jan Willems.
Deze "renten" mag de weduwe haar leven lang genieten en in tijd van nood mag
zij rentebrieven verkopen.
Ieder van haar zeven kinderen zal te gelegener tijd van hun eigen turf twee
karren leveren, dit jaarlijks, gedurende haar leven.
Ook zal zij nog, van ieder kind, 5 pond boter/jr ontvangen.  
In ruil hiervoor zal de weduwe al haar overige goederen aan haar kinderen 
overgeven.
Deze kinderen verkopen aan Huybert, hun broeder:
- het huis, gekomen van Peter Slaets, met het land daaraan - te Ostaden

1. de delers
2. Jan Pauwels Loyen
3. de straat
4. Jan Joosten

De cijnsen welke bevonden worden, zullen, door de gezamelijke kinderen, pro 
rato betaald worden.
Huybert gaat met deze koop, uit de ouderlijke goederen.
De overige kinderen delen:
1e lot: Frans, Philips en Marcelis Lenarts
- het half huis - 3 gebonten - en de hierbij horende dries - te Ostaden 
  binnen twee jaar, gedeeltelijk, te ruimen.
- een deel van een Garstcampke, naast den dries - te Ostaden

            1-2-4. de delers
3. weduwe Jan Daendels

- de helft min 1 l. van de Grotenacker - aan den dries
1. Hanrick Jacop Marcelissen
2. Huybert Daniel Colen

 3-4. de delers
- land den Kievitshoff

1. Philips Jan Peters  
2. Hanrick Heyn Jacobs
3. erfgn Mr. Jan Verdijsteldonck
4. Jan Anthonis Mennen of den [Heytker] gekomen

                             van Daendel van Bussel
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- land den Hoogacker
            1-2-3. Hanrick Heyn Jacops

4. de delers   
- Nyuew Erffs - te Ostaden

1. Jan Geldens
2. Frans Lomans
3. Mr. Jan Henricx
4. de gemeente

- beemd - gekomen van Huybert Jan Diepenbeecx
1. de Vicary
2. Mathijs Janssen van den Sanden
3. erfgn Jan Diepenbeecx
4. erfgn Willem van Beeck

- groes te Ostaden
1. Aert Peters
2. Peter Dircx
3. Henrick Heyn Jacops
4. Aert Symons van Bon

- weiveld te Ostaden
1. erfgn Daendel van Bussel
2. weduwe Jan Daendels
3. Thomas Tijssen
4. de Heerbaen aldaar

Belast met alle nog te vinden cijnsen - pro rato - "sonder" 4 vat rogge/jr
aan het Capittel van St. Oeden Rode.
2e lot: Jan, Mathijs en Jan Anthonis Mennen
- het half huis, het voorste deel - 3 gebonten met 2 gespan waar het aaneen
  gelast is - met de halve schuur naast het huis, een deel in den dries.
- de helft in 't Garstcampke

1. Jan Pauwels Loyen
 2-3. de delers

4. wedwe Jan Daendels
- de helft + 1 l. van den Grootenacker

1. de delers
2. Dirck Goorts
3. 't Vicaryenlandt
4. de hooybeempt van hun moeder

- land den Langenacker
1. erfgn Mr. Jan Verdeijsseldonck
2. den H. Geestacker
3. de Heerstraet
4. Peter Coppens

- land den Veldecker
1. Thomas Tijssen
2. erfgn Lenaert Marcelissen
3. Peter Jan Coppens e.a. 
4. de gemeente

- land nae de kercke gelegen
1. erfgn Jan Tielen
2. Jacop Philips Tijs
3. de weg
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4. Jan Jan Diepenbeecx
- groes de hoogh Eeusselen - achter Ostaden

1. de Heerstraet
2. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
3. erfgn Lenaert Marcelissen
4. Jr. Wouter van Beeck

- hooibeemd achter Ostaden
1. erfgn Mr. Jan Verdijsseldonck
2. erfgn Lenaert Marcelissen
3. Hanrick Heyn Jacobs
4. de Heerstraat

Belast met: 4 vat rogge/jr aan het Capittel van St. Oeden Rode.
R 74 fol. 38 26-04-1635
Marcelis Peter Schepers verkoopt aan Mathijs Tijssen van den Hove:
- hooibeemd opten groten Diesdonck

 1-3. de koper
 2-4. erfgn Teunis Dryes

Hiermede zijn ook gelost, de twee vaten rogge, door de verkoper aangenomen 
van 
de weduwe en erven Aert Peters, uit een grotere pacht.   
Hij verkoopt aan Andries Reynders van Ruth:
- land in den Boesschot

1. Dryes Henrick Joachims
2. Peter Dryes van Ruth
3. erfgn Henrick Bernarts
4. de Boesschotssenwech

R 74 fol. 38vo 26-04-1635

Michiel Peter Gielens is schuldig aan Anthonis Tonissen Verhyndert ƒ 27,-
"procederende van erffve".
R 33 - 52 26-04-1635                 1/2
Jan Anthonis Mennen, aanlegger
- contra
Jan Mathijssen, verweerder.
o.a.
- Verweerder zegt dat aanlegger "hem voir Godt behoirden te schaemen over het 
  ontkennen van dat den verweerder nyet en soude hebben geloift ende toege-
  seeght dat de gemangelde koye soude affleggen ontrent St. Jansmisse in den 
  principaelen saisoen van den soemer."
- Er is een koe geruild tegen een paard.
- Verweerder zou tevreden zijn dat tot decisie van deze zaak als de aanlegger
  "sijnen eedt doet, leggende sijn vingers op het heylich olye cruys" enz. 
enz.
 

17-07-1635 2/2
Getuigen: Frans Hendrick Aerts - 62 jaar.
        - Willem Mr. Jan Henricx - 29 jaar.
R 33 - 52 26-04-1635 1/6
Frans Willem Voermans, 28 jaar, verklaart, dat Emken, dr Dirck Verschueren -
g.m. Anthonis Peters, in het veld zijnde, tegen hem heeft gezegd: "Dat zij en
haar ouders op niemand geen "presumtie" hadden dan op Philips Isbouts, in deze
aanlegger, dat hij haar vaders geld uit de kerk gestolen zou hebben."
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Ook heeft Emken, al voor het proces ging lopen, tegen hem gezegd: 
Dat op een avond, een persoon, aan het huis van Philips had gestaan, die ge-
hoord had, dat Philips tegen zijn vrouw zei: Nu zullen wij Dirck Omen met 
zijn eigen geld betalen, t.w. het "erfgoet" dat Dirck, als momboir, aan hem 
had ver-
kocht.  
Op het 2e art. verklaart deponent:
Dikwijls gehoord te hebben dat Peeter, de zoon van Dirck Verschueren, bij de
waarzegger zou zij geweest, die er wel voor zou zorgen dat het geld terugkwam.
Dit is het gehele dorp "doorgestroyt".
Anthonis Philipssen, 34 jaar, nu borgemeester, verklaart, dat Huybert Jan
Diepenbeecx tegen hem heeft gezegd: Dat hij "gehuert" was van een "goede man"
om Philips Isbouts te vragen of hij niet wist van het geld waarover Huybert en
Philips in dispuut waren.
Opmerking: De naam van de "goede man" is niet genoemd.
Geertruyt Hendricx, 26 jaar, verklaart, dat zij ten tijde, dat Dirck Verschue-
rens geld uit de kerk was gestolen zij ten huize was van aanlegger en toen 
heeft horen zeggen door Dirck Verschueren: 
Dat degene die zijn geld gestolen had, het weer terug zou brengen of dat hij 
anders "van den duyvel so sou worden gequelt ende door het gevelgat vuytge-
vuert". 
 
Peter Lamberts, 55 jaar, verklaart, dat hij terstond, nadat Dirck Verschuerens
geld uit de kerk was weggenomen, hij t.h.v. aanlegger was, tegen Dirck, die 
uit het veld komende voorbij kwam, zei:
"Dirck, Onsen Lieven Heer wilt U ongeluck versetten. Ick hebbe gehoort dat U 
gelt is genomen vuytte kercke".
Waarop Dirck antwoordde: "Ick hoop dat het allen ten besten sal comen."
Hij, deponent, heeft toen nog gevraagd naar de waarzegger, waarvan hij had ge-
hoord. Enz. enz.
Joost zn wijlen Baltis Philips, 22 jaar, verklaart, dat hij dikwijls heeft ho-
ren zeggen dat de zoon van Dirck Verschueren  om raad is geweest bij de 
waarzeg-
ger, om hun gestolen geld terug te krijgen.
De verdere inhoud verklaart deponent te "ignoreren".
Wilbert Joosten van Bussel, schepen, 58 jaar, verklaart, dikwijls te hebben 
horen  zeggen  "in  het  gemeyn"  dat  Philips  Isbouts  het  geld  van  Dirck 
Verschueren
zou hebben gestolen, omtrent, ten tijde van het proces tussen Philips en Huy-
bert.
Hij kent Philips "als een getrouw naebuer" zijnde daar ook woonachtig.
Ook weet hij, zoals het hele dorp het weet, dat de zoon van Dirck Verschueren
bij de waarzegger is geweest, zonder te weten wat hij daar uitgericht heeft.
Aert Joosten, 40 jaar, weet dat er "questie" is geweest tussen Philips Isbouts
en Huybert Jan Diepenbeecx, elkaars buren.
Hij weet ook, dat de waarzegger heeft gezegd:
Dat den dief, door den duivel zou worden gedwongen het geld terug te brengen.
De vrouw van Philips Isbouts was in die tijd in "barensnood", zij heeft "gebe-
den" dat zij niet zou baren, want dat zij van het geld niet het minste wist. 
Deponents vrouw was hierbij ook present.

ongedateerd   gemerkt B.             2/6
De schout van Asten, apprehenseur
- contra
Philips Isbouts, geapprehendeerde
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o.a. 
 1. Gearresteerde zegt, tot fundament van zijn verzoek:
    Dat, nadat van Dirck Verschueren, uit de kerk "eenige penningen" zijn ont-
    vreemd, deze zich niet heeft ontzien zijn zoon naar de waarzegger te 
zenden
    en door diens raad de gearresteerde valselijk te beschuldigen en door 
    "eenen" Huybert Jan Diepenbeecx dat hij "sijne penningen" zou hebben 
gestolen en dat daarvan "eenen publycke fame soude gaen".
 2.  Er  is  hierover  een  proces  gevoerd,  waarbij  Dirck  Verschueren  is 
veroordeeld     tot een "amende" van ƒ 75,- en de kosten van dien.
    Veroordeelde heeft nog overwogen om te appeleren, maar heeft, ziende dat 
    hij met "sijnen duyvels raedt" tegen de rechtvaardigheid niets zou kunnen 
    doen, dit appel laten lopen.
 3. Om de geapprehendeerde nog meerdere "quellinge" te bezorgen heeft hij met
    zijn zoon en Anthonis Peeters, zijn schoonzoon, zich zo ver laten brengen 
    door raad "apparantelijck" van de waarzegger, dat hij ofwel zijn voors. 
    kinderen "twee eymen hebben bij de nacht gebracht off doen brengen in de
    schuer van den voors. geapprehendeerde". 
    Om deze op die manier, in een eeuwig schandaal te brengen. Hem valselijk 
    aan te klagen en op die wijze de voldoening van het voors. vonnis te 
kunnen 
    ontgaan.
    Zoals ook de zoon en schoonzoon met de schepenen van deze bank "recta via"
    zijn gegaan naar het huis van de geapprehendeerde en daar huiszoeking zijn
    komen doen. 
    Zonder iets te doorzoeken in het huis, zijn zij terstond naar de schuur 
ge-
    gaan en hebben "eymen" onder het stro gevonden, zonder te zoeken.
    Men laat de rechter maar "jugeren" of de eymen daar met vooropgezette be-
    doeling waren gezet. Temeer daar Peeter en Anthonis al eerder hadden ver-
    klaard dat zij wel wisten waar de eymen waren gezet.
 8. Men zal toch niet geloven, dat gevangene, in de Kerstnacht, de eymen uit 
de 
    uit de verschillende "hallen" zou durven halen, waarvan hij niet de minste
    kennis heeft.
    Ook is hij een persoon waarvan de buren "een goede opinie hebben".
20. Gevangene is van "goede huize" bezit huis, hof, land en weide - is 
"gegoed"
    Zijn vader staat "borg" voor hem.
Hij verzoekt hem vrij te laten.

08-01-1636 3/6
 1. Aanlegger zegt dat "gefaiseerde over lange heeft gestaen ter quader name
    en fame ter saecke van gecommitteerde diverijen en diergelijcken".
 3. Onlangs zijn de kinderen van Philips Isbouts nog aangetroffen "in hun 
    handen hebbende en etende honichraten" Hoewel die gefaiseerde, geen bieman
    is, "noch daermede hanterende noch converserende".
    Zulks roept een vermoeden op en het gevolg daarvan is geweest een 
huiszoe-       king in verscheidene huizen en schuren. Ze zijn ten laatste 
gevonden t.h.v.
    gefaiseerde. 
    Bij deze huiszoeking waren aanwezig, drie schepenen en de ondervorster.
10. De gefaiseerde "fulmineerde seer", toen de "biestocken" gevonden waren, op
    Anthonis Peeters en Peter Dircx.
11. Deze lieden zijn echter personen van "staet en qualiteyt" en hebben zich 
    altijd gedragen als eerlijke buren, welke ook publieke diensten hebben 
ver-
    vuld.
13.  Gefaiseerde  zal  moeten  aantonen  waar  hij  de  "biestocken"  gehaald  of 
gekocht 
    heeft.
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11-01-1636 4/6
 1. Geapprehendeerde beklaagt zich over het feit dat hij als een "moirdernaer
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    off notoiren dieff in de gevanckenis is geworpen". En dat alleen omdat er 
    in de nacht "eenige eymen sijn gebracht, in sijn schuer, ongesloten ende
    tenemael oepen buyten sijn huys staende."
    (De verdediger beroept zich vooral hierop.)
    Iedereen kan hier "secretelijck" goederen in- en uitbrengen.     
    De "valsche accusateurs" hebben, voor zij, met schepenen en schutters, die
    eymen uit de schuur hadden gehaald, verklaard aan diezelfde schepenen en 
    schutters "dat sij tsnachts te voorens die voors. eymen in de schuere van 
    den geapprehendeerde hadden gevonden onder het stroy ende seer wel wisten
    alwaer die selven waer geborgen". Dit volgens de preperatoiren thoon ende
    dispositie van de schutters.  
 7. Ook schepenen en vorster hebben dit gehoord.
    Maar door een verbod van de Heer van Asten heeft de secretaris dit niet 
    opgenomen.
 8. Later heeft Peeter Dirck Verschueren, onder eede, verklaart - dat hij niet
    meer wist dat die eymen in de schuur waren verborgen, vooraleer zij die 
    met de schepenen gevonden hadden.
13.  Nog  wordt  "gevueght  tot  een  evident  ende  claer  excuyse  van  den 
geapprehen-       deerde, dat den selven nacht, te weeten op den Kersnacht, 
als wanneer wordt      geseeght dat die eymen souden sijn ontvremt, twee 
persoonen sijn geweest
    in het huis van geapprehendeerde tot bekans over die twelff uren. Als wan-
    neer die menschen naerde kersmisse beginnen te gaen, ende geapprehendeerde
    te voorens noch te bedde gegaen sijnde, doordyen hij te voorens de voor-
    gaende nacht nyet en hadde geslaepen heeft die voors. twee persoonen hun
    broodt backende tot over den middernacht alnoch in sijnen huyse gevonden 
    en gehoirt gelijck sij selven int scheyden verclaerden.
    Ende naerde kersmisse ende tweede misse, seer vroch, ΘΘn van de voors. 
per-
    soonen ten huyse van geapprehendeerde wederom coomende, heeft denselve 
    alnoch op sijn bedde gevonden."

11-01-1636 5/6
Anthonis Peters, 50 jaar - en
Peter Dircx Verschueren, 48 jaar. Zij leggen gelijke verklaringen af.
Voegen niets toe aan het hiervoor geschrevene.

26-01-1636 6/6
Philips Isbouts is nog steeds "gevangen".
In zijn verdediging komen geen nieuwe gezichtspunten meer naar voren.  
   
R 74 fol. 38vo 02-05-1635

Tielen Marcelissen is schuldig aan Jan Anthonis Mennen ƒ 68,- wegens twee
gekochte ossen en ΘΘn koe.
R 74 fol. 40 03-05-1635
Jan Daendel Colen heeft ontvangen van Jan Janssen, als momboir van de onm. 
kinderen Philips Aert Daendels - en Jenneke, zijn vrouw ƒ 200,- α 6%.
R 74 fol. 40 05-05-1635
Govert Philips Sanen verkoopt aan Daendel Selen van Bussel:
- land in den Loverbosch

1. de koper
2. weduwe Jacop Fabry te Helmont
3. erfgn Willem Goossens
4. Peter Jans

R 74 fol. 40 05-05-1635
Joost Jan Cocx verkoopt aan Heer Henrick Isbouts van Bussel en Jan Pauwels   
Colen:
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- huis, hof, hofstad en stalleke - op den Diesdonck
1. weduwe Jacop Peters en de kopers
2. de straat
3. Jacop Verdijsseldonck
4. Jan de Sleger

- groes in de gemeyn beempden - zoals de verkoper
deze met zijn mede-delers heeft gedeeld.

1. Peter Jan Cocx
2. Jenneke - weduwe Jan Cocx
3. Andries Reynders
4. de gemeente

- land op den Diesdonck
1. Mr. Jan Loyen
2. Peter Jan Cocx
3. Jacop Verdijsseldonck
4. Jan de Sleger

- land op den Diesdonck
1. Peter Jan Cocx
2. weduwe Jan Cocx
3. Pauwels Colen
4. de kopers

- land op den Diesdonck - 't eynen de vorige post
1. de straat

 2-3. de kopers e.a. 
3. weduwe Jan Cocx

- land op de Diesdonck - in de Meercampen
1. Willem Peter Slaets 
2. Pieter Franssen
3. Pauwels Colen
4. weduwe Wilbort Heynen

Belast met: ƒ 5,-/jr aan Mr. Anthoni Daniels.
- ƒ 3,-/jr aan Jan Diepenbeecx en Mathijs Janssen de molder
- ƒ 2,25jr aan Henrick Heynen te Deursen.
- 1 daalder/jr aan de scholaster van St. Oeden-Rode.
- 15╜ st./jr bij te leggen aan de weduwe Jan Cocx - in een meerdere

            rente.
- 1╜ st./jr cijns van de grond.

Koopsom: ƒ 129,50  
De verkoper en zijn vrouw mogen gedurende hun leven het stalleke blijven
gebruiken.
R 74 fol. 51vo 05-05-1635
Daendel Selen van Bussel verkoopt aan Goort Goorts:
- huis en schop - in de Wolsberch

 1-3. Dryes Thomas
2. Henrick Jan Selen - cum pluribus
4. de straat

De verkoop is mede gedaan namens Jan, Seel, Peter Peters, zijn zwager, 
Wilbort en Jenneke.
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R 74 fol. 38vo 09-05-1635
Peter Peters van Haubraken verkoopt aan Daendel Selen:
- en rente van ƒ 50,- α 6%.
De brief komt uit zijn kindsdeel en is door zijn ouders op hem "verstorven".
R 74 fol. 37 14-05-1635

Bruysten Tijs Coolen is schuldig aan Frans Peter Gielens ƒ 53,-.
Naschrift: 12-7-1637 - De erven van wijlen Frans Peter Gielens t.w. Teunis
                       Vreynssen enz. stemmen toe in cassatie.
R 74 fol. 37vo 15-05-1635
- Marcelis Henrick,
- Jan Beckers - g.m. Margriet,
- Jan Tijs Smidts - g.m. Peterken,
Kinderen van wijlen Marcelis Jacop van Ayen - en wijlen Jenneke.
Zij zien af van een rente van ƒ 100,- welke, bij testament, door wijlen hun 
moeder is vermaakt aan de voorkinderen van Aert Dries - en Meriken, dr van 
wijlen Marcelis Jacops, hun overleden zuster.
De rente is t.l.v. Willemken - weduwe Aert Berckers en haar kinderen - brief
d.d. 3-1-1634.
Aert Dries, vader van de voors. kinderen, zal van de rente de intrest mogen 
blijven genieten tot de kinderen tot huwelijk of mondige staat zijn gekomen.
R 74 fol. 39 16-05-1635
Abraham Jan Lomans verkoopt aan Frans Peter Gielens:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
De brief is afkomstig uit zijn vrouws kindsdeel en de goederen zijn gelegen 
op Heusden.
Marge: 12-2-1647 - Gelost.
R 74 fol. 39 16-05-1635
Jan Janssen verkoopt aan Abraham Janssen (Lomans):
- een cijns van ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
De goederen verkrijgende bij overlijden van zijn moeder.
R 74 fol. 39vo 18-05-1635

Walraven Janssen is schuldig aan Huybert Jan Diepenbeecx ƒ 46,-.      
   
R 74 fol. 41 20-05-1635
Peter Andries Reynders van Ruth is schuldig aan Gerart Dircx, schepen 
ƒ 106,- α 6%.
Marge: Jan Hanssen van Osch en Hendrick Dielis, als erfgenamen van Gerard 
       Dirckx, stemmen toe in cassatie - d.d. 10-9-1658.
R 74 fol. 41 21-05-1635
Jan Niclaes Coppen te Someren - g.m. Catharina verkoopt aan Aert Joost Mennen,
zijn oom, zijn deel in:
- hooiveldje int Root
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1. Lambert Henricx
2. erfgn Marcelis Jacobs van Ayen
3. de koper
4. de verkoper 

Naschrift: Renuntiδren en vertijden mede op het huis waar de koper in woont
           en op de brouwketel in manieren indien [ge     ] zijnde onder obli-
           gatie.
R 74 fol 41vo 24-05-1635
Ik, (Volders) secretaris van Asten, heb ontvangen van Mr. Mathijs van den Hove
en Bruysten Tijs Colen ƒ 120,- namens Jr. Hendrick van Deurne als aflossing
van een rente van ƒ 100,- uit de goederen te Heusden.
De rente wordt gecasseert.
R 74 fol. 41vo 30-05-1635
Lijsken - weduwe Jan Vrients heeft bij codocil vastgesteld dat haar
vier ongehuwde kinderen m.n. Henrick, Frans, Marie en Jan, na haar dood, tot 
huwelijksuitzet zullen ontvangen, ieder ƒ 36,- voor uit, zoals hun getrouwde
zuster ook heeft gehad.
Ingeval de goederen niet meer opbrengen, dan zullen zij tevreden moeten zijn 
en de voors. andere kinderen, geen uitzet genoten hebbende zullen geen resti-
tutie behoeven te doen.
R 74 fol. 42 30-05-1635
Frans Martens van den Bomen is schuldig aan Frans Anthonis Verrijt:
ƒ 150,- α 6%. 
R 74 fol. 42 30-05-1635
Jan Anthonis Jan Henens de jonge verkoopt aan Marten Selen:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- land opte Hegackers

1. Bruysten Isbouts
2. Lucas Henricx
3. Goort Philips
4. de gemeente

Marge: 3-3-1641 - [Lucas] Marcelissen stemt toe in cassatie.
  
R 74 fol. 42vo 30-05-1635
Jan Mathijs Teeuwens en Teeuwen Aerts als mede-erfgenamen van wijlen Jan Joost
Piecx hebben Jan Jan Tielen, als mede-erfgenaam, gemachtigd om namens hen van
dit sterfhuis af te zien.
Volgt de procuratie - waaruit ook blijkt dat Jan Jan Tielen afziet van de na-
latenschap t.b.v. de weduwe, het betreft de "meuble" goederen.
R 74 fol. 43vo 30-05-1635
Jenneke - weduwe Thomas Joost Mennen verkoopt aan Dirck Jan Rutten:
- land in de Loverbosch 2 l.

 1-3. Jan Aert Teeuws
   2. de verkoopster          4. de Loverboschwech

Met deze verkoop wordt een "gelofte" van ƒ 100,- afgelost.

196



R 74 fol. 44 30-05-1635
Peter Peters van Houbraken is schuldig aan Teunis Teunis Verhyndert wegens 
een geleverd paard ƒ 40,-.
R 74 fol. 44 30-05-1635
Peter Franssen verkoopt aan Aert Aert Geuers:
- land in de Loverbosch

   1. Gelden Gielis, schepen
2. erfgn Marten van Heuchten

     3. Frans Henricx
4. de wech

R 74 fol. 44 30-05-1635
Jelis Aert Vriens verkoopt aan Aert Dircx te Lierop:
- een cijns van ƒ 50,- α 6%.
Onderpand:
- Al de goederen gelegen te Heusden en die hem toebedeeld zullen worden. 
Naschrift: Aert Dircx te Lyrop verkoopt aan Aert Symons van Bon - de cijns 
           van ƒ 3,-/jr - van hierboven.
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R 33 - 52 08-06-1635 1/5
Claes Janssen Denen, vorster te Someren, daagt namens Philips Slaets, in
recht, Willem Anthonis Vlemmincx.
Naschrift: "De persoon geft mij vor antwort dat Flips Slaets sou coemem met
           sijnen boeck hij soude hem voldoen ende dat hij niet en secht te
           prosederen ock dat hij met hem anders niet te doen en heft.   

13-06-1635 2/5
Philips Peter Slaets, aanlegger
- contra
Willem Anthonis Vlemmincx - op Vlerken, gedaagde.
o.a. 
 1. Omtrent zeven jaar geleden heeft gedaagde, zonder aanleiding en zonder 
iets     te zeggen, aanlegger met een mes wilen steken, en, als deze niet 
gevlucht        was, om het leven willen brengen.
 2. Dagelijks zijn er grote kwesties en verschillen tussen de partijen, ook 
    over andere zaken "als het thaelen ende opvaeren van eenighe thienden ende
    overloop van de bestialen".
 3. Zij zijn, ook na arbitrage van goede mannen, niet tot een vergelijk 
kunnen 
    komen. Blijkende bij diverse bijgevoegde "submissies".
 4. Op 14-5-1629, zijn zij, door "tussenspreecken" t.h.v. Philips Slaets over-
    eengekomen om de geschillen te laten arbitreren door Jr Polluyn en 
Wolphart
    Ideleth - met bindende uitspraak - op een "peene" van ƒ 100,- te verbeuren 
    door de instringent.
 8. Aanlegger was tevreden met de ƒ 25,- voor zijn verlet, smart en chirur-
    gijnskosten en dacht dat ook de gedaagde wel zeer tevreden zou zijn.
10. Volgens aanlegger heeft de gedaagde zich hieraan niet gehouden en vraagt
    om 1/3e deel van "den peen" te voldoen.
11. Aanlegger eist ook nog van gedaagde ƒ 10,- wegens achterstallige dorpslas-
    ten welke hij als collecteur heeft moeten betalen aan de regeerders.
    E.e.a. volgens het boek daarvan zijnde.
    Hij heeft ook nog ƒ 5,- voorgeschoten, voor de gedaagde, aan de Prelaat
    van Postel.
Aanlegger vraagt om gedaagde te vonnissen.
 

01-06-1634 3/5
Copy

o.a. 
Als arbiters worden benoemd:
- Niclaes Martens   - voor Willem A. Vlemmincx.
- Willem Slaets     - voor Philips, zijn absenten broeder.

8-11-1628 - W. Idelet - Someren.
01-06-1634 4/5

Copy
o.a. 
Op 21-2-1629 wordt Flips vertegenwoordigd door Antonis Roymans, schepen, (te
Someren ?).
En Willem door Niclaes Verwijnen, schepen, (Someren ?).
Procuratie hebben: Mr. Jan Heymans - procureur van de Raad v. Brabant.

       - Mr. Peter van de Sande - idem.
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01-06-1634 5/5
Copy

Op 14 mei 1629 zijn t.h.v. Flyps Slaets te Someren aanwezig:
- Thomas Stricken, landdeken en pastoor te Asten,
- Heer Frans, pastoor te Someren,
- Heer Frans, pastoor te Stercssel,
- Jr. Willem van Polluyn,
- Mr. Adriaen Lintermans,
- Wouter Janssen, mulder,
- Andries Reynders, schepen,
- Goris Isbouts, schepen,
- Willem Slaets, schepen,
- Wolph. Idelet, secretaris, om Willem Polluyn en Wolph. Idelet aan te stellen
als commissarissen om te trachten een einde te maken aan de "voortduerende 
vijantschappe en verbittertheyt" tussen Willem en Flips voors.
Uitspraak:
Willem  zal  gehouden  zijn  "gaede  te  slaen  de  opgetuyde  thienden  van  sijn 
eckers,
liggende, soo ten huyse van Willem Goessens oft elders, oock die hij selver in
sijne schuyre heeft liggende" enz. enz.
En aan Flips te betalen: ƒ 25,-.
Daarmee zal alles "te nyet" wezen.
"Ende  sullen  malcanderen  alle  beleefftheyt,  vrientschap  en  nabuerschap 
thoonen"
De rest is onleesbaar door fragmentering.   
                 
R 74 fol. 42vo 08-06-1635
- Heer en Meester Henrick Vervoordeldonck, pastoor te Asten,
- Jan Jan Maes en Henrick Isbouts, kerkmeesters.
Zij hebben ontvangen van Juffr. Maria en Helena van Beeck ƒ 250,- ter aflos-
sing van een rente van 2 mud rogge/jr staande op "derselver erffpanden der-
selver Juffrouwen totten dienst off misse van het Hoochweerdich Heylich Sa-
crament - gefundeert volgens den schriftelijcke accoorden daerop gemaeckt" -
d.d. 8-3-1634.
Consent van bisschop - d.d. 22-5-1635.
R 74 fol. 43 08-06-1635
Juffr. Helena van Beeck - geas. met Claudi Idelet, scholtis, verkoopt aan 
Jr. Goaert van der Voort - g.m. Maria van Beeck, zuster van de verkoopster, 
- cijns van ƒ 125,- α 6%.
Onderpand:
Haar kindsdeel in de goederen gelegen te Ostaden.
R 74 fol. 43vo 08-06-1635
Willem Joosten Goris is schuldig aan Goris Franssen, zijn oom, ter betaling 
van een koe, die Jan Janssen hem geleverd heeft.
R 74 fol. 44vo 10-06-1635
Jan Henrick Symons verkoopt aan Willem Reynder Polen, weesmeester van den  
Weeshuyse van Straethem, t.b.v. dit Weeshuis:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis en hof - in het Dorp

 1-2. de straat
3. Jan Geldens
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4. Jan Jan Dijnen de jonge
- weiveld int Root

1. Lambert Henricx
2. Jan Jan Maes
3. Henrick Peters
4. de Aa

Marge: 8-4-1659  -  Reynier  Poole,  zoon  van  Willem  Reynier  Polen,  als 
weesmeester 
                  van Stratem, stemt toe in cassatie. 
R 74 fol. 45 11-06-1635
Aert Lamberts verkoopt aan Gerard Dircx, schepen:
- land/hooiwas achter Ostaden - int Haeverlandt

   1. erfgn Tijs Frans Tijs
2. de Keysersdijck
3. de Aa
4. Jan Pauwels e.a. 

Te lossen met: ƒ 193,50.
R 74 fol. 45vo 11-06-1635

Jan Jan Peters Gebelen is schuldig aan Laurens Volders, secretaris, ƒ 7,-.
Gelost: 27-9-1635.
R 74 fol. 45 11-06-1635
Jenneke - weduwe Lenaert Janssen - geass. met Jan Peter Willems, verkoopt  
aan Gerard Dircx, schepen:
- twee gebont huis, met de zolder en den halve hof - in het Dorp

1. erfgn Willem Teunis
Het huis gaat gebruikt worden door de dochter van Gerard Dircx.
R 74 fol. 46 12-06-1635
Jelis Jan Tielen verkoopt aan Jan Anthonis Mennen:
- land aen den Haegeleyck 2╜ l.

1. Peter Henrick Vreynssen
2. de koper
3. Mathijs Joosten
4. de weg

Belast met: 2 blancken en 1 negenmanneken/jr aan de Heer van Asten.
- ƒ 100,- aan het Convent van de Susteren in Orten te 's Bosch.
- ƒ  50,- aan Heer Gerart van Brey. 

R 74 fol. 45vo 13-06-1635
Jan Jan Peters van Rest verkoopt aan Heer en Meester van Brey:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof en de Nyeuwe Erffve daarbijgelegen - te Ommel

 1-3. de gemeente
2. de verkoper e.a. 
4. Anthonis van Ruth

Marge: Gelost - 13-6-1638.
R 74 fol. 46vo 13-06-1635
Frans Lomans verkoopt aan Gelden Gielissen en Aert Joosten Verdijsseldonck als
H. Geestmeesters, t.b.v. den H. Geest:
- een erfrentebrief van ƒ 50,- α 6% - d.d. 28-3-1634 - schepenen Asten.
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R 33 - 52 20-06-1635
Jan Jan Pauwels, aanlegger
- contra
Peter Lens Goorts - g.m. Catharina, gedaagde
o.a. 
 2. Catharina, heeft vanuit haar huis, in de Wolssberch, de aanlegger, op 
    straat lopende, toegeroepen dat hij een "dieff" was en dat hij haar goe-
    deren gestolen had.
 3. Nog niet ophoudende, heeft zij hem nog publiekelijk verweten: "Ick heb U
    eens gelt mede gegeven om van Eynhoven een kynneken zeepen mede te 
brengen,
    maer 't gelt hebt ghij behouden ende gestoolen. Ende 't kynneken zeepen
    heb ick noch eens tEynhoven moeten betalen".
Conclusie:
Aanlegger vraagt, bij vonnis van schepenen, haar op te leggen - om op de 
eerste 
"genechtdach" te compareren "in gebannen vierschaer, blootshooffts ende met 
gebonden handen" en aldaar met luide stem te bekennen dat zij de aanlegger:
"Qualijck, tonrecht ende tegens de waerheyt heeft verweeten ende nyet ge-
seeght".
R 74 fol. 46vo 20-06-1635
Heylke - weduwe Marcelis van de Goor - geass. met Dirck Dirck Duyssen - mede 
voor  de  onmondige  kinderen  -  verkoopt  aan  Aerd  Dryes  t.b.v.  zijn  voor-
kinderen   van hem - en zijn eerste vrouw Maria, dr Marcelis Jacops van Ayen.
De brief is t.l.v. Peter Jan Cuppens - d.d. 3-4-1632 - waarin ook de onderpan-
den vermeld staan.
De verkoopster "heeft helmelinge vertegen op de voors. rente van 3╜ gulden tot
behoeff der v.s. naerkinderen der voors. Aert Dryes als deselve penningen ge-
procedeert van wijlen haer v.s. moeder" enz. enz.
R 74 fol. 46vo 21-06-1635

Jan Henrick Doenssen is schuldig aan Aert Lambers ƒ 37,-.
R 74 fol. 47 24-06-1635
Jenneken - weduwe Philips Aert Daendels heeft de goederen van wijlen Aert 
Daendels t.b.v. haar voor-kinderen - en waarvan zij de "blayinghe" heeft -
dit totdat de kinderen mondig geworden zijn en alle schulden van wijlen 
haar man en haar betaald zijn. Zie 20-3-1635.
Jenneke wil hertrouwen met Frans Tielens.
Zij zullen dan de "blayinghe" blijven genieten mits zij de schulden blijven 
aflossen.
R 74 fol. 47 26-06-1635
Dirck Peters Verschueren en Jan Peter Willems - als momboiren van Aelken -
weduwe Isbout Joosten - verkopen aan Philips Isbouts haar deel in:
- eeusselveld aen den Dijck

1. de delers
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2. erfgn Teunis Jan Henens
3. Gevart Willem Martens   
4. den Dijck

- in het Hooyveltien
1. Wilbort Joosten van Bussel
2. de delers
3. de Aa
4. Dirck Peters Verschueren

Belast met: 100 daalder aan de Scholaster van St. Oeden Rode.
- land aen den Dijck 8 r.

 1-4. Aert van de Vorst
2. Jacop Jan Tijssen
3. den Ommelschen beempt

De koper zal alle achterstallige pachten betalen en de borgemeestersboeken
voldoen, zodat de momboiren daarvan ontlast zullen blijven.
Hem zal daarvoor ƒ 28,- in mindering gebracht worden.  
Zij verkopen alsnog aan Joost Frans Philipssen:
- land aen den Dijck

1. Dirck Verschueren
2. Marcelis Peter Schepers

 3-4. Philips Isbouts
- het ╝e deel van den dries - aen den Dijck
Belast met: 1/3e van 14 vaten rogge/jr, in de sack te meten, te St Oeden Rode.
 - de helft van een rente van 9 vat koren/jr aan de H. Geest van 
            Deurne.
 - 1 cop rogge/jr aan de Vicarye.
R 74 fol. 48 27-06-1635
- Marcelis Jacops van Aeyen,
- Henrick Jacops van Aeyen,
- Jan Henricx Beckers - g.m. Margareta,
- Jan Mathijs Smidts - g.m. Peterken,
- Aert Dryes - g.g.m. Maria - namens zijn onmondige kinderen.
Allen kinderen en erven van wijlen Marcelis Jacops van Aeyen - g.g.m. wijlen
Jenneke.
Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Marcelis
- de schuur en de schop - in het Dorp

1. de delers
2. Jan Martens en Jan de Cuyper
3. de straat
4. Jan Tijs Smidts

- groes int Root zijn deel hierin
1. Jan Henricx de Becker
2. Henrick Jacobs van Aeyen
3. erfgn Joost Rommen
4. erfgn Baltus Philips

- een "stuxken" land op de Heesackers
1. de kn Aert Dryes
2. Jan H. de Becker
3. de straat
4. Jan Anthonis Mennen

De put, zolang deze zal staan, is voor gezamelijk gebruik. 
2e lot: Henrick
- de voorkamer met opkamer, langs de straat en ╝e deel van den hof.
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- groes int Root zijn deel hierin
1. de kn Aert Dryes
2. het 1e lot
3. erfgn Baltus Philips
4. erfgn Joost Rommen

- land op de Heesackers - zijn deel hierin
1. Jan Jan Peters van Haubraken
2. weduwe Jacob Fabri te Helmont
3. de straat
4. de verkrijger

3e lot Jan Henricx de Becker
- den hertkelder en maudteste (moutzolder) en zijn deel in den hof
- groes in Root - vooraan - zijn deel hierin

1. Lambert Henricx
2. het 1e lot
3. erfgn Thomas Rommen
4. erfgn Baltus Philips

Dit deel moet de andere laten "wegen"
- land in de Heesackers    zijn deel

1. erfgn Jan Tielen
2. het 1e lot
3. de straat
4. Jan Anth. Mennen

4e lot: Jan Mathijs Smidts
- het achterhuis met de neere en zijn deel in den hof of dries.
- groes int Root    zijn deel hierin

1. erfgn Baltus Philips
2. het 2e lot
3. Joost Rommen

- land in de Heesackers    zijn deel
1. Thomas Thomas Smidts
2. het 5e lot
3. de straat
4. Jan Anth. Mennen

5e lot Aert Dryes - t.b.v. zijn voor-kinderen
- het brouwhuis met de getouwe en zijn deel in hof of dries

1. de delers
2. Willem Selen
3. de straat
4. het 2e lot

- groes int Root    zijn deel hierin
1. het 2e lot
2. het 4e lot
3. erfgn Joost Rommen
4. erfgn Baltus Philips

- land in de Heesackers    zijn deel
1. het 4e lot
2. het 1e lot
3. de straat
4. Jan Anth. Mennen

- een obligatie van ƒ 100,-
De vijf kinderen hebben enige jaren geleden aangenomen en gedeeld enige goe-
deren, nagelaten door wijlen hun moeder en waarvan geen akte is opgemaakt.
Dit zal zo blijven en ieder van hen ziet af van aanspraken t.o.v. de andere.
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R 74 fol. 50vo 27-06-1635
Aert Dryes - g.g.m. Maria, dr Jacop Marcelissen van Aeyen verkoopt, namens 
zijn voor-kinderen, aan Henrick Jacops van Ayen, zijn zwager:
- groes int Root

1. de koper
2. Jan Mathijs Smidts
3. erfgn Joost Rommen
4. erfgn Baltus Philips   

Zoals zij heden verkregen hebben.
R 33 - 52 27-06-1635 1/3
Joost Frans Philipssen - en 
Frans, zn wijlen Philips Frans Philipssen, aanleggers
- contra
Het Corpus van Asten, gedaagden
o.a. 
 2. In 1625 zijn ruiters uit Grave hier gekomen om beslag te leggen op de 
    paarden van Joost en Philips Franssen - ter zake dat zij op weg waren 
    naar Grave met "onvrij goederen".
 3. Joost c.s. hebben op eigen gezag de "vrij schutten" opgeroepen, zonder 
    hierin de autoriteiten te kennen, en de ruiters achtervolgd en daarop 
    schietende.
 4. De gouverneur van Grave heeft dit zeer hoog opgenomen en Joost en Philips 
    opgeroepen zich bij hem te verantwoorden.
 5. De gemeente heeft e.e.a. overgenomen, met dien verstande, dat alle te 
maken     kosten voor rekening van Joost en Philips zouden komen.
 7. E.e.a. is ook zo gegaan - zie brief 8-3-1625 en de quitantie.
 8. "Welcke geloofte Joost en Philips gheensints hebben gedaen noch willen
    gedoghen en hadden sij nyet onclaer geweest ende haer selven schuldigh
    gekent".
10. "Verwonderende haer gedaeghde seer grootlijcx d'obstinate ende botte stou-
    ticheyt der aenleggers dat sij soo stout ende onbeschaempt derven weesen
    wederom te eysschen de penninghen dewelcke sij ter saecke van desen hebben
    gegeven".
    De gedaagden worden persoonlijk aangesproken, alsof zij het geld zelf ont-
    vangen hebben en tot eigen profijt gebruikt. 
11. Zij hebben het geld t.b.v. de gemeente gebruikt zoals blijkt uit het 
bijge-
    voegde biljet.
13  De aanleggers hebben geen redenen tot klagen, nog om over te gaan tot deze
    ongefundeerde actie "want sij hebben noch nyet halff genoch gegeven, maer
    insiende  die  Heeren  Schepenen,  hun  ongeluck  hebben  hen  ten  lesten 
tevreden 
    gehouden met ƒ 187,-"
    Aangetoond kan echter worden dat de gemeente er "ettelijcke honderden" 
    aan te kort komt. 
Specificatie van ontvangsten en uitgaven van de "penningen" van Joost en 
Philips Philipssen:
- ontvangen           ƒ 187,-
- uitgave - te Breda                              ƒ 112,-
-         - aan de Scholaster te St. Oeden Rode
            ter redemptie van een rente           ƒ    75,-   __________

          ƒ 187,-
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27-6-1635 2/3
Extract uit schepenprotocol van Asten - d.d. 8-12-1625.

Philips  en  Joost  Frans  Philipssen,  gebroeders,  beloven  alle  kosten  en 
verteringen  te  betalen  die  gedaan  zijn  en  nog  te  doen  t.h.v.  schout  en 
secretaris door
schepenen en "trompetter" die brieven gebracht heeft van Stakenbroeck, gouver-
neur van Grave - terzake van het nalopen van de "schutten" alhier. 
"De seven ruyteren executie gedaen hebbende op de geloveren mits hij op de 
baene hadde gevaeren".
Zij zullen ook de schout en secretaris kosteloos houden van de beloften die
zij zullen doen te Grave, ter aflossing van hun geexecuteere paarden.
Naschrift: 
          16-3-1633 - Joost Philipssen heeft zijn kosten voldaan. 
          29-3-1633 - weduwe Philips Franssen heeft ook haar kosten voldaan.

27-06-1635 3/3
Extract 4-1-1626.

Is voorgesteld aan de Heer van Asten, om te voorkomen - dat de dreigende 
executie "door die van de Grave" terzake van enige "schutten" die alhier
met de wapenen zijn gevolgd - wordt uitgevoerd.
De ruiters hebben de paarden van Joost Philipssen in beslag genomen en weg-
gevoerd.
Enz. enz. 
R 74 fol. 50vo 28-06-1635

Henrick Jan Aelbers is schuldig aan Frans Peter Gielens ƒ 112,-.
R 74 fol. 50vo 28-06-1635
Willem Willemssen van Houbraken is schuldig aan Catharina van Houbraken, zijn 
moeder, ƒ 57,-.
Hij zal dit geld terug betalen, met de intrest van dien, of zij zullen dienen
voor ΘΘn jaar onderhoud in kost, drank en wassen van zijn moeder.
R 74 fol. 51 30-06-1635
Jan Crijnen te Someren verkoopt aan Henrick Marcelissen van Aeyen:
- groes achter Ostaden off Braessel

1. Gelden Gielissen
 2-3. erfgn Mr. Jans Verdijsseldonck

4. erfgn Lenaert Marcelissen
R 74 fol. 51 07-07-1635
Het Corpus van Asten beloofd Anthonis Canters, president, kost- en schadeloos
te houden van alle kosten door hem te 's Bosch gemaakt met stadhouder Cats, 
aldaar, terzake van het sluiten der kerken.
De totale kosten hebben bedragen ƒ 200,50 ons gebleken bij quitantie - d.d. 
6 juli 1635 van Cats.
De  ƒ 200,- "sijn gehaelt vuytte comme" en afkomstig van de gelden door de 
regeerders aangenomen van Heer Emundus Berckers.   
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R 74 fol. 51vo 09-07-1635
- Philips Frans Joosten,
- Joost Frans Philipssen - en 
- Jan Anthonis Mennen zijn schuldig aan Aelken, onmondige dochter van Isbout 
Joosten ƒ 350,- α 5% wegens aankoop der goederen.
R 74 fol. 52 11-07-1635

Hanrick Aelbers is schuldig aan Barbara Jan Aelbers ƒ 50,- α 6%.
Borg: Henrick Dryessen.
Naschrift: 1-3-1637 -  Aert Jan Aelbers is namens zijn zuster voldaan.
R 33 - 52 11-07-1635 1/2
Mathijs Joosten - alias Munster - aanlegger
- contra
Peter Hendrick de Hardt - gedaagde
o.a. 
Getuigenverhoor van: Hendrick Geuarts te Someren,
                   - Anthonis Peters, 24 jaar, te Asten,

         - Jan Jan Huchtens, 35 jaar, te Someren.
1. Of zij niet weten dat omtrent ΘΘn jaar geleden den aanlegger en verweerder
   een "mangeling" van paarden gedaan hebben te Diest. En dat daarbij de ver-
   weerder heeft beloofd om "bij te geven" ƒ 75,-, zonder dag, tijd of condi-
   ties af te spreken.
   Wel heeft verweerder verklaart, dat indien hij hier geen geld ontving hij
   thuis geld genoeg had om te betalen.
2. Of ten tijde van de "mangeling" Jan Bruysten, kameraad van de verweerder,
   er niet is bijgeweest maar in het drinken van de "wijncoop" er bij is ge-
   komen.
3. Of Hendrick Geuarts ook niet weet dat "int trecken naer huys" de verweerder
   beloofd heeft, hem namens den aanlegger ƒ 40,- te voldoen.
Volgen de verklaringen.
Het verhoor is afgenomen door J. Idelet, secretaris te Deurne.

29-08-1635  2/2
o.a. 
Hendrick Hendricx van Helmont, commissaris van zijne koninklijke majesteit,
heeft verklaart, dat de gedaagde, zijn verdiensten meestendeels heeft ont-
vangen.
 
R 33 - 52 18-07-1635
Willem Willemssen van den Berch, aanlegger
- contra
Marcelis Daniels - g.m. Maria, dr Frans Timmermans - en 
Jenneke, haar zuster, gedaagden.
Vervolg van  R 33 - 53    d.d. 11-07-1633

                     01-08-1634 en eerdere zaken.
Dit proces wordt gevoerd door: P. Bunnens - en
                             - J. Loeyen.
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R 74 fol. 52 02-08-1635
Anthonis van Ruth, schepen, verkoopt aan Anthonis Canters, schepen:
- een cijns van ƒ 100,- α 6%.
Onderpand:
- huis, hof, land, groes - te Ommel en elders.
R 74 fol. 52vo 02-08-1635

Peter Peters van Haubraken is schuldig aan Hanrick Peters ƒ 100,- wegens een
gekocht paard en kar.
R 74 fol. 52vo 05-08-1635
Aert Lambers verkoopt aan Peter Michiel Colen de jonge:
- een schepengelofte van ƒ 37,-, d.d. 21-6-1635, t.l.v. Jan Henrick Doenssen.
R 74 fol. 52vo 08-08-1635
Mathijs Joosten is schuldig aan Peter van Heur te Roggel - 31 rijksdaalders 
wegens een gekocht paard.
R 74 fol. 53 08-08-1735

Reynder Jan Heuchtiens is schuldig aan Peter van Heur te Roggel ƒ 20,- wegens
een gekocht paard.
R 74 fol. 53 09-08-1635
Op heden is "bij publycken clockenslagh" voor alle man, ter instantie van 
S & M. aan de kerk alhier "affgehange" drie karren om in het "Skonninxlegher"
te vare - blijkende bij beschrijving.
De drie karren zijn aangenomen door Joost Rommen, Mathijs Joosten en Jan Reyn-
ders.
Iedere kar voor 45 stuiver/dag.
Te beginnen: 10 augstus.
Handgeld: 4 rijksdaalders per kar.
Zij zullen instaan voor de schade die de gemeente eventueel lijdt.
Ook is geconditioneerd dat mocht het gebeuren dat de voors. drie personen
enige karren kunnen los krijgen, zonder daarop achterhaald te worden, zo zal
het dorp daarvan ontvangen, de helft - en de andere helft tot profijt van de 
voors. aannemers.
Nascrift: Jan Reynders en Dirck Joosten zijn voor de gemeente uitgevaren op
          1 aug. en teruggekomen op 26 aug.     
R 74 fol. 53 08-08-1635
Reuynder Jan Heuchtiens beloofd aan alle voerlieden die hij hier heeft aange-
nomen t.w. Aert Joost Rommen, Jan Reynders enz. om in het leger van zijne 
koninklijke majesteit te varen. Dat indien zij niet "promptelijck" zullen 
worden uit uitbetaald door de commissaris waaronder zij varen - en wel in 
dier voege als waarop zij zijn aangenomen - hij Reynder hiervoor garant staat.
R 74 fol. 53vo 09-08-1635
Huybert  Daendel  Colen  is  schuldig  aan  Jan  Janssen,  als  momboir  van  de 
onmondige kinderen wijlen Philips Aert Daendels [ƒ 60,-].
Borg: Michiel Franssen.
R 74 fol. 54 09-08-1635
Mathijs Joosten - alias Munster - en Willem zn Mr. Jan Henricx zullen betalen
aan Gerart Dircx, schepen, ƒ 75,- en dat meteen wanneer "de stadt van Sherto-
genbossche" zal worden genomen en bezet door of vanwege "Sijne Connincklijcke 
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Maiestijt van Spagniδn" binnen de vier e.k. maanden.
Anders zal Gerart aan hen uitkeren, binnen ΘΘn maand te leveren - een koopstuk
"lijnwaets van 50 ellen".
R 74 fol. 54 09-08-1635
Peter Michiel Colen zal betalen aan Gerart Dircx, schepen,  ƒ 50,- en dat 
direct
wanneer "de statdt van Shertogenbossche sal sijn gereduceert, verovert en in 
de
macht van de Konninck van Spagniδn"
Gerart Dircx zal dadelijk leveren - "een stuck gebleeckt lijnwaets van [denen]
darthienen".
Naschrift: 27-2-1638 - Gelofte is ongedaan gemaakt.
R 74 fol. 54vo 14-08-1635
Huybert Michiel Colen is achuldig aan Mathijs Joosten - alias Munsters -
38 rijksdaalders wegens een gekocht paard en kar etc. 
Marge: Jan Walravens als man van de dochter van Mathijs Joosten, alias Mun-
       sters, stemt toe in cassatie - 13-3-1638.
R 74 fol. 54vo 20-08-1635
- Catharina - weduwe Peeter s'Froyen - geass. met Jan Goort Sanen,
  voor de helft en 1/8e deel - en met haar:
- Luytien en Maria, haar dochters,
- Eneken - weduwe Willem Peters Froyen, geass. met Tiele Dircx
- Bernart en Jan, zonen wijlen Peter s'Froyen,
- Anthonis Jan Cocx - g.m. Margareta - namens zijn moeder en mede voor zijn
  andere broers en zusters.
Zij verkopen aan Aert Joosten Verdijsseldonck en Jan Aert Teeuws, als H. 
Geest-
meesters - en t.b.v. de H. Geest - hun erfelijke goederen t.w.:
- huis, hof, land, groes enz. - aan Voordeldonck en [      ]
Alle lasten en cijnsen inbegrepen.
Is overeengekomen: 
- Dat Catharina, Luytien en Maria hun leven lang zulen mogen blijven wonen in 
de kamer van het huis en van de hof mogen blijven gebruik maken.
- Jan zal ook van de kamer gebruik mogen maken tot hij gaat trouwen, of 
anders 
  zijn leven lang.
-  Van  "het  Niyeuwvelt"  zal  Jan  en  zijn  zuster  Maria  ΘΘn  copsaet  mogen 
gebruiken   als hof.
-  Luytien  zal  haar  moeder  dienen  zolang  deze  leeft  en  de  moeder  zal 
onderhouden    worden door Jan en zijn zusters.
- Omdat de verkoopster, zo het Godt behaagt, nog enige tijd zal blijven leven
  en van de H. Geest moet worden onderhouden, zo is afgesproken - dat indien  
  Catharina iets tekort komt -  de H. Geest gehouden zal zijn dit aan te 
vullen.
- In voldoening van de koop beloven de H. Geestmeesters aan Jan, Luytie en 
Maria
  de voors. kinderen ieder te betalen ƒ 20, - indien ze dit nodig hebben en 
dan 
  zonder intrest.
R 74 fol. 56 20-08-1635
 
Frans Anthonis Verrijt verkoopt aan Metken - weduwe Jan Evers:
- een obligatie van ƒ 150,- t.l.v. Frans Martens van den Bomen - d.d. 30-5-
1635.
R 74 fol. 55vo 2-08-1635  
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Aert Joost Verdijsseldonck en Jan Aert Teeuwens, H. Geestmeesters, verkopen 
aan de secretaris en Meester Henrick Vervoordeldonck, pastoor, t.b.v. de 
H. Sacramentsmisse, die gewoonlijk elke donderdag gedaan wordt:
- een cijns van ƒ 250,- α 6%
Onderpand:
- huis, hof, land en dries - aan de Langhstraet

1. Thomas Geldens
2. Willem Dircx en kn
3. de Loverboschwech
4. de Langhstraet

- land het Nijenvelt tegenover het huis
          1-2-3-4. de gemeente

- beemd het Campken
1. Joost Frans Philipssen
2. Metken Dryes Peters
3. Anthonis Canters
4. Jan Dryes Schepers

De gelden van v.n. cijns worden gebruikt om de goederen van de weduwe en 
kinderen Peter s'Froyen te betalen.
R 74 fol. 56 23-08-1635

Reynder Jan Heuchtiens en Tielen Dircx nemen de rente over van ƒ 200,- welke
Anthonis Canters schuldig is aan Ariaentjen - weduwe Gijsbert Bacx te 's 
Bosch.
R 74 fol. 56vo 28-08-1635
Willem Dirck Gielissen is schuldig aan Jan Janssen - acht rijksdaalders.
R 33 - 52 29-08-1635
Jan Peeters van Ierssel en Jan Melis - g.m. Thijsken, aanleggers
- contra
Henrick Ysbouts als interventeur Mathijs de Snijder
o.a. 
1. Merike, dr Reynder Mathijssen is aangekomen:
   - land 't Hoven - gelegen over 
                          die Hoochackeren 2 l. 30 r.
2. En Meriken "met de aenleggeren wesende susters ende broeder kinderen is
   comen te houwen met Willem Jan Goossens".
3. Nadat Meriken is overleden is haar man achtergebleven als "tochter" van
   het akkertje.
4. Willem "heeft te seer onbehoorlijck [    ]" het akkertje verkocht aan Mat-
   hijs van de Cruys en van deze is bij het "successie" gekomen bij zijn zoon
   Jan Mathijssen. Deze heeft het op zijn beurt weer verkocht aan "den inter-
   venteur en opponent in desen".
6. Willem Jan Goossens, is vorige winter, hertrouwd, te Oirlo, in het land
   van Kessel.
7. De aanleggers zijn de naaste erfgenamen van Merike - ab intestato.
8. Mathijs de Snijder is gebruiker van het akkertje.
9. De aanleggers concluderen dat de verkoop ongedaan moet worden gemaakt en 
dat    zij recht hebben op de "vruchten" door Willem Jan Goossens genoten.
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