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                                          O.A.A. ASTEN

                                       RESOLUTIEBOEK

                                             III \ 4

                                       INVR. NR. 15

                                       Deel  1



                             HEEMKUNDE KRING

                                         DE VONDER

                                     ASTEN - SOMEREN

                                 WERKGROEP OUD SCHRIFT

                                          JAC. JÖRIS

                                   JAN VAN LAARHOVEN

                                     HARRY LEENEN

                                  PIET VAN DER LINDEN

                                       AD SMULDERS

                                       FIEN VAN TRIET



          blz. 1

          Vorster der gront heerlijckheijt Asten
          Gij sult door ordere van de gelijcke schepenen
          van Asten uijtgenomen Marcelis Daandels sijnde
          absent de collectboecken namentlijck
          de conincxbede voor een geheel jaar en
          het hooftgelt, loco gemaal, clijne specij en
          personeele quotisatie alles over dese gront-
          heerlijckheijt Asten en Ommel van den jare
        beginnende 1719 tot haren huijsen brengen en aan haar
          behandigen te weten aan de persoonen van
          Joost Jan Wilbortsen en Jan Willem Verheijen
          om deselve bij haar te collecteeren soo
          voor een heel of half jaar te worden
          gecollecteert 't sij voor een geheel of half
          jaar soo en gelijck dat bij haar Ed(el) mo(gende)
          d'heeren rade van state, is oft sal worden
          geordonneert, omme daar mede te betalen
          de comptoire tot s'-Hertogenbosch daar
          door geen schade en come te leijde
          actum den agste meij 17c (1700) en negentien.

                     Anto(ni) Canters  schepen
                       Jan Hicspoors  schepen
                     Bendert Vervoordeldonck  schepen
                        Jan van Hellemont  schepen
                     Jan Smits  schepen
                         Willem Roijmans  schepen



          blz. 2

                    Vergaderinge van heeren
                    Drost en schepenen uijtgenomen
                    Antonij Kanters

              Saterdag den 17e junij 1719
         
      
          Den heer drossard draagt voor dat
          hij schrifftelijcke ordere heeft van
          den hoog ed(el) welgeb(oren) heere baron
          Clonster van Horion als heere
          deser grontheerlijckheijt Asten en
          Ommel in dato den 13 junij 1719
          tot borgem(eeste)rs van St-Jan 1719 tot
          St-Jan 1720 te beedigen de persoo-
          nen van Jan van den Broek en
          Aert Willem de Smit borgem(eeste)rs

          Ende tot setters de persoonen van
          Jan Stevens en Joost Flipse van
          Hugte.



          blz. 3

                       Eedt der borgem(eeste)rs

          Wij belooven en sweeren als borgem(eeste)rs
          Getrouwelijck te sullen innen en ontfangen
          soodanige collect boecken als ons door de
          regenten ter hande sullen werden ge-
          stelt oock met gemijnts gelt be-
          loven wij gemijnts schaede te
          sallen voorcomen en verders de zelven
          ordonn(anties) die ter onsen lasten door
          de regenten gegeven sullen werden
          te observeren en naercomen en
          ons verders gedragen gelijck
          eerlijcke borgem(eeste)rs behoort en
          toe staet te doen, mitsg(ader)s des ver-
          sogt sijnde, te doen reeckeninge
          bewijs en reliqua bevestigende
          't selve met de woorden soo
          waerlijck helpe heer Godt almag-
          tig.

          Op huijden den 17 junij 1719 hebben Jan
          vanden Broeck en Aert Willem Smits
          als borgem(eeste)rs van St-Jan 1719 tot
          St-Jan 1720, den voorstaenden eet
          aen handen van Pieter de Cort als
          drossart gedaen en afgelegt toir-
          conde, geteeckent.



                   Jan Hicspoors  schepen
            Bendert Vervoordeldonck  schepen
                   Jan van Hellemont  schepen
            Marcelis Daniëls  schepen
                   Willem Vreijnse  schepen
            Jan Smits  schepen

          blz. 4

                          Eet der setters

          Wij belooven en sweeren als
          setters ons in alles te sullen
          gedragen gelijck eerlijcke
          setters toestaet en behoore
          te doen soo waerlijck helpe
          ons Godt almagtigh.

          Op huijden den seventienden junij
          1719, hebben Jan Steevens en
          Joost Philipse als setters van
          St-Jan 1719 tot St-Jan 1720 aen
          handen van Pieter de Cort als
          drost gedaen voorstaenden
          Eedt toirconde geteeckent
          van(den) onderges(chreven) schepenen.

                    Jan Hicspoors  schepen
             Bendert Vervoordeldonck  schepen
                    Jan van Hellemont  schepen
             Marcelis Daniëls  schepen



                     Willem Vreijnsen  schepen
             Jan Smits  schepen.

          blz. 5

          Wij schepenen der grontheer-
          lijckheijt Asten en Ommel ingesien het
          goet rapport van Michiel van de Cruijs
          ende versoeck bij den selve schriftelijck
          gedaen omme als procureur alhier te mogen
          occupeeren hebben wij met agreatie van
          den hoog ed(el) welgeb(oren) heere baron
          van Clonster heere deser grontheerlijck-
          heijt Asten en Ommel den voorn(oemde)
          Michiel van de Cruijs daartoe aan-
          genomen ende geauthoriseert gelijck
          wij hem aannemen ende authoriseeren
          mits desen omme dit versogte procu-
          reurs ampt te mogen excerceeren
          ende in allen voorvallende processe
          naar vereijs van sake te occupeeren
          soo ende gelijck sulcx aan een eerlijck
          procureur ende practisijn betaamt
          mits dat sal worden geextendeert
          op behoorlijck segel actum Asten
          in judicio ordinario wij collegialiter
          vergadert sijnde den derden julij 17c (1700) en
          negentien.

                   Anto(ni) Canters  president schepen
                                 1719



                        Jan Hicspoors  schepen
                   Bendert Vervoordeldonck  schepen
                        Jan van Hellemont  schepen
                   Marcelis Daniëls  schepen
                        Willem Roijmans  schepen
                   Jan Smits  schepen.

          blz. 6

          Op huijden wesende den derde
          julij 17c en negetien heeft Michiel van der
          Cruijs op de commissie in dato deser gegeven
                          van schepenen van Asten
          aan handen van Johan Draak vermits
          d'absentie van den heer drossard
          ten overstaan van ons schepenen den
                                                         .gedaan en
          den behoorlijcken eet als procureur . af-
          gelegt Toirconde

                  Anto(ni) Canters  president schepen
                              1719

                  Jan Hicspoors  schepen

                  Bendert Vervoordeldonck  schepen

                  Jan van Hellemont  schepen

                  Marcelis Daniëls  schepen

                  Willem Roijmans  schepen



                  Jan Smits  schepen.

          blz. 7

                         Vergaderinge van heere
                         drossard schepenen en vierman-
                         nen

                   Saterdag den 29e julij 1719

          Nopende de bienvenue aan den hoog ed(el) welgeb(oren)
          heere, heere deser heerlijckheijt door den heer
          drossard voorgedragen is goet gevonden
          dat aan sijn hoog ed(ele) een bien venue gegeven
          sal worden van hondert goude pistoolen
          en dat ten dien eijnde op crediet van de
          ondergetijckende (vermits den slegten tijt)
          penningen genegotieert sullen werden, die
          ten eersten immers binnen drie jaren sullen
          moeten worden gerestitueert waar naar
          de jaarlijcxe hef boecken sullen worden
          gereguleert, sullen ten eersten de vooren
          moeten worden aangewent om de penn(ingen)
          te becomen waarvan alsdan de obligatie
          sal of sullen werden gepasseert, de verga-
          dering verhoopt dat den hoog ed(ele)
          heere en hoog ed(ele) vrouwe, dese onse goede
          intentie voor aangenaam sullen laeten gevallen en dat



          den almogenden Godt haar hoog edelheijts
          dierbare persoonen lengte van dagen ten
          beste van haar gemeente, sal gelieven te bewaren.

                         J. Draak secr(etaris)
           J. D. Cort drossard
                        Anto(ni) canters  president schepen
          Jan Hicspoors, schepen. Bendert Vervoordeldonck, schepen.
          Jan van Hellemont, schepen. Marcelis Daniëls, schepen.
          Willem Roijmans, schepen. Jan Smits, schepen
          Dit merkt stelt + Dirck Marcelis vierman.
          Jan van Hooff, vierman. Jan Doense, vierman.
          Dirck Andriesse, vierman.

          blz. 8

                         Vergaderinge van
                         alle de schepenen en vierm(annen)

                 saterdag den 26e aug(ustus)

          Alsoo men in ervaringe comt dat n(iet)
          tegenstaande de verbotten en de peene
          bij den keur boeck uijt gesteken dat
          niemant eenig vuur soude dragen buij(ten)
          den drijboom ofte in den Peel soo (...)
          egter dat eenige boos aardige mens(chen)
          hun niet alleenlijck prefunieeren aen
          dese keur ordinnantie te contravenie(eren)
          maar door opsetting moede (soo verm(elt)
          wort) den geheele torf Peel en br(oecken)
          in brant te steken tot uijterlijcken (...)
          ende agterdeel ende ruwijnen (de)
          goede ingesetenen sulcx eensdeels uij(t)
          eenen opsettigen vraake anderde(els)
          om hen te berijken met de asschen (...)
          door den brant gecauseert welcken
          asschen sij in meennigte uijt het br(oeck)
          ende Peel comen weg voeren ende



          ieder karre comen te vercoopen voor
          eenen pattecon, gemerckt nu alle voore
          wat mogelijck sijn aangewent soo door
          de gecommandeerde rotten als alle andere

          blz. 9

          om aan sulcke fijtelijckheden te obvieeren
          ende te stutten sonder nogtans daar
          inne te hebben connen voorsien verlaten
          sijnde door de afgrijselijcke vlamme
          van alle menschelijcke hulpe de welcke
          tot desen moment alnog met uijtersten
          schrick ende totaal verderf deser goede
          ingesetenen is continueerende
          waar inne opt kragtigste ende spoe-
          digste behoort te worden voorsien
          mits ogmenteerende tot eene meerdere
          ende afschrickkende som(me) der boeten
          inden keurboecke vermelt ende dat
          die geene de welcke met vrijwilligen op-
          gesetten moede ende quaat aardigheijt
          den brant in het broeck ofte Peel
          sullen gesteken hebben sonder eenige
          simulatie in rigeur van regten aan
          den lijve sal worden gestraft, ende
          dat die geene die eenige asschen van den
          soo verbranden broeck ofte Peel sullen
          bevonden worden te willen weghalen



          ofte naar dato deses weggehaalt hebben
          opt selve moment sonder eenige form
          regtens sullen verbeuren kar ende
          peert ten profijte des heeren

          blz. 10

          ende gemerckt het seer moeijelijck is aan den
          vorster ende ondervorster om alsulcke
          persoonen op de daat te agterhalen
          dat generaalijcken aan alle inwoonders
          belast mag worden om voor te comen
          aan al sulcke generale ruwinen tot besten
          profijt deser gemijnte dat ider inwoonder
          bij den heere sal comen declareeren ende
          aanbrengen den geenen die hij sal weten
          vuur in den Peel ofte broeck gebragt
          ofte gestoken te hebben ofte asschen
          daar uijtgebragt 't sij met karren
          ofte andersints ende dat alsulcken
          aanbrenger sal genieten uijt de amende
          des heeren een derden deel tot een recom-
          pens, ende dat ter contrarie soo imant
          der ingesetene dusdanige daders atrap-
          peerde op de daat als voorseijt sonder
          deselve aanstonts aan den heere
          aan te brengen ende dat hem kan
          bewesen worden sulcx te weten sonder



          bij den heere in wendig drie dagen daar
          naar aangebragt te hebben sal dien
          selven oproepelijck sijn ende gecondemneert
          worden te betalen een amende van
          vijf en twintig gulden.

          De onderges(chreven) gelet opt voorgaande ende

          blz. 11

          kennisse hebbende dat tegenwoordig door
          den afgrijselijcken brant het geheele
          broeck ende Peel wort vernielt tot
          totale ruwine deser gemijnte is goet
          gevonden ende verstaan te ogmentee-
          ren de peene in den keur boeck uijt
          gedruckt ter som(me) van vijf en twintig
          gulden tegens die vuur buijten den boom
          int broeck of Peel sullen gebragt hebben
          en dat die geene die vuur int Broeck
          of Peel uijt vrij opgesetten wille
          sullen gesteken hebben sullen mogen
          sonder eenige simulatie aan den lijve
          gestraft worden in rigeur van regten
          naar gelegenheijt van sake, ende
          dat den geene die asschen uijt Broeck
          of Peel sal gehaalt hebben ofte
          in der daat willen halen sal aanstons
          sonder eenige forme regtens verbeu-
          ren kar ende peert boven eene amende



          van vijf en twintig gulden ten profijte
          des heeren ende sal ider inwoonder
          kennisse hebbende dat imant vuur
          int Broeck ofte Peel heeft gesteken
          ofte gebragt ofte assen daar uijt
          gehaalt gehouden wesen sulcx inwen-
          dig drie dagen daar naar den
          heere kenbaar maken waar voor hij
          aan brenger sal genieten eene derde
          parte in de amende des heeren.

          blz. 12

          ende soo imant van de ingesetenen
          ter contrarie sulcx wetende inwendig
          drie dagen aan den heere niet aan en
          brogte sal vervallen sijn in eene boete
          van vijf en twintig gulden ten profijte
          des heere
          ende op dat niemant hier van ignorantie
          en come te pretendeeren soo sal dit alle
          jaar eens worde gepubliceert aldus
          gedaan en geordonneert op heden binnen
          Asten desen ses en twintigste augustij
          1700 en negentien.

                    Anto(ni) Canters p(resident) schepen

                    Jan Hicspoors  schepen

                    Bendert Vervoordeldonck  schepen



                    Jan van Hellemont  schepen

                    Marcelis Daniëls  schepen

                    Willem Roijmans  schepen

                    Jan Smits  schepen

          Dit merkt heeft + gestelt Dirck
          van Hugte  vierman

                    Jan van Hooff  vierman

                    Dirck Andriesse  vierman

                    Jan Doense  vierman.

          blz. 13

          Alsoo wij Gerard Assuerus Louis baron
          van Colonster Horrion sijn der
          keurvorstelijcke doorlugtigheijt Ceulen
          ordinaeren raat, ende gedeputeerden
          van den adelijcken staat tot Luijck
          vrije grontheer der grontheerlijckheijt
          Asten en Ommel, vrijheer tot Goor,
          heer tot Angeleur, Colonster, Rou-
          wenberg ende Bergele etc. in ervaring
          gecomen sijnde, dat niet tegenstaende
          het reglement bij wijlen den hoogh
          welgeb(oren) heere Everard baron de
          Doerne grontheer tot Asten etc.
          op den tweeden junij 1666 opgerigt van
          tijde tot tijde veele quaede misbruijcke
          inbreucke ende niet observantie in dese
          gemeijnte waren ingeslopen, soo
          hebben wij noodigh geacht ende goet



          gevonden tot prompte observantien
          betere regeringe ende meerdere
          profijte onser ingesetene onderdaanen
          tot Asten en Ommel om bij provisije
          tot meerdere order te worden
          geobserveert dese ampliatie ofte
          expliatie bij forme van reglement
          daer bij te addeeren, ende uijt te

          blz. 14

          leggen sonder nogtans 't geseijde reglement
          d'anno 1666 in eenige poincten te
          willen verminderen, ofte abrogeren
          het volgende, ten eijnde het selve
          soo wel als 't voorgeroerde door onsen
          scholtis, schepenen, secretaris ende
          andere eet staende mannen mede
          samentlijcke ondersaten onser gront-
          heerlijckheijt Asten ende Ommel
          poinctuelijck nu ende int toecomende
          sal worden geobserveert ende geobedieert

                             1

          Eerstelijck sullen alle vergaderingen van
          schepenen, ende eetstaende mannen moeten



          geschieden in de raetcamere, waertoe
          gedesigneert is den chore der kercke
          waer inne alle gemeijns affairens
          reeckeningen van borgem(eeste)rs kerck
          en heijl(ig)engeest reeckeninge sullen
          moeten geschieden sonder dat in
          de selve plaetse eenigen wijn, bier,
          taback ofte brandewijn sal mogen
          getapt ofte gebruijckt worden, alwaer
          oock ten tijde van het doen der
          borgem(eeste)rs reeckeningen een ider der

          blz. 15

          naburen sal mogen komen naer
          hun beliefte om hunne reeckeningen
          te aenhooren, sien sluijten ende
          passeeren.

                            2

          is oock goet gevonden alle extra-
          ordinairisse vergaderingen te inhibere
          ten sij in gewigtige saken in de
          welcke acceleratie noodigh is
          eerstelijck van mijns heeren wegen
          daer toe gedaagt sijnde.



                            3

          niemant en sal op eijgene authoriteijt
          om wat saken het mogen wesen
          buijten kennisse en goet vinden van
          't corpus der schepenen mogen
          vaceeren, ende in cas van eenige
          wettelijcke deputatie sullen de
          gecommitteerde telkens naer
          verrigtinge van saken daer van
          aent gansche collegie, oft ten
          minsten aen 't meergedeelte der
          schepenen raport moeten doen.

          blz. 16

          ende soo men goet vint, daer van
          notulen worden gemaeckt, sullende
          nooit meer als eene ofte twee
          persoonen mogen worden gecommit-
          teert, de welcke ider voor hunne
          verteringe karre vragten ende
          vacatie des daags maer sullen
          hebben twee guldens, sullende op de
          v(er)pagtingen tot s'Bosch geen meer
          als eenen uijt het collegie van
          schepenen mogen werden gecommitteert
          den welcken in plaetse van borge
          met eene procuratie sal moeten
          sijn gemunieert.



                            4

          bij aldien imant nogtans gecommitteert
          wierde buijtens dorps te vaceeren
          sodaenigh na bij dat hij s'avonts
          wederom kan thuijs wesen, sal voor
          retoure, vacatie en verteringe
          maer mogen inbrengen eenen gulden
          ende soo iets wettelijcx bij nootsaeck
          extra ordinaire ten meesten profijte
          ofte tot voorcominge van meerdere
          schaade der gemeijnte mogte hebben
          moeten uijtleggen sal bij 't doen

          blz. 17

          van 't raport moeten bekent
          gemaeckt ende bij de generale
          te doen reeckeninge schriftelijck
          bij gelegt worden.

                            5

          Den president sal voor sijn jaarlijcx
          tractement hebben de somme
          van tagentigh guldens, ende ider
          schepen twintigh guldens, waer voor
          sij schepenen alle ordinaire en extra
          ordinaire vacatien, besoignes, ende



          binnen diensten sullen moeten doen
          soo van overstaen van reeckeningen
          begaen van schouwen als andersints
          niets gereserveert en in geval imant
          der schepenen naer behoorlijcke
          convocatie manqueerde te komen
          ter raetcamere in de v(er)gaederinge
          sal verbeuren telkens reijse eenen
          gulden ten profijte des heere ten
          waer den selven bij wettelijcke ge-
          gronde excusen hem bij den heere
          conde verontschuldige van on-
          mogelijck te hebben connen
          compareeren.

          blz. 18

                            6

          En sullen voortaan egeene v(er)teeringe
          mogen gedaen worden tot laste der
          gemeijnte op wat protecxt ofte name
          het selve soude mogen wesen
          uijtgenoemen, dat jaarlijcx als de
          bedienende borgem(eeste)rs afgaen ende
          andere worden beeedigt bij
          officier, schepenen, ende borgem(eeste)rs
          sal mogen werden verteert de
          somme van twaelff gulden eens
          item in 't begaen van de tuijn



          off heijmschouw mitsgaders op de
          straten ende laastelijck op de
          rivieren, sal door den officier schepenen
          en secretaris gedaen worden sonder
          eenige teerkosten tot laste van
          de gemeijnte te mogen inbrengen
          dan sal den officier sijne breucken
          genieten volgens keuren ende
          breucken, dogh in 't doen van de
          reeckeningen sal naer onder ge-
          woonte mogen worden verteert
          vijftien guldens.

                            7

          De viermannen sullen voor haer
          jaarlijcx tractement genieten

          blz. 19

          ider vijff gulden.

                            8

          sullen voortaen egeene extraordinaire
          specificatien van verschotten ofte
          andersints in reeckeninge worden
          gebragt ofte gepasseert, ten sij de
          selve eerst bij den heere ende
          in des selffs absentie bij den officier
          ende gelijcke schepenen sijn ge-
          visiteert ende getijckent, welcke



          specificatie als dan met clare
          uijtgedruckte texten sal moeten
          wesen opgestelt, op dat men kan sien
          dat het gelt van de gemeijnte
          behoorlijck ende nootsakelijck
          is gedeborseert sonder eenige
          posten ofte sommen in den anderen
          te trecken ofte sullen andersints
          verworpen worden, ten sij bij den heere
          ende schepenen anders wierde verstaen
          naer het gedaene raport der
          gecommitteerde aen den heere
          te doen.

                            9

          gelijck oock alle oude prothocolle
          in de com sullen moeten sijn ende
          blijven uijtgenomen den secretaris

          blz. 20

          sijne loopende prothocolle ende
          verders relatieff aen een acte tussen
          schepenen en secretaris door toedoen
          de hoogh ed(el) welgeb(oren) vrouwe van
          Asten onlangs gepasseert.

                            10

          alle de overgegevene borgem(eeste)rs reeckeninge
          en van collecteurs sullen moeten



          sijn en blijven in de com.

                            11

          sal ingelijcx den dorps zegel met
          alle andere acten, privelegien ende
          bescheden de gemeijnte confornerende
          altijt moeten sijn ende blijven in
          de com, nogte oijts meer uijtgebragt
          mogen worden als met kennisse der
          gelijcke schepenen, ofte ten minste
          vier der selve, ende op de selve
          manier sullen de uijtgehaalde zegelle
          bescheijden, privelegien, acten ende
          documenten wederom in de com
          moeten worden gebragt ende inge-
          sloten, sonder de selve onder hen
          te mogen behouden ofte buijten de
          raetcamer te verdragen als met

          blz. 21

          speciael consent des heeren andersints
          privativelijck daer voor te verant-
          woorden boven eene amande ider
          een van hen te vervallen van
          twintig guldens telkens reijse aen
          den heere

                            12



          De schepenen mede den secret(aris)
          voor sijn schrijven en regten sullen
          hun hebben te contenteeren met
          hunne oude geregtigheijt sonder
          meer te mogen vorderen.

                            13

          bij aldien eenige sake van consequentie
          ofte swarigheijt van processe tot
          laste der gemeijnte aenstaende
          waren ofte voorviel te moeten
          sustineeren, soo sullen de schepenen
          die geschapentheijt der sake den
          heer eerst schriftelijck moeten
          voordragen om naer gevallen raat
          van schepenen, kerck ende heijli(ge)geest-
          meesters, oock (: soo noodigh:) eenige
          der ingesetenen goede naburen
          daer toe van den heere wettelijck
          gecommitteert daer inne te worden

          blz. 22

          gedaen met rijpe deliberatie ende
          ingenomen advijs soo men in equiteijt
          ten besten van de gemeijnte gedaen
          ende sal vinden te behooren.

                            14

          ende in gevalle imant eenige processen



          solisitatien ofte iets anders presumeerde
          aen te vangen sonder prealable
          kennisse ende ordre in den immediate
          voorstaande articul vermelt, soo
          sal soodaenigh persoon ofte persoonen
          gehouden sijn daer voor in eijgene
          persoone te verantwoorden ende alle
          costen daer omme gedaen als te
          doen, selver dragen.

                            15

          alle de vergaderinge in de v(er)pondingen
          andere hooftboecken bij coopinge ende
          vermangelinge te vooren comende
          sal geschieden bij schepenen de beste
          kennisse hebbende beneffens den
          secretaris met expressen last in
          reguard te moeten nemen, dat niemant
          van de partijen in aff ofte aensetten
          en worden vercort nog de gemeijnen
          middelen en come schaade te lijden.

          blz. 23

                            16

          De twee beede setters sullen
          naer oude gewoonte setten, ende
          genieten als voor desen sonder
          eenige kosten ofte verteeringe
          tot laste van de gemeijnte te
          mogen inbrengen.



                            17

          de schepenen sullen gehouden sijn met
          consent des heeren op behoorlijcken
          tijt in elck borgem(eeste)rs jaer te
          formeeren de persooneele settinge
          naer vereijs van saken.

                            18

          Oock sullen de schepenen jaerlijck
          ontrent St-Jan ofte wel den 24ste
          junij agt ofte tien dagen te vooren
          gehouden sijn de borgem(eeste)rsboecken
          op te reeckenen, ende als dan oock
          te formeeren eenen corten staet
          van 't geene die borgem(eeste)rsboecken
          komen te bedragen, ende daer tegen

          blz. 24

          te reeckenen wat bij hun borgem(eeste)rs
          betaelt is, ende 'geene sij nog
          moeten betaelen, ende ingevalle
          men als dan comt te bevinden
          dat de schulden van dat jaar meer
          dan de uijtgegevene boecken komen
          te bedragen, soo sal aen de borgem(eeste)rs



          worden geordonneert dien persooneelen
          omslagh alnog soo meenigmael op
          te haelen als schepenen tot
          betaelinge der schulden van dat
          jaer sullen goet vinden, waer
          van in margine van 't hooft van
          't boeck, als oock op 't resolutie-
          boeck door den secretaris aen-
          teckeninge sal moeten werden
          gedaen.

                            19

          De collect ende verpondingboecken
          sullen alle jaar ten meesten voor-
          deel der gemeijnte publicq worden
          uijtgegeven sonder datter eenige
          costen daer over tot laste der
          gemeijnte sullen worden gedaen.

          blz. 25

                            20

          Niemant sal in de lasten, waer op
          hij gestelt is vrij wesen, ende op dat
          alle agter dencke, ende quaet v(er)moeden
          der ingesetenen en naburen benomen



          worden, dat imant mogelijck bij
          schepenen ende regeerders in maten
          van finantie anders worden gehandelt
          als tot pure voordeel ende profijt
          der gemeijnte, soo sijn door den heere
          van Asten gestelt de viermannen
          omme in qualiteijt als auditeuren
          over alle de reeckeningen aen te
          wesen, de welcke gehouden sullen
          sijn bij den heere aen te brengen
          indien uijt de reeckeninge voor
          comt het contrarie aen dit ende
          voorgaende reglement om die
          contraventeurs te doen straffen
          volgens de peenen daerin uijt
          gesteken.

                            21

          Welcke viermannen auditeurs oock
          mede neffens andere bevoegt sullen
          helpen de rekeningen teeckenen

          blz. 26

          passeeren, ende sluijten voor gemelten
          salaris, ende sullen die voors(chreven) auditeurs
          oock mede beneffens die schepenen
          eerstelijck van des heeren wegen
          gerigtelijck gecommitteert sijnde



          geauthoriseert wesen te ordonneeren
          betaelingen volgens dit en voorig
          reglement.

                            22

          De borgem(eeste)rs en collecteurs sullen
          de betalingen des comtoiren
          jaarlijcx intressen, ende alle
          andere gemeijntens lasten soodaenigh
          doen datter des wegen tot gemeijntens
          lasten egeene executie ofte
          molestatien en vallen, andersints
          dat dusdanige gebrekige borgem(eeste)rs
          voor alle schaade op hennen eijgen
          lasten sullen moeten verantwoorden
          waer toe als oock tot de
          betaelinge principael met praelabel
          voor weten ende consent bij penale
          ordonnantie sullen mogen worden
          gedwongen.

          blz. 27

                            23

          sullen de borgem(eeste)rs hen te vreede
          moeten houden met het tantiem



          van hennen ontfanck sijnde vijff
          gulden vant hondert bij 't oude
          reglement gestatueert ende
          op dat die selve geene ignorantie
          en connen pretendeeren, dat de
          intressen verschenen waren, soo
          hij bij het aenstellen van de borgem(eeste)rs
          door den secretaris aen hen moeten
          worden overgelevert een tenthier
          lijst met den verschijndagh wanneer
          sal moeten betaelt worden.

                            24

          sullen de borgem(eeste)rs pertinente
          quittantien der betaalde intressen
          bij hunne reeckeninge verleggen
          wes wegen door den secretaris op
          den jaarlijcxen renthierlijst een
          formulier van quitantie als dese
          ondervolgende sal moeten worden
          geschreven.

          ontfangen van H.H. borgem(eeste)rs
          van Asten beginnende St-Jan

          blz. 28

          tot St-Jan de somme van ........
          wegens een jaer intrest van een
          capitael van......... op den .........



          tot voorleeden, waer mede betaelt
          't jaer verschenen den ...........
          gegeven tot ....... den

                           
                            25

          de borgem(eeste)rs en sullen niemant mogen
          overvallen ofte beschaadigen met
          eenige sommatien, costen executien
          sonder de debiteuren eens ofte
          tweemael ten minste civilijck
          aengemaent, ende gewaerschouwt
          te hebben gehadt.

                            26

          De borgem(eeste)rs ende collecteurs
          reeckeningen sullen in staat ge-
          stelt worden binnen drie weecken
          naer St-Jan expiratie van hun jaer
          al welcke rekeningen als door
          den secretaris daer toe door de
          borgem(eeste)rs en collecteurs gerequireert
          ter presentie van twee schepenen
          van mijns heeren wegen daer toe

          blz. 29

          gecommitteert sullen moeten
          worden in ordere gestelt, ende



          sal ider der schepenen daer voor
          genieten twee gulden tien stuijvers
          op haren eijgen kost, ende sullen
          de selve rekeningen publiquelijck
          ter presentie van den officier
          schepenen, ende viermannen in de
          raetcamer met de daar toe
          specteerende documenten moeten
          worden opgelesen, ende naar neers...
          examinatie daer geen slodt op te
          maken, maer de selve reekeningen
          ongetijckent te laten, sullende
          die daags daer naer door twee
          uijt het collegie aen den hoogh ed(ele)
          welge(boren)ne aenwesende heren van Asten
          moeten worden overgebragt, om bij
          sijn hoogh ed(ele) te doen examineeren
          ende (: soo nodig agtet:) volgens
          dit reglement, als andersints
          corrigeren.

                            27

          ende de wijle den hoogh gemelten
          h(ee)re van Asten in 't opstellen van

          blz. 30

          dit reglement is betoonende den



          opregten iver ende liefde, die den
          selven is dragende tot welvaart
          van dese sijne gemeijnte, ende dat
          mogelijcx iets mogte contrarieeren
          aen sijn regt ofte jurisdictie, soo
          heeft den selven door desen articul
          wel doen precaveeren, ende in de
          voors(chreven) contrarieerende niet ge-
          consenteert.

                  
                            28

          Ende op dat niemant van dese regle-
          mente eenige ignorantie come te
          pretendeere, ende dat uijt cragte
          van dien de gemeijnte in goede
          staet magh worden herstelt
          ten meeste profijte geregeert alle
          abuijsen geredresseert, ende weg
          genomen, soo wort gelast dese
          ten gewoonlijcke plaetse ende tijde
          te publiceeren, ende die publicatie
          alle jaergedingen te reiteeren
          ende renoveeren.

          blz. 31



                            29

          finalijcx sal een igelijcken gehouden
          sijn dit reglement poinctuelijcke
          naer te komen ende te onder-
          houden op peene, dat ider een
          daer aen contravenierende
          telken reijse vervallen sal in de
          boeten van vijff guldens ten behoeven
          des heeren van Asten, houdende desen
          sijnen kragte tot tijt ende wijle
          van 's Heeren wegen anders sal worden
          goet gevonden te disponeeren.
          aldus gedaen tot Asten desen
          ses en twintigsten augusij 1700 negentien.

                   Baron van Colonster
                   grontheer van Asten

            Anto(ni) Canters  presi-
            dent schepen       1719

                   Jan Hicspoors  schepen

                   Bendert Vervoordeldonck  schepen

                   Jan van Hellemont  schepen

                   Willem Roijmans  schepen

                   Marcelis Daniëls  schepen

                   Jan Smits  schepen.

          blz. 32



          Op huijden den vijftienden januarij
          1700 en twintig soo heeft Jan Janssen Ber-
          narts en Antonij Jan Meujen beijde
          inwoonderen alhier aan handen
          van Johan Draak secretaris in ab-
          sentie van den heer drossard ten
          overstaan van d'heer Antonij
          Kanters president en Jan Smits schepen
          den behoorlijcken Eet als armm(eeste)rs
          afgelegt en hebben sij daar bij
          belooft haar te sullen gedragen en
          doen als armm(eeste)rs in gevolge de
          slans placaten ordonnantien en resolutien
          verpligt sijn te doen bevestigende
          sij selve met de woorden soo
          waarlijck helpe hun Godt
          almagtig.

                          Antoni Canters  schepen                                                                                            
       1720

                          Jan Smits  schepen.

          blz. 33



          Op huijden den vijfde meert 1720
          soo is door ordre van den hoog ed(el) welgeboren
          heer baron van Colonster heer deser gront-
          heerlijckheijt Asten en Ommel Jacobus
          van den Bergh van sijnen Eet als schutter
          en ondervorster ontslagen en voor
          sijne getrouwe diensten bedanckt coram
          Willem Roijmans en Marcelis Daandels
          schepen.

                              Marcelis Daniëls  schepen

                         Willem Roijmans  schepen.

          blz. 34



          Op huijden den sevende meij 1720 soo heeft
          d'heer Pieter de Cort drossard in den naam
          van den hoog ed(el) welgebore heere deser
          grontheerlijckheijt Asten en Ommel
          van haare schepen bedieninge bedanckt
          Jan Hicspoors ende Willem Laurijnsse ende
          wederom aangestelt Michiel van de
          Cruijs en Antonis Fransse.

          Datum ut supra heeft Michiel van
          de Cruijs als schepen aan handen
          van den heere drost naar voor-
          lesinge van den Eet in de politique
          reformatie van haar ho(og) mo(gende) ver-
          vat afgelegt ten overstaan van
          Jan van Helmont en Jan Smits
          schepenen.

          Op huijden den 18e meij 1720 heeft
          Antonij Tonij Franssen als schepen den
          behoorlijcken Eet in de politique
          reformatie van haar ho(og) mo(gende) ver-
          vat afgelegt ten overstaan van
          Jan Smits en Michiel van de Cruijs
          schepenen.

          blz. 35



                      Eet der borgem(eeste)rs

          Wij beloven en sweren als borgem(eeste)rs
          getrouwelijck te sullen innen en ontfangen
          soo danige collectboecken als ons door
          de regent ter handen sullen werden
          gestelt oock met gemijns gelt beloven
          wij gemijns schaden te sullen voorcomen
          ende verders de respective ordonnantien
          die ten onsen lasten door de regenten
          gegeven sullen werden te observeeren
          en naarcomen en ons verder te
          sullen gedragen gelijck eerlijck bor-
          gem(eeste)rs behooren en toestaat te doen
          mitsg(ade)rs des versogte sijnde te doen
          rekeninge bewijs et reliqua beves-
          tigende 't selve met de woorden
          soo waarlijck helpe haar Godt
          almagtig.

          Op huijden den 20e junij 1720 hebben
          Jan Jan Smits, Marcelis Driesse
          als borgem(eeste)rs van St-Jan 1720 tot
          St-Jan 1721 den voorenstaanden
          Eet aan handen van de heer Pieter
          de Cort drossard afgelegt ten
          overstaan van de ondergetijckende
          schepenen.

                       Antoni Canters  schepen

                       Jan van Hellemont  schepen.



          blz. 36

                        Eet der setters

          Wij beloven en sweren als setters ons in
          alles te sullen gedragen gelijck eerlijcke
          setters toestaat en behoort te doen
          soo waarlijck helpe ons Godt
          almagtig.

          Op huijden den 20e junij 1720 hebben
          Luijcas van der Loo en Peeter Aalbers
          als setters van St-Jan 1720 tot St-Jan
          1721 aan handen van de heer Pieter
          de Cort drossard gedaan den voor-
          staanden Eet toirconde ge-
          tijckent van den onderges(chreven) sche-
          penen.

                            Anto(ni) Canters  schepen
                             Jan van Hellemont  scheepen

                       Vergaderinge van
                       Antonij Kanters, Jan van
                       Helmont, Michiel van de
                       Cruijs, Bendert Ver-
                       vorreldonck en Marcelis
                       Daandels  schepenen.

                  Donderdag den 20e junij 1720

          Wert door den heer drost en schout
          deser heerlijckheijt voorgebragt



          blz. 37

          dat naar ouder gewoonte de genomineerde
                                               . en setters
          en geeligeerde borgem(eeste)rs . over deser gront-
          heerlijckheijt voor den jare in te gaan
          St-Jan 1700 en twintig tot St-Jan 1721, be-
          hoorlijck sijn geciteert omme den Eet
          tot elck behoorende, te comen af leggen
          dat ten dien eijnde wel is gecompareert
          Luijcas van der Loo en Peeter Aalbers
          die den Eet als setters hebben afgelegt
          gelijck oock gecompareert is Jan Jan
          Smits die ingelijcx den Eet als bor-
          gem(eeste)r heeft gedaan dog dat Marcelis
          Driesse in gebreke is gebleven te compa-
          reeren veel min den Eet als borge-
          meester af gelegt.

          Op dese conditien ende voorwaarden
          hier naar beschreven soo sullen de heeren
          schepenen deser grontheerlijckheijt Asten
          en Ommel publieck en voor alle man
          aan den minst willende aannemen te
          collecteeren bestellen hoorngelt en
          besaaide mergen, bier en geslagt mitsg(aders)
          hooftgelt, loco gemaal ingegaan den
          eerste october 1720 de conincxbede in
          gegaan 7ber=september 1720 als mede de persooneele
          quotisatie in te gaan den 1e jannuarij
          1721 en de clijne specij in te gaan den
          1e april 1721.



          blz. 38

          ende sal den aannemer gehouden wesen
          te moeten stellen tot verantwoordinge
          der voors(chreven) collectens goede sufficante
          binne borgen desen geregt bedwanck-
          baar dog ten minsten twee

          Den aannemer ende borge sullen gehou-
          den wesen voor de voldoeninge ende
          prompte betalinge vant comptoir
          goede sorge moeten dragen opdat de
          gemijnte door wan betaling in geen
          schade en come te vallen welcke schaden
          op den aannemer ende borge sullen
          werden verhaalt.

          Ende sullen aan den aannemer behoorlijcke
          collecboecken gelevert werden ten
          costen van de gemijnte

          Den aannemer ende borgen sullen van
          haren ontfanck ende uijtgaaf naar
          expiratie van haar jaar des versogt
          sijnde gehouden sijn te doen behoorlijcke
          rekeninge bewijs reliqua.

          op conditien en voorwaarden voors(chreven)
          soo worden van de voors(chreven) collecte te doen
          (ten berde gebragt) 't hooft gelt loco
          gemaal en daar van geboden twee
          gulden van ider hondert gulden en ge-
          klommen sijnde tot ses gulden
          ende niemant daar voor willende
          't selve aannemen is 't selve



          blz. 39

          opgehouden en wert vanwegen de sche-
          penen geprotesteert van aangewent
          devair.

          Item de clijne specij daar van geboden
          sijnde twee gulden en geklommen sijnde op
          ses gulden is 't selve daar voor opgehouden
          vermits niemant 't selve daar voor heeft willen
          aannemen.
          Item de persooneele quotisatie ad idem
          Item 't hoorngelt en besaijde mergen
          ad idem.
          Item den bier accijnsen ad idem
          Item ' geslagt ad idem
          Item de conincx beden ad idem.

          Aldus gedaan gelijck bovenstaat
          en wort vanwegen de schepenen en
          besteders vermits niemant is gecompa-
          reert die de voors(chreven) collecten voor ses
          gulden heeft willen aannemen, geprotes-
          teert van aangevende devairen
          actum Asten ter raatcamere desen
          sevende 8ber=october 1700 en twintig.

                  Anto(ni) Canters  schepen
                  Jan van Hellemont  schepen
                  Jan Smits  schepen
                  Marcelis Daniëls  schepen
                  Bendert Vervordeldonck  schepen
                  Michiel van de Cruijs  schepen
                  Antoni Vormans  schepen



          blz. 40

                          Vergaderinge van
                          den heere drossard en
                          schepenen

            Dijnsdag den 7e jan(uari) 1721

          is binne gestaan Hendrina Souve
          versoeckende van de heere provi-
          sooren van de arme tafel alumenta-
          tie voor haar en voor hare kind(eren)
          waar op goet gevonden is schoon den
          arme in sig selfs gering ende met
          veele arme persoonen belast is dat
          egter aan haar wekelijck beginnende
          met den 1e jan(uari) 1721 tot ultimo
          April daar aan volgende sal
          werden uijtgekeert door de
          armm(eeste)rs agt stu(ivers) ofte de waarde
          van dien 't welck aan haar arm(meeste)rs
          in reckeninge gevalideert sal worden
          en in geval van onverhoopte decaden-
          tie van de selve sal aan haar
          des bewust naart vermogen van de
          armetafele naarder werden gere-
          solveert soo als men sal vinden
          te behooren

         ) ) ) LET OP BLZ. 41 EN 42 ZIJN BLANCO ) ) )



          ) ) ) LET OP BLZ. 41 EN 42 ZIJN BLANCO ) ) )

          blz. 43

          Op huijden den 29e april 1721 soo
          heeft Jan Janssen Bosmans ten overstaan
          van schepenen dese betijckent aan handen
          van Johan Draak in absentie van de heer
          drost den behoorlijcke en gewoonlijcken Eet
          als Peelmeester gedaan gelovende te doen
          ende sig te reguleeren in conformite van
          den wille keure ende breucken deser
          grontheerlijckheijt Asten deselver te agter-
          volgen ende in hare promten te doen
          observeeren uijtwijsens de selve keure
          ende breuke ende verders als van outs
          gebruijkelijck is
                              Anto(ni) Canters  schepen
                              Jan van Hellemont  schepen
          Op huijden de 24e meij 1721 soo heeft d'heer Johan
          de Seelant secretaris der heerlijckheijt Beek
          ende Donck als een der momboirs
          over Adriaan van Lit volgens acte
          van aanstellinge van heeren drossard
          en schepenen alhier de dato den 27e deser
          gedaan den behoorlijcken Eet aan handen
          van den heer drossard gelovende
          in allen deelen coform de aanstellinge
          sig te sullen gedragen welcke acte van aanstellinge
          ten desen wort gehouden woordelijck
          te sijn geinsereert actum Asten den
          seven en twintigste meij 1700 een en
          twintig.
                        Jan van Hellemont  schepen
                      Bendert Vervordeldonck  schepen

          Op huijden den 22e julij 1721 soo heeft d'heer
          Govert van der Lit secretaris van Someren als
          momboir over Adriaan van der Lit den
          behoorlijcken Eet gedaan aan handen van den
          heer Pieter de Cort drost ten overstaan van 't
          collegie van schepenen en gelooft als d'heer Johan
          de Seelant mede momboir.



          blz. 44

                    Eet der borgem(eeste)rs

          Wij beloven en sweren als borgem(eeste)rs getrouwe-
          lijck te sullen innen en ontfangen soodanige colect
          boecken als ons door de regenten ter hande
          sullen werden gestelt oock met gemijns gelt
          beloven wij gemijns schade te sullen voorcomen
          en verders de respective ordonnantien
          dien ten onsen lasten door de regenten
          gegeven sullen werden te observeeren en
          naar comen en ons verders gedragen
          gelijck eerlijcke borgem(eeste)rs behoort en
          toe staat te doen mitsg(ader)s des versogt
          sijnde te doen rekeninge bewijs et
          reliqua bevestigen 't selve met
          de woorden soo waarlijck helpe haar
          Godt almagt.

          Op huijden den 21e junij 1721 hebben
          Huijbert Frans Huijbers en Jan Stevens
          als bogem(eeste)rs van St-Jan 1721 tot
          St-Jan 1722 den voorstaanden eet
          aan handen van Johan Draak
          secretaris in absentie van den
          heer drost gedaan en afgelegt
          toirconde getijckent.

                         Jan van Hellemont  schepen

                         Marcelis Daniëls  schepen.



          blz. 45

                             Eet der setters.

          Wij beloven en sweren als setters
          ons in alles te sullen gedragen gelijck
          eerlijcke setters toe staat en behoort
          te doen soo waarlijck helpen haar
          Godt almagt.

          Op huijden den 21 junij 1721 hebben
          Flips Warsenberg en Willem Willems
          als setters van St-Jan 1721 tot 1722
          aan handen van Johan Draak secr(etari)s
          in absentie van den heer drost
          gedaan den voorstaanden Eet
          toirconde getijckent.

                          Jan van Hellemont  schepen
                          Marcelis Daniëls  schepen

          compareerde voor Antonij Kanters en Jan van
          Helmont schepenen, Willemijn wed(uwe) Willem Sporen-
          berg geassisteert bij Jan Sporenberg haren
          soon welcke comparante bekent gelijck
          sij bekent mits desen ten vollen voldaan
          en betaalt te sijn van een capitalen
          som(me) van sestien hondert gulden met den in-
          trest van dien sprekende den constitutie
          brief tot laste van den corpus van Asten
          blijkende bij den selven constitutie
          brief sijnde van dato den vijftienden
          meij 16 hondert vier en tnegentigh
          actum Asten den ses en twintigste
          julij 1700 een en twintig.

                           Willemijn Willems
                        Jan Willems Sporenbergh
                     Antoni Canters  schepen
                     Jan van Hellemont  schepen
                     mij present



                         J. Draak  secr(etari)s.

          blz. 46

                              Vergaderinge van heeren
                              drost en schepenen

                     Dijnsdag den 4e 9 br = november 1721

          is binnen gestaan mr. Willem Graats
          chirrurgijn alhier de welcke heeft voor
          gebragt dat 't tractement van twintig
          gulden waarvoor alle arme persoonen
          moet cureeren en medicamenten leveren
          voor eenige jaren in de som(me) mogte werden
          geaugementeert.
          waar op delibereert sijnde is goet ge-
          vonden voor den tijt van vijf jaren aan
          den gemelten chirrurgijn jaarlijcx te
          betalen uijt de armme casse de som(me)
          van seventien gulden tien stu(ijvers).

                           Vergaderinge van den heer drost
                           en schepenen.

                 dijnsdagh den 24 meert 1722

          is goet gevonden dat de armmeesters verders sullen
          hebben te continueeren, inde weeckelijcke acht stuijvers
          aan Hendrina Sauve te betalen tot naarder oordre
          dat oock aan deselve sal werden ingeruijmt de
          helfte van het aarmhuijsken tegenwoordig bewoont
          bij de huijsvroue van Goort Geldens, avanck nemen-
          de met de verhuijsens tijt alhier, werdende
          aan de regerende armm(eeste)rs geordonneert het geene
          voors(chreven) te doen naar comen sonder daar van
          in gebreecken te blijven.



          blz. 47

                        Vergaderinge van heeren
                        schepenen Kanters, Smits, Vervor-
                        reldonck, van de Cruijs en
                        Voermans.

                  Saterdag den 20e junij 1722

          Den heere drost en schout alhier verstaan
          missive van den hoog ed(ele) welgeb(oren) heer
          baron van Clonster als heere van Asten
          te Luijk gedateert den 16e meij 1722
          in houdende tot het geene naarvolgende
          in cas dat ik hier geene brieve become van
          de schepens met de presentatie van de namen
          des geene die bij borgem(eeste)rs moeten geset
          worden soo sal u E(dele) in minen naam maar
          ingevolgen van welcke ordere wert in den
          naam van den hoog ed(el) welgeb(oren) heer van
          Asten tot borgem(eeste)rs geeligeert Paulus
          Geven en Peeter Aalbers en tot setters
          Willem Willems en Peeter Langendonck.

                         Eet der borgem(eeste)rs

          Wij beloven en sweren als borgem(eeste)rs getrou-
          welijck te sullen innen en ontfangen soodanige
          collectboecken als ons door de regenten
          ter handen sullen worden gestelt oock met
          gemijns gelt beloven wij gemijns schade te sullen
          voorcomen en verders de respective ordon-
          nantien die ten onsen last door de regenten
          gegeven sullen werden te observeeren en
          naar comen en verders ons gedragen
          als eerlijcke borgem(eeste)rs behooren en
          toe staan te doen en des versogt te doen



          rekeninge bewijs en reliqua soo
          waarlijck helpe haar Godt Almagtig.

          Op huijden den 20e junij 1722 hebben

          blz. 48

          Paulus Geven en Peeter Aalbers
          als borgem(eeste)rs van St-Jan 1722 tot St-Jan
          1723 den voorenstaanden Eet aan handen
          van den heere drossard en schout afgelegt
          coram schepenen betijckent

                   Antoni Canters  schepen
                      Jan Smits  schepen.

                 Eet der setters

          Wij beloven en sweren als setters
          ons in alles te sullen gedragen gelijck
          eerlijcke stters behooren en toestaat
          te doen soo waarlijck helpe haar
          Godt almagtig.

          Op huijden den 20e junij 1722 hebben
          Peeter Langendonck en Willem Willems
          als setters van St-Jan 1722 tot St-Jan 1723
          aan handen van den heere drossart
                        . afgelegt den voorstaande Eet
          en schout . gelovende ten allen tijden
          des gerequireert tot gemijns dienste
          te stellen compareeren en laten emplo-
          jeeren.

                        Antoni Canters  schepen
                        Jan Smits  schepen



          blz. 49

                      Vergaderingh van drosst
                      en schout, schepenen en
                      vierman.

               Maendagh den 20 julij 1722

          Is binnen gestaen den heere Josselin predicant
          alhier clagende dat des zondaegs tot den
          Godtsdienst niet behoorlijck wort geluijt
          en dat het nogtans behoorde dat daer
          inne ordre gestelt soude worden, en dat de
          helft daervan bij de gemeente, en dander
          helft uijt de kercke middelen betaelt
          soude worden.

          Is goet gevonden, dat het luijden soo als van
          halft en halft gedragen en betaelt sal
          worden, mede gerapporteert dat het luijden
          met alle de clocken aen(den) schoolm(eeste)r alhier
          is bestelt voor een jaer ingaende met
          aug(usti) 1722 en dat voor dertien gulden in
          't jaer, zijnde de helft ten laste van(de) gemeente
          en dander helft voor de kercke.

          Extract uijt de resolutien van haar
          Ed(el) mo(gende) heere raade van staaten der vereenighde
          Nederlanden.

                             Saterdagh den 15 augustij 1722

          Ontfangen eenen missive van den rentmeester
          des tombes, geschreven ten S-Bosch den 14 deser
          houdende in substantie, dat hij, ingevolge van haar



          ed(el) mog(ende) resolutie, van den tweden april laastleden
          op een requeste van de regenten der grontheerlijck-
          heijt Asten, quartiere van Peelant Meijerije van

          blz. 50

          S-Bosch, waarbij deselve, om geallegeerde redenen
          versoecken haar ed(el) mog(ende) approbatie op den erfkoop
          bij haer gedaen van de oude pastorije huijsinge al-
          daar, mits genietende de sestigh gulden jaarlijcks
          voor pastorije huuringe gestelt ofte ontslagingh
        voor altoos, omme een pastorije huijsinge aen deselve ende
          volgende predicanten te moeten leveren bij hem
          ontbooden heeft den predicant ende de voorn(oemde) re-
          genten, en tussen die beijden op approbatie van
          haar ed(el) mog(ende) een accoort getroffen waarvan co-
          pije autentieq, neffens de missive goet dat haar
          ed(el) mog(ende)(:onder correctie:) dan voorst(aande) erfkoop van
          de pastorije bij de voorn(oemde) regenten gedaen, souden
          connen approberen, en deselve volgens haar ed(el)
          mo(gende) resolutie van(de) 9 en maart 1702 laaten genie-
          ten de sestigh gulden jaarlijcx voor pastorije huur
          toegelegt beginnende met november 1724 waar
          op gedelibreert sijnde, is goetgevonden, en verstaan te
          appproberen 't voors(taande) accord. welcke dienvolgens sal
          geregistreert worden ter secretarije, en den gemelten
          rentmeester te autoriseeren tot de naarcominge
          van dien voor soo veel het hem in sijn qualiteijt
          aengaet was geparapheert G.V.Coehoorn en
          onderstont accordeert met het registr(eren), en was
          onderteeckent S. van Slingelant
          aldus 't gene voors(chreven) geregistreert den 24sten
          augustij 1700 twe en twintigh.

                        Jan Smits  schepen
                        Antoni Voermans  schepen.



          blz. 51

          Op huijden den agt en twintig
          ste augusti 1700 twee en twintig soo
          is door Johan Draak secretaris
          deser heerlijckheijt Asten en Ommel
          als waarnemende het officeij in
          absentie van de heer Pieter de Cort drost
          als daar toe schriftelijck versogt
          sijnde door den heer baron van Colonster
          grontheer van Asten ons in orrigenalie
          gebleken, Jan Smits en Tonij Voermans
          schepenen van haren schepenen Eet
          ontslagen en voor haren getrouwen
          diensten als schepenen de selve bedanckt.

          Op datum als boven soo is Jan Doensen
          als vier gesworen man van sijnen Eet ont-
          slagen en bedanckt voor sijnen getrouwen
          dienst.

          Datum als boven soo heeft Jan Doensen
          den behoorlijcken Eet gedaan als
          schepen ende Tonij Voermans
          den behoorlijcken Eet gedaan
          als vier gesworen man ten overstaan
          van schepenen dese betijkent

                   Antoni Canters

                   Marcelis Daniëls



                    J. Draak ser(etaris)     
                                    1722.

          blz. 52

          Op huijden den negen en twintigste au-
          gusti 1700 twee en twintig soo heeft
          Peeter Dircx van de Vorst aan handen
          van Johan Draak in absentie van
          den heer drost den behoorlijcken
          Eet gedaan als schepen ten overstaan
          van schepenen deser betijckent

                   Antoni Canters

                   Marcelis Daniëls

             J. Draak secr(etaris)           
                              1722

          Soo dat nu schepenen sijn

          Antonij Kanters  president
          Jan van Helmont  schepen
          Bendert Vervorreldonck  schepen
          Michiel van de Cruijs  schepen
          Marcelis Daniëls  schepen
          Jan Doense  schepen
          Pieter Dircx van de Vorst  schepen

                 Viermannen

          Dirck van Hugte  vierman
          Dirck Andriesse  vierman



          Jan van Hoof  vierman
          Antonij Voermans  vierman.

          blz. 53

                            Vergaderinge van heeren
                            drossard en schepenen except
                            Bendert Vervorreldonck

               Saterdag den 14e 9 br. = npvember 1722

          is goet gevonden te versoecken en committeeren
          d'heer Pieter de Cort drost, Antonij Kanters
          pre(sident)schepen, Michiel van de Cruijs en Jan
          Doensen schepenen omme met den gewesen
          borgem(eeste)r Jan Stevens van d'heer Johan
          Winterroij luijtenant in dienst van desen
          staat en van juffr. Elisabet Winteroij
          ingevolge de conditie van coop vande
          oude pastorij de reste te ontfangen ende
          verders daar inne ten dienste vande
          gemijnte te handelen soo als sij het
          profijtelijcxste sullen oordeelen onder
          gelofte van ratificatie en indemnitijt
          naar behooren.

          Op huijden den agtienden november 1722 soo hebben
          Tomas Aarts woonende alhier en Ambrosius
          Jansse Slaats woonende tot Deursen den
          behoorlijcken Eet aan handen van den
          geauthoriseerde vant officij gedaan en
          afgelegt als momboiren over de onmon
                                                              . geboortig alhier



          dige kind(eren) van Paulus Jansse Evers . verweckt
          bij Catrijn Hendr. De Bruijn geboortigh
          tot Deursen.

          blz. 54

          Op huijden den 15e febr(ueri) 1723 soo heeft d'heer
          Pieter de Cort drossart en schout van Asten
          van s'heeren wegen aengstelt tot armm(eeste)rs
          van Asten Joseph (...) Vervordeldonck
          en Cornelis Lambert Fransen, en hebben deselven
          den behoorl(ijcken) en gewoonlijcken Eet als arm-
          m(eeste)rs van Asten aen handen van(den) v(oorschreven) drossart
          en schout afgelegt, en daerbij belooft
          den armen en haare goederen getrouwelij(k)
          en eerlijck te sullen regeren sonder onderscheijt
          van persoonen, (...) of mogen, maer
          doen dat eerlijcke persoonen belooven te doen
          alles ingevolge haer ho(og) mo(gende) reglementen
          op dit stuck geemaneert bevestigend
          tselve, soo waerlijck helpe haer Godt
          almagtig coram van Helmont
          Marcelis Daandels en Peeter van der
          Vorst schepenen.

                            Jan van Helmont  schepen

                            Marcelis Daniëls  schepen

                            Peter van de Vorst  schepen.



          blz. 55

                          Vergaderinge van heeren
                          provisooren van den armen
                          van Asten.

                 Dijnsdagh den 2 meert 1723

          sijn op versoeck binnen gestaan Joseph Ver-
          vorreldonck regerende armm(eester) alhier
          den welcke aan de vergaderinge voorbragt
          dat aan den armen was competeerende
          seker placxke lant groot circa een loopen-
          saat gelegen alhier int bergslant
          dat oock het selve in soodanigen
          geringen prijs was dat het de lasten
          niet heeft mogen gelden maar ter
          contrarie ledig is leggende soo dat
          den armen de lasten daar op nog
          moeten toe geven ende dat hij daar
          omme onder reverentie oordeelde
          de wijl wel imant daar toe speculatie
          mogte hebben dat het selve nutter was
          overgegeven dan behouden dog sig
          verder onderwerpende aan het oordeel
          van de heeren provisooren.

          De heeren provisooren (:alvoorens



          hierop mondeling gehoort Jan Verberne
          en Antonij Jan Meuijen afgegane armm(eeste)rs
          die haar geheel conformeerde aan het
          geproponeerde:) hebben goetgevonden
          den regeerende armm(eeste)rs te authoriseeren
          omme naar voorgaande proclamatie
          't gemelte lant publieck en voor alle-
          man is het doenlijck te vercoopen.

          blz. 56

          ten overstaan van de heeren provisooren
          om alsoo den armen te ontlasten.

          P. de Cort          P.G. Joselin.

                     Antoni Canters  schepen
                     Ichiel van de Cruijs  schepen

                Eet der borgem(eeste)rs

          Wij beloven en sweren als borgem(eeste)rs getrou-
          welijck te sullen innen en ontfangen
          soodanige collectboeck als ons door de
          regenten ter handen sullen worden gestelt
          oock met gemijnsgelt beloven wij gemijns
          schade te sullen voorcomen en verders de
          respective ordonnantie die ten lasten
          door de regenten gegeven sullen worden te
          observeeren en naar comen en verders
          ons gedragen als eerlijcke borgem(eeste)rs
          behooren en toestaat te doen en des
          versogt te doen behoorlijcke rekeninge
          bewijs et reliqua soo waarlijck helpe
          haar Godt almagtig.



          Op huijden den 19e junij 1723 hebben Willem
          Willems en IJsbout Hendrix
          als borgem(eeste)rs van St-Jan 1723 tot St-Jan
          1724 den voorenstaande Eet aan handen
          van de heer Pieter de Cort drossard en
          schout afgelegt coram schepenen betijckent.

                   Antoni Canters  schepen

                   Marcelis Daniëls  schepen.

          blz. 57

                        Eedt der setters

          Wij beloven en sweren als setters ons
          in alles te sullen gedragen gelijck eer-
          lijcke setters behooren en toe staat te
          doen soo waarlijck helpe haar
          Godt almagtig.

          Op huijden den 19e junij 1723 hebben
          Simon Peeters en Andries Peeters
          Als setters van St-Jan 1723 tot St-Jan 1724
          aan handen van d'heer Pieter de Cort
          drossard en schout afgelegt den vooren-
          staanden Eet gelovende ten alle tijden
          des gerequireert tot gemijne dienste te
          sullen compareeren en laten emplojeeren.

                     Antoni Canters  schepen

                     Marcelis Daniëls  schepen

          Op huijden den tienden augustij
          1700 vier en twintig soo hebben Hend(rik)
          Verboeijen en Antonij Jansse als momboirs
          over Anna Maria onmundige dogter van



          Gerit Jansse verweckt bij Dirske Franssen
          den behoorlijcken Eet afgelegt aan
          handen van Johan Draak mits d'absentie
          van den heer drost ten overstaan van
          Antonij Kanters en Jan van Helmont
          schepenen met de woorden soo waarlijck
          helpe haar Godt almagtig.

                         Antoni Canters  schepen
                         Jan van Helmont  schepen

                            J. Draak  secr(etaris)                                              
                                         1723

          blz. 58

                        Vergaderinge van drossart en
                    alle schepenen abs(ent) V(er)vordeldonck

               Maendag den 25 octob(er) 1723

          Opheden dato ut supra is naer voorgaende publicatie
          ten berde gebregt de collecte van de be-
          zaijde mergen, hoorngelden, drancken, geslagt,
          cleijn specij en 't hooftgelt ingegaen den
          1 octob(er) 1723 en de conincxbeede ingegaen den
          17 september jongsleden als oock de slants v(er)pond(inge)
          en personeele quotesatie in te gaen den
          1 jan(uari) 1724 en naer dat tselve met clockesl(ag)
          ten berde was gebragt, en daer van
          v(er)mogens haer ed(el) mo(gende) resolutie van(den) 30 october
          1709 van vijff per cento, tot ses per cento
          was opgeclommen, is niemant gecompareert
          van deselve collect heeft willen aennemen
          waerom geprotesteert wert van aengewende
          devoir.

               P. de Cort    Michiel van de Cruijs  schepen

                                Peter van de Voorst  schepen



                                Jan van Hellemont  schepen

                                Jan Doensse  schepen

                    Copije

               Extract uijt het register
               der resolutien van(den) hoog mog(ende)
               heeren staaten generaal der
               Vereenighde Nederlanden.

          blz. 59

                Martis(=dinsdag) den 12 maaij 1722

          Ontfangen eenen missive van den raad van
          staaten, geschreven alhier inden Haage den 30e
          van de voorledene maant, houdende ingevolge
          tot voldoeninge van haar hoog mog(ende) resol(utie)
          van den 5en januarij daar te vooren der selve
          advijs op de requeste van de regenten van Asten
          om geallegueerde redenen, versoeckende remissie
          van agterstallige verpondingen mitsgaaders
          van de verpondingen van den jaare 1721, ende
          dat aan den ontfanger der verpondingen mogt
          werden gelast, 't geen sij wegens de insuffic-
          cio van haare landerijen, aen de verpondingen
          te cort comen, van haar niet affte vorderen
          waarop gedelibreert, sijnde, is goetgevonden
          en verstaen, dat aan de gemelten regenten
          van Asten sal werden geaccordeert, soo als
          aan haer geaccordeert wert mits desen,
          remissie van verpondingen, en beede van
          soodanige huijsen en landerijen, welcke ter
          occasie van de calimiteijten van den oorlog



          gedestrueert off ongecultiveert sijn blijven leg-
          gen ende wert het verdere versoeck bij de
          voor(schreve) regenten gedaen mits desen afgewesen
          was geparapheert A.Velters onderstont
          accordeert met het voors(chreven) register, en
          was onderteeckent F. Fagel.

          blz. 60

          copije
                       Extract uijt 't register
                       der resolutien van de hoog
                       mog(ende) heeren staaten gene-
                       raal der Vereenighde Neder-
                       landen

               Jovis(=donderdag) den 22 octob(er) 1722

          Ontfangen een missive van de raad van
          staate, geschreven alhier in den Haage den
          19e deser, houdende ingevolge, ende tot vol-
          doeninge van haar hoog mog(ende) resolutie van
          den (?)en augustij laastleden, derselver ad-
          vijs op de naardere requeste van de regenten
          van Asten, quartiere van Peelant Meijer-
          ije  van 's-Hertogenbosch, om geallequeer-
          de redenen, versoeckende haar hoog mog(ende)
          declaratoir, van wat tijt de rimissien
          van de verpondingen, ende beeden van haare



          geabandoneerde huijsen, en desen leggende
          landen bij haar hoog mog(ende) resolutie van den
          12 maaij, daar te vooren aen haar supp(lian)ten
          geaccordeert soude mogen aenvangh genomen
          hebben, en versoeckende, dat de selve haar mo-
          gen valideren, van die tijt af(...) dat de selve
          huijsen en landen sijn verlaaten
          waarop gedelibreert sijnde, is goet gevonden
          en verstaan mits desen te verclaaren, dat

          blz. 61

          dat de voors(chreven) remissie bij haar hoog mog(ende)
          resolutie van den 12 maaij laastleden aan de
          voorn(oemde) regenten geaccordeert, aanvangh heeft
          genomen met 't loopende jaar 1722 en wert
          dienvolgende het verdere versoeck bij de voors(chreven) re-
          queste gedaen, afgeslagen, was geparapheert
          Everhard Rouse onderstont accordeert met
          't voors(chreven) register. F. Fagel.

          Op huijden den vierden 9 br.= (november) 1723 soo
          hebben Johannes van der Linden en Ber-                        
          nardus Graats als bloet omen over de
          onmundige kinderen van wijlen Willem Graats
          verweckt bij Hendrien van der Linden
          aan handen van Johan Draak secr(etaris) mits
          absentie van den heer drost den
          behoorlijcken Eet als momboirs over
          de voors(chreven) onmundige kinderen



          afgelegt bevestigde 't selve
          met de woorden soo waarlijck
          helpe haar Godt almagtig
          coram Jan van Helmont en Jan
          Doensen schepenen.

                     Jan van Hellemont  schepen

                     Jan Doensse  schepen

                     J. Draak secr(etaris).

          blz. 62

          Op huijden den derde januari 1724 soo hebben
          Tomas Hoefnagels en Francis Conincx
          als bloet omen over de drie onmudige
          kinderen met name Jenneke, Alegonde
          en Jan van wijlen Goort Jan Hoefnegels
          verweckt bij Catarina Conincx aan
          handen van Johan Draak secr(etaris) mits
          absentie van den heer drost den
          behoorlijcken Eet als momboirs
          afgelegt actum ut supra

                      Antoni Canters  schepen

                      Jan Doensse  schepen

                      J. Draak  secr(etaris)

          Op huijden den vijftiende meij 1724 soo
          hebben Wouter Hoefnagels en Francis



          van Rijt als momboirs over het onmun-
          dig kint van Jan van Rijt verweckt bij
          Jenneke Wouter Hoefnagels den be-
          hoorlijcken Eet af gelegt ende belooft
          gelijcke wettige beedigde momboirs
          te sullen handelen ende doen actum
          ut supra.

                         Antoni Canters  schepen

                         Jan Doensse  schepen

                         J. Draak secr(etaris)

          blz. 63

                        Eedt van de borgem(eeste)rs

          Wij belooven en sweeren dat wij als borgem(eeste)rs
          de gemeente in alle hare oude regten
          en geregtigheden sullen helpen mainteneren
          en voor staen, als oock de collect boecken
          als borgem(eeste)rs die ons door de
          regenten volgens ordre vanden lande ter
          hant gestelt zullen worden getrouwelijck
          zullen innen, en met gemeijnte gelt
          gemeijnts schade te sullen voorstaen, en
          alle ordonn(antien) ons tot onsen zake naer out ge-
          bruijck en ordre vanden lande geslagen sullen
          worden te sullen voldoen en naer comen, en verders
          ons gedragen gelijck eerlijcke borgem(eeste)rs
          toestaet te doen, en des versogt te doen behoorlijck
          reke(ning) bewijs en reliqua soo waerlijck
          mogt haer Godt almagtigh helpen.



          Op huijden den 17e junij 1724 hebben Marten
          Mattijsse van Dijk en Flips Warsenbergh
          als geeligeerde borgem(eeste)rs den voorstaenden
          Eedt aen handen vanden heer drossard alhier
          gedaen en afgelegt coram de onder-
          getijckende.

                       Antoni Canters  schepen

                       Jan van Hellemont  schepen

                       J. Draak  secr(etaris)

          blz. 64

                       Eedt der setters

          Wij belooven en sweeren als setters des
          versogt, de gemeente te sullen voorstaen
          en oock ons te sullen gedragen gelijck
          't behoort, soo waerlijck helpe haer
          Godt almagtigh.

          Op huijden den 17e junij 1724 hebben Jan Goort
          Loomans en Peeter Langendonck
          gedaen den voorstaenden Eedt aen handen
          vanden heer drossard alhier, coram des onder-
          getijckende.

                          Antonij Canters  schepen

                          Jan van Hellemont  schepen



                          J. Draak  secr(etaris)

          Wij schepenen der grondtheerlijck-
          heijt Asten quartiere van Peelant Meijerije van
          's-Hertogenbosch doen conde certificeeren en
          verclaren bij desen op Eede ampts halve gedaan
          waar en waaragtig te wesen, dat door de lang-
          durige droogte en hitte der sonne in den jare 1723
          de granen in de airen opt velt versengt sijn
          geweest, dat ook alsdoen door de hitte der
          sonne 't gras opt velt of weijen voor 't vee
          voort meerengedeelte mede verbrant sijn
          sulcx dat de meeste ingesetenen met miserie
          en armoede hun vee door den gepasseerden
          somer van 1723 en opgevolgden winter
          hebben doorgebragt, dat ook veel vee door
          gebreck van voeder sijn gestorven, soo dat de
          meeste ingesetenen ten eenen maal buijten
          staat sijn gestelt om haar schulden te connen

          blz. 65

          betalen, behalven dat sij door den langdurigen
          lagen prijs van granen, vee en boter te voorens
          in onvermogen waren gebragt, sijnde den handel
          onder 't vee genogsaam (:gelijck eenige jaren
          is geweest:) stilstaande en vervolgens buijten
          staat om gelt tot betalingh der slants
          comptoiren te connen furneren, soo dat in
          voorgaande jaren de slants comptoiren
          meer met genegotieerde penn(ingen) die er niet
          meer te krijgen sijn als met gecollecteerde
          betaalt sijn, en alsoo de granen ten velden
          int beginne vant jaar 1724 hoope dede
          hebben van eenen vrugtbaren oicxt om daar
          mede in dien alles wat geldiger mogte
          worden, de agterstallige lasten en schulden
          te betalen, heeft het ongeluk gewilt
          dat naar eenen langdurigen schrale wint



          en opgevolgde vorst en mist snagts tussen
          den 17e en 18e meij 1724 de granen opt velt
          bevroren en daar door bedorven sijn en ver-
          claren wij naar voorgaande oculaire inspectie
          op de Eede als voor bevonden te hebben
          datter veel granen ten velden sijn afgemaijt
          en nog veel sijn blijven staan om dat
          veel ingesetenen geen gelt hebben
          om saij boeckweijt tot besaijinge vant
          lant te connen coopen dat dagelijcx comt
          te ondervinden dat door de continueele lang-
          durige droogte en snagts vallende
          mist de granen ten velde erger worden
          en de weijen tot voetsel vant vee ver-
          drogen en hebben wij bevonden de
          volgende quantitijt loop(ensaat) granen of rogge circa bevroren
          te sijn.

          blz. 66

          Jan Benders geheel bedorven.................6 loop(ensaet)
          6 loopens. half bedorven is...................3 lopens.

          Willem Rijnders.................................2 loopens.
          3 loopens. half bedorven is...................12 loopens.

          Jelis Hendrix.....................................5 loopens.
          3 loopens. half is...............................12 loopens.

          Jelis Goorts......................................5 loopens.
          4 loopens. half..................................2 loopens.

          Tijs Janssen......................................4 loopens.
          4 loopens. half..................................2 loopens.

          Jan Flipse........................................5 loopens.



          6 loopens. half..................................3 loopens.

          Jacob Linders....................................42 loopens.
          5 loopens. half..................................22 loopens.

          Dirck van Hugten...............................10 loopens.
          10 loopens. half.................................5 loopens.

          Marten Jansse...................................12 loopens
          4 loopens. half..................................2 loopens.

          Dirck van Someren.............................8 loopens.
          8 loopens. half..................................4 loopens.

          Jan Marcelis.....................................2 loopens.
          3 loopens. half..................................12 loopens.
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          blz. 67

                                                          loopens.

          Lindert Jansse...................................2
          4 loopens. voor twee derde bedorven.......22

          Paulus Jelis......................................6

          Lindert Joosten..................................5
          2 loopens. half..................................1

          Tijs Rijnders.....................................5
          3 loopens. half..................................12

          Marcelis Daandels..............................10
          5 loopens. half..................................22



          Jan Aarts.........................................9
          9 loopens. half..................................42

          Daandel Peeters.................................3
          5 loopens. half..................................22

          Peeter Peeters...................................5
          2 loopens. half..................................1

          Jan Peeters Slaats...............................10
          5 loopens. half..................................22

          Jan Teunis........................................10
          4 loopens. half..................................2

          Jan Geven........................................62
          4 loopens. half..................................2

          Jan Willems......................................6

          Hend(rik) Peeters...............................2
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          blz. 68

                                                            loopens.
          Wouter Teunis...................................8
          7 loopens. half..................................32
          Hend(rik) Aarts.................................32
          2 loopens. half..................................1

          Willem Willems.................................8
          7 loopens. half..................................32
          Dirck Driessen..................................32
          4 loopens. half..................................2

          Wilbert Huijbers................................2
          1 loopens. half..................................2
          Hend(rik) Jansse................................5
          4 loopens. half..................................2



          de wed(uwe) Peeter Daandels.................9
          5 loopens. half..................................22
          IJsbout Hendrix.................................6
          6 loopens half...................................3

          Peeter Martens..................................8
          4 loopens half...................................2
          Joost Teunis.....................................5
          6 loopens. half..................................3

          Goort Franse.....................................9
          5 loopens. half..................................22
          Jan Peeters.......................................12
          8 loopens. half..................................4

          Gerit Faasse.....................................52
          52 loopens. half................................3
          Tijs Dircx........................................26
          24 loopens. half.................................12

                                                              156

          blz. 69

          Frans Goorts.....................................10
          11 loopens. half.................................52
          Dirck Peeters....................................52
          6 loopens. half..................................3

          Jan Jelis..........................................5
          3 loopens. half..................................12
          Jan van Helmont................................10
          6 loopens. half..................................3

          Jacob Bosbremer................................12
          2 loopens. half..................................1
          Jan Verasdonck.................................7



          7 loopens. half..................................32

          Frans van Weert................................6
          5 loopens. half..................................22
          Tomas Polle.....................................5
          4 loopens. half..................................2

          Jen Huijbers.....................................22
          Tomas Hoefnagels..............................8
          8 loopens. half..................................4
         
          Paulus Hoefnagels..............................9
          9 loopens. half..................................42
          Peeter Tonij Fransse...........................10
          10 loopens. half.................................5

          Jacob van Hugte................................4
          4 loopens. half..................................2
          Jan Peeter Slaats................................32
          3 loopens. half..................................12

                                                              126

          blz. 70

          de wed(uwe) Jan de Seger.....................5
          5 loopens. half..................................22
          Jan Lintermans..................................2
          2 loopens. half..................................1

          Geef Dircx.......................................22

          Claas Flipse......................................6
          6 loopens. 5/; bedorven is.....................2

          Dirck Joosten....................................62
          2 loopens. half..................................1



          Peeter Driesse...................................52
          2 loopens. half..................................1

          de wed(uwe) Aart Goorts......................5
          3 loopens. half..................................12
          de wed(uwe) Jan Plenders.....................5
          3 loopens. half..................................12

          Jan Vriens........................................52

          Jan Stevens......................................12
          6 loopens. half..................................3

          Jan van Bussel...................................7
          5 loopens. half..................................22
          Peeter van Bussel...............................7
          3 loopens. half..................................12

          de wed(uwe) Paulus Claasse..................8
          5 loopens. half..................................22
          Jan Faasse........................................7
          2 loopens. half..................................1

                                                              94

          blz. 71

                                                             loopens.

          Frans Lambers..................................5
          4 loopens. half..................................2
          Antonij Hase.....................................12
          10 loopens. half.................................5

          Aart Driesse.....................................4
          6 loopens. half..................................3
          Jan Bosmans.....................................4
          2 loopens. half..................................1

          Bendert van Hoof...............................11



          9 loopens. half..................................42
          Joseph Vervorreldonck.........................7
          6 loopens. half..................................3

          Marcelis van Hugten...........................9
          4 loopens. half..................................2
          Goort Antonis...................................3
          3 loopens. half..................................12

          Wilbert Aalbers.................................5
          5 loopens. half..................................22
          Willem Tijs Hase...............................6
          7 loopens. half..................................32

          Jan Joosten.......................................17
          5 loopens. half..................................22
          Jan Peeters.......................................8
          4 loopens. half..................................2

          de wed(uwe) Hendrik Peeters.................7
          7 loopens. half..................................32
          Hendrik Bakermans.............................9
          7 loopens. half..................................32

          Jan Goorts........................................2
          2 loopens. half..................................1
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          blz. 72

          de wed(uwe) Flips van Hugte................12
          5 loopens. half..................................22
          Goort Marcelis..................................4
          4 loopens. half..................................2

          de wed(uwe) Jacob Tomas....................3
          1 loopens. half..................................2
          Peeter Colen.....................................3
          3 loopens. half..................................12



          Frans Wollff................................,....2
          2 loopens. half..................................1
          Joost Jooste......................................5
          5 loopens. half..................................22

          Jan den Herd....................................42
          2 loopens. half..................................1
          Jacob Martens...................................16
          10 loopens. half.................................5

          Willem van Hugten.............................5
          2 loopens. half..................................1
          Bendert Vervorreldonck.......................8
          6 loopens. half..................................3

          Jan Nabuur.......................................6
          6 loopens. half..................................3
          de wed(uwe) Lindert Jansse...................3
          4 loopens. half..................................2

          Peeter van de Mortel...........................3
          2 loopens. half..................................1
          IJsbout Martens.................................9
          7 loopens. half..................................32
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          blz. 73

          Peeter Peeters...................................3
          2 loopens half...................................1
          Aart Tielen.......................................8
          4 loopens. half..................................2

          Hendrik Peeter Bolle...........................10
          6 loopens. half..................................3
          Jan Hicxpors.....................................35
          13 loopens. half.................................62



          Jan Hendrix......................................10
          5 loopens. half..................................22
          Lambert Tijsse..................................10
          1 loopens. half..................................2

          Dirck van Gerwe................................4
          1 loopens. half..................................2
          Jacob Fransse....................................14
          2 loopens. half..................................1

          Joost Hoberge...................................12
          2 loopens. half..................................1
          de wed(uwe) Aart Kerckhof..................5

          Hendrik van Rut................................6
          2 loopens. half..................................1
          Frans Cornelis...................................7
          2 loopens. half..................................1

          Frans Keels......................................4
          3 loopens. half..................................12
          Joost Vrijnsse....................................7
          4 loopens. half..................................2

          Marcelis Antonis................................4
          2 loopens. half..................................1

                                                              1632

          blz. 74

          Jan Walravens...................................7

          Jan Goorts.......................................5
          3 loopens. half..................................12

          Jan van Hoof....................................10
          4 loopens. half..................................2
          Jan Dircx.........................................7



          3 loopens. half..................................12

          de wed(uwe) Goort Loomans.................5
          3 loopens. half..................................12
          de wed(uwe) Frans Luijcas....................10
          2 loopens. half..................................1

          Jan Peeters.......................................7
          2 loopens. half..................................1
          de wed(uwe) Willem Willems................17

          Frans Verrijt.....................................12
          3 loopens. half..................................12
          Gerit Flipse......................................10
          7 loopens. half..................................32

          Peeter Driese....................................8
          6 loopens. half..................................3
          Wilbert Jansse...................................8
          6 loopens. half..................................3

          Willem Vrijnsse.................................10
          8 loopens. half..................................4
          Tonij Antonis....................................10
          4 loopens. half..................................2

                                                              1612

          blz. 75

          Peeter Slaats.....................................18
          12 loopens. half.................................6
          Peeter Jansse.....................................62

          Jan Wilbers......................................6
          6 loopens. half..................................3
          Jan van den Broeck.............................9



          7 loopens. half..................................32
         
          Jan van der Linde...............................8
          5 loopens. half..................................22
          Goort Gerits.....................................12
          4 loopens. half..................................2

          Peeter Aalbers...................................9
          8 loopens. half..................................4
          Marte Gilens.....................................11

          Goort van Bussel................................9
          5 loopens. half..................................22
          Joost IJsbouts....................................5
          4 loopens. half..................................2

          Jan van de Rest de jonge......................4
          7 loopens. half..................................32
          Peeter Polle......................................62
          Jan van de Cruijs...............................5
          4 loopens. half..................................2
          Jan van Rest.....................................52

          Wilbert Peeters..................................8
          4 loopens. half..................................2
          Francis van der Linde..........................4
          3 loopens. half..................................12

          Willem Berkers..................................7
          10 loopens. half.................................5
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          blz. 76

          Aart Verhees....................................5
          5 loopens. half..................................22
          Jan Laser.........................................42

          Jan Pauwels......................................6
          4 loopens. half..................................2



          Jan Peeters.......................................5
          2 loopens. half..................................1

          Tonis Jelis........................................4
          6 loopens. half..................................3
          Dirck Flipse.....................................6
          4 loopens. half..................................2

          Francis Kanters..................................3
          4 loopens. half..................................2
          de wed(uwe) Jan Joosten......................2
          2 loopens. half..................................1

          d'heer Swinkels.................................2
          3 loopens. half..................................12
          Hend(rik) Jansse................................2

          Hend(rik) Goris.................................7
          2 loopens. half..................................1
          Hend(rik) Thopoel..............................6
          10 loopens. half.................................5

          d'heer Bossers...................................30
          15 loopens. half.................................72
          Jan Baptist.......................................8
          7 loopens. half..................................32

          Frans Conincx...................................8
          3 loopens. half..................................12
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          blz. 77

          Willem Peeters..................................6
          3 loopens. half..................................12
          Frans Polders....................................14
          3 loopens. half..................................12



          Goort Kanters...................................15

          Frans van Rut...................................9

          Wilbert Peeters..................................10
          3 loopens. half..................................12
          Joost Jansse......................................5
          2 loopens. half..................................1

          de wed(uwe) Jan Kanters......................6
          Tonij Flipse......................................1
          Jan Rijnders......................................3

          Tonij Wilbers....................................12
          2 loopens. half..................................1
          Jan Fransse.......................................8
          2 loopens. half..................................1

          Jan Driesse.......................................9
          Peeter Dircx.....................................12
          3 loopens. half..................................12
          Peeter Nelis......................................5

          de wed(uwe) Jan van(den) Loverbos........14
          2 loopens. half..................................1
          Steven Tonis.....................................9
          3 loopens. half..................................12

          Jasper Hendrix..................................3
          2 loopens. half..................................1
          de wed(uwe) Jan Joosten......................4
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          blz. 78

          de wed(uwe) Willem Peeters..................6
          5 loopens. half..................................22
          Jelis Flipse.......................................6
          3 loopens. half..................................12



          Marten Driese...................................6
          4 loopens. half..................................2

          Jan Smits.........................................8
          9 loopens. half..................................42
          Jan Peeter Smits................................6
          9 loopens. half..................................42
          de wed(uwe) Willem Slaats...................7
          10 loopens. half.................................5

          Jan Dircx.........................................6
          8 loopens. half..................................4
          Jan Aarts.........................................5
          3 loopens. half..................................12
          Lavrijns Meuwisse..............................6
          3 loopens. half..................................12

          de wed(uwe) Frans Goorts....................6
          2 loopens. half..................................1
          Tonij Marcelis...................................4
          4 loopens. half..................................2
          Marcelis van de Voort.........................15
          15 loopens. half.................................72

          Meuwis Lavrijse................................6
          3 loopens. half..................................12
          de wed(uwe) Tonij Cole.......................6
          4 loopens. half..................................2
          Dirck Meulendijck..............................20
          17 loopens. half.................................82
          Tonij Fransse....................................5
          2 loopens. half..................................1
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          blz. 79

          de wed(uwe) Tonij Peeters....................22
          Wilbert Verberne...............................4
          3 loopens. half..................................12



          Marcelis Driese.................................10
          3 loopens. half..................................12
          Peeter Martens..................................92

          Jan Goorts........................................10
          2 loopens. half..................................1
          de wed(uwe) Frans van Bussel...............9
          3 loopens. half..................................12
          de wed(uwe) Jan Polle.........................15
          3 loopens. half..................................12

          de wed(uwe) Tijs Martens.....................20
          5 loopens. half..................................22
          Geef Paulus......................................23
          6 loopens. half..................................3
          Hend(rik) Hend(riks)...........................6
          6 loopens. half..................................3

          Gerits Peeters....................................8
          4 loopens. half..................................2
          Marte Jansse.....................................13
          4 loopens. half..................................2
          Tonij Verhindert................................10
          2 loopens. half..................................1

          Joost Jan Wilbers...............................20
          4 loopens. half..................................2
          Jan Verheije.....................................112
          Sijme Peeters....................................12
          4 loopens. half..................................2
          Tonij Dircx......................................11
          4 loopens. half..................................2
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          blz. 80

          Vrijns Evers.....................................13
          2 loopens. half..................................1



          de wed(uwe) Jan Cole.........................82
          Hend(rik) Aalbers...............................82
          Tijs Dircx van Hugte...........................102

          Peeter Jan Aarts.................................8
          1 loopens. half..................................2
          Tonis Peeters....................................28
          3 loopens. half..................................12
          Joost Hoefnagels................................142

          Paulus Geven....................................14
          3 loopens. half..................................12
          Tonij Verhees...................................9
          3 loopens. half..................................12
          Jan Vrijnse.......................................15
          4 loopens. half..................................2

          Jelis Vrijnse......................................52
          Dirck Lamers....................................72
          Aart Keijsers.....................................6
          2 loopens. half..................................1
          Hend(rik) Paulus................................92
          de kind(eren) Paulus Janse....................6

          Hend(rik) Aart Tiele...........................14
          4 loopens. half..................................2
          Hend(rik) Verboeijen...........................8
          3 loopens. half..................................12

          Aart Hendrix....................................92
          Claas Verhees...................................10
          2 loopens. half..................................1
          Marte Marcelis..................................102
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          blz. 81



          Cornelis Manders...............................20
          5 loopens. half..................................22
          Marcelis Peeters.................................16
          4 loopens. half..................................2
          Jan Goort Loomans.............................11
          3 loopens. half..................................12

          Peeter Bimans...................................7
          3 loopens. half..................................12
          Jan Verberne.....................................7
          3 loopens. half..................................12
          Jan Aarts.........................................17
          3 loopens. half..................................12

          de wed(uwe) Hend(rik) Smits.................1
          Hendrik Hoefnagels............................12
          3 loopens. half..................................12
          Willem Goort Loomans........................21
          6 loopens. half..................................3

          Bartel Faasse....................................42
          de kind(eren) Tonij Verrijt....................7
          5 loopens. half..................................22
          Huijbert Abrahams.............................32

          Jan Rijnders......................................42
          Jan Paulus........................................6
          4 lopens. half....................................2
          Cobus Sauve.....................................22
          de wed(uwe) Jan Paulus.......................3

          Vester Michiels..................................62
          Jelis van den Berge.............................3
          Willem Aarts....................................8
          3 loopens. half..................................12
          Teunis Peeters...................................6
          4 loopens. half..................................2
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          blz. 82



          Willem Willems.................................5
          3 loopens. half..................................12
          Goort Buckems..................................52
          Marte van Deurse...............................22
          de kind(eren) Aart Aarts.......................52
          Frans Martens...................................62
          2 loopens. half..................................1

          Jan Verhose......................................52
          Dilis Janse.......................................12
          Joost Roefs.......................................3
          de wed(uwe) Frans Huijbders.................10
          9 loopens. half..................................42
          Jan Smits.........................................32
          Jan Gijsbers......................................32

          Willem Jan Loomans...........................11
          10 loopens. half.................................5
          Goort Martens...................................4
          2 loopens. half..................................1
          Wouter Hoefnagels.............................5
          2 loopens. half..................................1
          Jan van Riet......................................8
          3 loopens. half..................................12

          Martinus Jansse.................................82
          Sis Loverbos.....................................6
          4 loopens. half..................................2
          Jan Smits.........................................62
          Jan Wollifs.......................................52
          Jan Hoefnagels..................................6
         
          Peeter Jan Hoefnagels..........................7
          2 loopens. half..................................1
          Lamert Wollifs..................................6
          2 loopens. half..................................1
          de kind(eren) Jan Timmermans...............12
          4 loopens. half..................................2

                                                              1572

          blz. 83



          Tijs Somers......................................3
          de kind(eren) tijs de Kuijper..................6
          4 loopens. half..................................2
          Jan Aalbers......................................3
          2 loopens. half..................................1
          Flips Warsenberg...............................10
          7 loopens. half..................................32

          Tile Tilens.......................................62
          de kind(eren) Tonij de Smit...................5
          2 loopens. half..................................1
          Jan Wagen.......................................6
          de kind(eren) Rijnier van Geldrop...........4
          Nol Molendijck.................................72

          Tonij Stevens....................................10
          5 loopens. half..................................22
          Tijs van de Cruijs...............................32
          Joris Alous.......................................6
          2 loopens. half..................................1

          Peeter Coopmans...............................5
          2 loopens. half..................................1
          Tijs Willems.....................................8
          2 loopens. half..................................1
          Tonij Fransse....................................42
          Aart de Smit.....................................5
          3 loopens. half..................................12

          Lijsbet Canters..................................4
          Tijs Flipse........................................7
          4 loopens. half..................................2
          Jan Doense.......................................6
          2 loopens. half..................................1
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          blz. 84

                        Het montant der loopensaten
                        rogge granen bevroren en bedorven
                                      bedragt ten
                        nombre van twee duijsent seven
                        hodert negen en dartig loopens(aten)

                               Dico 2739 loopens(aten)

          Aldus desen staat in alle op-
          regtigheijt naar beste kennisse en
          wetenschap geformeert in oisconde
          der waarheijt getijckent actum Asten
          den seventiende junij 1700 en vier en
          twintig.  Anto(ni) Canters  schepen

                     Marcelis Daniëls  schepen

                     Bendert Vervordeldonck  schepen

                     Michiel van de Cruijs  schepen

                     Jan van Hellemont  schepen

                     Peeter van de Voorst  schepen

                           Mij present

                           J. Draak  secr(etaris)
                                 1724



          blz. 85

                     Vergaderinge van d'heer
                     Pieter de Cort drost, Antonij Kanters, Jan
                     van Helmont, Bendert
                     Vervorreldonck, Michiel
                     van de Cruijs, Peeter van
                     de Vorst en Marcelis Daan-
                     dels schepenen.

                   Saterdag den 22e julij 1724

          Den heere drost heeft volgens het mon-
          deling relaas          van den vorster
          hier present de gelijcke schepenen laten
          citeeren ter raatcamere op heden snade-
          middags om drie uren,
                        omm van s'heeren wegen
          bekent te maken dat hij heer drossard
          van s'heeren wegen d'heer Antonij Kanters
          bedanckt als president en van sijn eet
          ontslaat.
          waarop den selven Antonij Kanters den heere
          Drost van s'heeren wegen insgelijcx bedanckt
          met het versoeck dat hij heer drost aan den
          heer schrijvende sig in de gunst van den
          heer recommandeert.
          Ende heeft hij heere Drost van s'heeren
          wegen tot president aangstelt gelijck
          hij doet mits desen den schepen Michiel
          van de Cruijs.
          Ende tot schepen Jan Jansse Verberne die daar
          op den behoorlijcken Eet als schepen aan
          handen van d'heer Drost afgelegt heeft
          naart voorlesen vant formulier in de politique
          reformatie geinsereert.
                        Peeter van de Voorst  schepen
                        Jan van Hellemont  schepen
                            Mij present
                        J. Draak secr(etaris)



          blz. 86

          Dato voors(chreven) heeft Antonij Kanters aan den heer
          Drost overgelevert agt sleutels versoeckende
          hij heer Drost dat         hij Kanters
          als president geweest de kast waarvan hij
          alleen een sleutel heeft gehat geliefden te
          openen en de papieren daar in onder inventa-
          ris overgeven waarop hij Kanters seijde
          geen ander papieren onder sig te hebben als
          die in de kast liggen en dat hij sonder
          inventaris die becomen heeft waarop hij
          Kanters niet tegenstaande de iterative
          versoecken van den heer Drost is vertrocken
          ende naar dat de kast door den heer drost
          met de sleutel is open gedaan ter presentie
          van ons schepenen is daar in bevonden

                        op de bovenste banck
         
          een specificatie vanden deurw(aarder) van Bommel

          item een acte van sommatie getijckent
          R: Pauw

          item een missive van Moerkerke dato
          8e 8 br.=(oktober) 1723

          Documenten van Paulus Geven cum suo borgem(eester)
          Documenten van Huijbert Fransse cum suo

          Borgem(eeste)r van 1721 tot 1722
          constitutie brief van de Haas

          Documenten van de reek(ening) van Marte
          Jansse cum suo borgem(eeste)r van 1716 tot
          1717.



          blz. 87

          Documenten van de reek(ening) van Flips Timmermans
          cum suo Borgem(eeste)r van 1707 tot 1708

          Reek(ening) van Joost Jan Wilbers cum suo collecteur
          van de contributie van 1712

          Documenten van de reek(ening) van Jacob Martens
          met meer andere quit(anties) in een bussel bij een
          gebonden

          Reek(ening) van hoorngelt et: van Peeter Dircx van
          1718 tot 1719 en sijne borgem(eeste)rs reek(ening) met
          documenten van dien

          uijtgift van heer Hend(rik) van Kuijck heere van
          Asten in een linne sak met meer andere

          Documente van de Borgem(eeste)rs Reek(ening) van Peeter
          Andriesse cum suo Borgem(eeste)r van

          Documenten van de Borgem(eeste)rs Reek(ening) van
          Marte van Loverbos

          Documenten van de Borgem(eeste)rs Reek(ening) van
          Aart de Smit

          papieren in een linne sak van de Peel tegen
          Someren en Neerweert

          Documenten van verponding Reek(ening) van Hend(rik)
          Thopoel

          versceijde quit(anties) van de rent van vrouw Wees

          quit(antie) van Luijcas vander Loo Reek(ening) van gemeene
          middelen

          een linne sak met brieven.



          blz. 88

          eenige briefkens quit(anties) etc. van verscheijde natuur bij-
          een gebonden

          protest van Hend(rik) Thopoel cum sues
          verscheijde versoecken van visie en extracten van
          geestdens

                       op de tweede Beun

          prothocol beginnende 1653
        
          ligger der verponding van 1686

          Borgem(eeste)rs Reek(eningen) van Marte Janse Cum suo
          van 1716 tot 1717
 
          verponding Reek(ening) van Hend(rik) Aart Tielen

          Reek(ening) van Michiel van de Cruijs en Bendert
          van Hoof

          Reek(ening) van borgem(eeste)rs Reek(ening) van Marte
          van Loverbos

          Aansprake van Tonij Voermans tegens J. Draak

          verponding Reek(ening) van Jan Lomans, Frans Huijbers

          Reek(ening) van gemeijne middele en conincxbede van
          Francis Verrijt

          Borgem(eeste)rs Reek(ening) van Willem Laurijnse met
          de documente

          Reek(ening) van Huijbert Abrahams der gemeene
          middelen

          Reek(ening) van Hend(rik) Thopoel van verponding.



          blz. 89

          Borgem(eeste)rs Reek(ening) van Teunis Verrijt cum suo

          Reek(ening) van Teunis Peeters en Dirck Jan Dircx
          der fransse contributie

          twee declaratien van Moerkerke
          declaratie van adv(ocaat) Swinkels
          vier Reek(eninge) van Jan ?  van hoorgelt etc.

          Borgem(eeste)rs Reek(ening) van Jan Antonis Tilens

          verponding Reek(ening) van Flips van Heusden en
          Willem van Hugt

          Reek(ening) van Jacob Martens van gemeene middelen
          van 1710 tot 1711

          Reek(ening) van Tijs Dircx en Peeter Kanters

          Reek(ening) van Jan Doense van besaijt etc.

          verpond(ings) Reek(ening) van Francis Kanters

          Reek(ening) van Ture Lomans  (       
                                                  )gemeene middelen
          Reek(ening) van Marcus Sauve (

          negen ingebonden Borgem(eeste)rs Reek(eningen)

          prost van Jan Doensen

          versceijde quitanties van diverse collecteurs

          Reek(ening) van Aart Aart Tielen cum suo Borgem(eeste)rs
          van 1700 tot 1701

          kerk Reek(ening) van Martinus van der Lit



          blz. 90

          ligger der persooneele quotisatie 1707

          formulier van een ligger der landerije sonder
          hooft blat

          ligger der conincxbede 1709

          ligger der landerije 1688

          ligger der verpond(inge) 1709

          formulier van ligger der verpond(inge)

          ligger der bede 1701

          Borgem(eeste)rs Reek(ening) van Tonis van Rut 1704

          Jan van Helmont en Antonis Loomans
          Borgem(eeste)rs Reek(ening)

          ligger der bede 1713

          Borgem(eeste)rs Reek(ening) van Antonij de Kuij(per)
          cum suo

          Borgem(eeste)rs Reek(ening) van Jacob Ver(berne)
          cum suo

          Borgem(eeste)rs Reek(ening) van Antonis van
          Rut en Tomas Jacobs

          hooft lijste vant jaar (17.1)

          eenige quit(anties) van verscheijde natuur

          Aldus 't geene voors(chreven) geinventariseert
          en geen meer papieren in de kast bevonden als voors(chreven)
          staat



          blz. 91

                            Vergaderinge van
                            den heere Pieter de Cort drost
                            Michiel van de Cruijs, Jan van
                            Helmont en Jan Verberne
                            schepenen present den heer
                            predicant Josselin

                Vrijdag den 8e 7 br. =(september) 1724

          sijnde door den heere drossard voorgebragt
          een ordre van haar ed(el) mo(gende) d'heeren gedepu-
          teerden van haar ed(el) mo(gende) d'heeren raden
          van staten der vereenigde Nederlanden tot
          s'Bosch gegeven den 14e julij 1724 waarbij
          aan den schoolm(eeste)r en koster van Asten
          wort gelast sijn pligt voortaan ordentelijk
          te betragten en sorg te dragen dat daar
          over geen verdere klagten en comen welck
          ordre in dese vergaderinge aan Gabriël
          Swanenberg als coster en schoolm(eeste)r niet
          alleen is voorgelesen maar oock aan hem
          vertoont met recommandatie sig naar
          haar ed(el) mo(gende) orders te reguleeren ende
          heeft den selven schoolm(eeste)r daar van versogt
       simple copij die aan hem gegeven sal worden
          luijdende de selve van woorde tot woorde
          als volgt

          De ondergeteekende gecommitteerden van
          haar ed(el) mogende de heeren raden van
          staate der vereenigde Nederlanden tot het
          verpagten der tiendens alhier geinformeert
          sijnde dat den schoolmeester en coster tot Asten
          sijn dienst niet na behooren waar-
          neempt, als, onder andere dat wanneer
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          den predicant absent is en alleen snamiddags
          wort gepredickt egter des smorgens de klock
          luijt en daar door de gemeente abuseert en
          dat hij volgens clagten der ingesetenen, de
          kinderen met een abte rude discipline be-
          handelt, gelastende aan den voorn(oem)de koster en
          schoolm(eeste)r om sijn pligt voortaan ordente-
          lijcker te betragten en sorge te dragen
          dat daar over geen verdere klagten comen
          actum  's-Hertogenbosch den 14 julij 1724
          was getijckent W. v. Delen, Adr. van Borsselen
          tot Geldermalsen.

          sijnde de copij door den vorster volgens mondelinge
          bekentenisse aan hem coster gelevert.    

                       Michiel van de Cruijs  schepen

                       Jan van Hellemont  schepen

                       Jan Verberne  schepen

                                 Mij present

                               J. Draak secr(etari)s
                                   1724

          Mijn heeren officier en schepenen
          deser grontheerlijckheijt Asten ordonneeren
          bij desen Aart Willems den Smit cum suo
          gewesene borgem(eeste)rs alhier van St-Jan 1719
          tot St-Jan 1720 dat sij binnen den tijt van
          veertien dagen naar insinuatie aan Huijbert
          Fransse cum suo gewesene borgem(eeste)rs van
          Asten van St-Jan 1721 tot St-Jan 1722
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          sullen hebben over te tellen het slot hunder
          borgemeesters reekeninge in dato den 13 meert
          1722 ter som(me) van vijf hondert drie en
                               9 (halve cortinge dat ... betaalt)?
          twintig gulden elf stuivers agt penninge 8 sonder
          daarvan in gebreken te blijven voor
          welcke som(me) die voors(chreven) Aart Willems cum
          suo van nu voor als dan en alsdan
          voor als nu werden verclaart executabel
          cum expensis actum in judicio ordi-
          nario binnen Asten den ngende 8 br = oktober
          17c (1700) en vier en twintig.

              J.D. Cort.
                            Michiel van de Cruijs 
                            Jan van Hellemont
                            Marcelis Daniëls
                            Bendert Vervordeldonck
                            Peter van de Vorst schepen
                            Jan Verberne schepen.

                        Extract uijt de
                        resolutien van de ed(el) mo(gende)
                        heeren raden van state der
                        Vereenigde Nederlanden

               Donderdag den 18e januarij 1725

          Ontfangen een missive van de onfangers
          Wentholt en vander Waeijen, geschreven te
          s'Bosch den 2e deser tot berigt op een
          reg(...)te van de regenten van Asten, Mierlo,
          Bakel, Aarle-Rixtel, Beek, Vlierde en
          Stiphout voor soo veel daar bij versogt



          is atterminatie van de veragterde
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          verpondingen, en gemeene middelen, waar-
          op gedelibreert sijnde is goet gevonden en
          verstaan, aan de supplianten te accor-
          deeren atterminatie, om te betalen in drie
          jaarlijcxe termijnen en sulcx ider jaar een
          geregt darde part de navolgende sommen.
                               
                                                gemeene middelen
                     verpondinge 1723     van 1e okt. 1722 en 1723
                         
          Asten...........3654 - 2 - 8  -  2115 - 7 - 6

          Mierlo..........2585 - 3 - 0  -  2185 - 3 - 8

          Bakel...........1823 - 3 -12  -  2059 - 8 - 8

          Aarle-Rixtel...1926 - 3 - 0  -   558 -14 - 0

          Beek............2007 -15 -14  -  1271 -19 - 0

          Vlierden........ 657 -17 - 4  -  ..............

          Stiphout........ 614 - 1 -12  -  303 -15 - 0

          En het verdere versoeck van de supp(lian)ten
          af te slaan en sal extract deser
          resolutie gesonden worden aan de
          boven gemelte ontfangers om te
          strecken tot haar naarigting, was
          getijckent G. de Raet ut onderstont
          geaccordeert met het register, was getijckent
          S. van Slingelant.

          Aldus geregistreert op heden den negen-



          tienden meert 1700 en vijf en twintig.
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(...) uijtgegeven                                 Vergaderinge van drossart
1724 6 nov. aen den armm.                  president en schepenen van
in de Raedkamer    2 . 5 . 0                 Asten als provisoren vanden
(...)(verhindert)     1 . 5 . 0                 armen.
Jan Groenen         0 .13 . 0
aen de vrouw van                          Maendag den 30 april 1725
Peter Dirk Coolen  0 .18 . 0  
aen de wed(uwe)                  Is binnen gestaen Josep Vervordeldonck armm(eester)
Jan Peeter Canters  0 .19 . 0   van Asten dewelcke aen dese vergadering voordraagt
Aen armen           0 .18 . 0   dat Peter Martens inwoonder en geboortig
aen Jen Krack       3 . 0 . 0    van Asten voor desen wegens den armen is bestelt ge-
Marten v.Deursen  1 . 5 . 0    worden voor 24 gulden en dat niemant den (over)
Jan Groenen         0 .14 . 0   nu wil aennemen dan voor 30 gulden jaerlijx, dat
(beukenbos)          0 . 7 . 8   hem armmeester, door Antonij Voermans is aen-
Dirck Coolen        0 . 5 . 8    gehouden dat den selven aenden armen jaerlijx
Jen Krack            3 .19 . 8   uijt goederen gecomen van Peter Canters is
Dirck Coolen        3 .15 . 0   geldende twee gulden vijftien stuijvers jaerlijx
weduwe Tonij van                presenterende voor de cassatie vanden rente
Bussel                 3 . 4 . 0   den voors(chreven) Peter Martens twee jaren te
Wilbert Huij-                      onderhouden naer behooren, en ingeval hij
berts                   2 . 4 . 0   inmiddels aflijvigh mogte worden, dat
Gerit Leijssen       1 . 0 . 0    alsdan naer advenandt het capitael
(beukenbos)          2 . 0 . 0   vande ev(entuele) rente maer sal werden
Peter Martens       7 .10 . 0   afgetrocken, en dat hij Antonij Voermans
                       35 . 8 . 8    het te cort zijnde tot suppleren gulden ad.
aen Jacob                           eenen gulden tegen ider (stuivers) souden suppleren
(Baesten)             8 . 8 . 0    en aenden armen opleggen en betaelen
Dirck Jacobs         5 . 8 . 0   versoeckende hierop dat de Ed(el)
                        49 . 4 . 8
aen Gerit
(Kuijper)             0 .12 . 8
                       49 .17 . 6
aen Marten
van Deursen         0 . 3 . 0
                       50 . 0 . 6



Aldus verrekent                          P. D. Cort    Michiel van de Cruijs
den agtiende april                                         Jan van Hellemont
1700 ses en dartig                                         P.D.von Cotshausen
de huijs                                                         secr(etaris)
vrou van
Ant. Vormans.
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          Vergad(ering) als provisoren het selve gelieven
          te approberen
          de ed(ele) vergad(ering) heeft het geene v(oorschreven) haer
          wel laeten gevallen, des dat Antonij Voer-
          mans vant geproponeerde behoorlijcke
          acte en gelofte moet passeeren, en dat
          de armm(eeste)rs bij v(er)volgh uijt de rekeningen
          van(de) armen diergelijcke rente van 2 : 15 : 0
          sullen moeten uijtsetten met kennisse en
          goet vinden van(de) provisoren op dat de
          arme incomsten niet v(er)mindert worden.

               P. D. Cort      P.G. Josselin

                          Michiel van de Cruijs

                          Marcelis Daniëls

                          Bendert Vervordeldonck

                          Jan van Hellemont

                          Peter van de Vorst

                       Eet van de borgem(eeste)rs

          wij beloven en sweren dat wij als borgem(eeste)rs
          de gemijnte in alle hare oude regten
          en gregtigheden sullen helpen mentineeren
          en voorstaan als ook de collect boecken
          als borgem(eeste)rs die ons door de regenten volgens
          ordere van den lande ter hant gestelt



          sullen worden, getrouwelijck sullen innen
          en met gemijns gelt gemijns schade te sullen
          voorstaan, en alle ordonnantie die tot onsen
          laste naar out gebruijck en ordere van
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          den lande geslagen sullen worden te sullen
          voldoen en naar comen en verders ons gedragen
          gelijck eerlijcke borgem(eeste)rs toe staat te doen
          en des versogt te doen behoorlijcke reek(ening)
          bewijs en reliqua soo waarlijck mogt
          haar Godt almagtig helpen.

          op huijden 16e junij 1725 hebben Hend(rik)
          Hendricx ende Peeter Driessen
          als geeligeerde borgem(eeste)rs den voorenstaande
          eet aan handen van d'heer Pieter de Cort
          drossaart alhier gedaan en afgelegt coram
          d'ondergetijckende schepenen.

                          Michiel van de Cruijs  schepen

                          Jan van Hellemont  schepen.

                     Eet der setters

          wij beloven en sweren als setters des versogt de
          gemijnte te sullen voorstaan en oock ons te sullen
          gedragen gelijck 't behoort soo waarlijck
          helpe haar Godt almagtig.

          op huijden den 16e junij 1725 hebben Jan Peeter
          Slaats en Francis Peeter Colen gedaan den
          voorenstaanden Eet aan handen van d'heer
          Piter de Cort drossard alhier coram de onder-
          getijckende schepenen.



                           Michiel van de Cruijs  schepen

                           Jan van Hellemont  schepen.
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                               Vergaderinge van heeren
                               drost en schepenen

                   Donderdag den 26e julij 1725

          Vermits het overleijden van Aart Willems
          den Smit soo is naar verhoor der naaste
          bloetvrinden bij heeren officier en schepenen
          tot voogden aangestelt over de twee
          minderjarige  vader en moederloose
          kind(eren) Marcelis Andriesse ende Goort
          Buckums, en in consideratie dat indien
          boedel te ridderen is het borgem(eeste)rsboeck
          van den jare 1719 soo is op versoeck van
          den voors(chreven) Marcelis Andriesse alnog tot
          toesiende voogden mede aangestelt Jan
          Joris van Hoof ende is goet gevonden
          dat den voorsc(hreven) Marcelis Andriesse als ook
          Goort Buckums als wanneer die herstelt
          sal sijn den behoorlijcken Eet sullen afleggen.

          Ende heeft den voors(chreven) van Hoof sonder sig
          den boedel te ondervinden ofte tot eenige
          verantwoordinge gehouden te willen sijn gelooft
          de voors(chreven) momboirs met raat en daat
          te sullen assisteeren.

          op datum voors(chreven) soo heeft Marcelis Andriesse
          aan handen van den heer drossard den
          behoorlijcken Eet gedaan.



                          Michiel van de Cruijs  schepen

                          Jan van Hellemont  schepen

                         J. Draak  secr(etaris).
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          Slaats..................Jan Peeter........67,69,97,
          Slaats..................Peeter.............75,
          Slaats..................weduwe Willem.78,
          Slingelant.............S. van.............50,94,        

          blz. 106

          Smit...................Aart Willem de..2,83,87,98,
          Smit...................kind. Toni de....83,
          Smits..................Aart Willems.....3,92,93,
          Smits..................Jan.................1 t/m 90
          Smits..................Jan Jan............35,37,
          Smits..................Jan Peeter.........78,
          Smits..................weduwe Hend....81,
          Someren..............Dirck van.........66,
          Somers................Tijs................83,
          Souve.................Hendrina..........40,
          Sporenberg...........Jan.................45,
          Sporenberg...........Willemijn W.....45,
          Stevens................Jan.................2,4,44,53,70,
          Stevens................Tonij..............83,
          Swanenberg..........Gabriël............91,
          Swinkels..............d'heer.............76,89,
          Teunis.................Jan.................67,
          Teunis.................Joost..............68,
          Teunis.................Wouter............68,
          Thopoel...............Hendrik...........76,87,88,
          Tiele...................Hendrik Aart....80,88,
          Tielen.................Aart................73,89,
          Tilens.................Jan Antonis.......89,
          Tilens.................Tile................83,
          Timmermans.........Flip................87,
          Timmermans.........kinderen Jan......82,



          Tomas.................weduwe Jacob...72,
          Tonis..................Steven.............77,
          Tijsse..................Lambert..........73,
          Velters................A. .................59,
          Verberne..............Jacob..............90,
          Verberne..............Jan.................55,81,91,92,93,
          Verberne..............Jan Jansse........85,
          Verberne..............Wilbert...........79,
          Verboeijen............Hendrik...........57,80,
          Verhees...............Aart................76,
          Verhees...............Claas..............80,
          Verhees...............Toni...............80,
          Verheije..............Jan.................79,
          Verheijen.............Jan Willem.......1,
          Verhindert............Toni...............79,
          Verhose...............Jan.................82,

          blz. 107

          Verrijt.................Frans..............74,88,
          Verrijt.................kinderen Toni....81,
          Verrijt.................Teunis............89,
          Vervoordeldonck....Bendert............1 t/m 90
          Vervordeldonck.....Joseph.............54,55,95,
          Vervorreldonck......Joseph.............71,
          Voermans.............Antoni............39,51,52,88,95,
          Vo(o)rst...............Peeter van de....54 t/m 98
          Voort..................Marcelis van de.78,
          Vorst..................Peeter Dircx v.d.52,
          Vrasdonck............Jan.................69,
          Vreijnse...............Willem............3,         
          Vriens.................Jan.................70,
          Vrijnse................Jan.................80,
          Vrijnse................Jelis................80,
          Vrijnsse...............Joost...............73,
          Vrijnsse...............Willem............74,
          Waeijen...............ontv vander......93, 
          Wagen................Jan.................83,
          Walravens............Jan.................74, 
          Warsenberg..........Flips...............45,63,83,
          Weert.................Frans van.........69,
          Wees..................vrouw.............87,
          Wentholt..............ontvanger.........93,
          Wilbers...............Jan.................75,
          Wilbers...............Joost Jan..........79,87,



          Wilbers...............Toni................77, 
          Wilbortsen............Joost Jan..........1,
          Willems...............Jan.................67,
          Willems...............Tijs................83,
          Willems...............weduwe Willem.74,
          Willems...............Willemijn.........45,
          Willems...............Willem............45,47,48,56,68,  
          Winteroij.............Johan..............53,
          Winteroij.............Elisabet...........53,
          Wollff.................Frans..............72,
          Wollifs................Jan.................82,
          Wollifs................Lamert............82,   
          IJsbouts...............Joost...............75,

     

          blz. 108

          STADS-DORPSNAMEN C.Q. TOPONIEMEN

          Angeleur.....................13,
          Asten.........................1 t/m 98
          Aarle-Rixtel.................93,94,
          Bakel.........................93,94,
          Beek..........................93,94,
          Beek ende Donck..........43,
          Bergele.......................13,
          Bergslant....................55,
          Bommel......................86,
          Colonster....................13,31,47,51,
          Ceulen.......................13,
          Deursen......................53,
          Goor.........................13,
          Haage den...................60,
          's-Hertogenboesh...........1 t/m 98
          Luijck........................13,47,
          Meijerije.....................49,60,64,
          Mierlo.......................93,94,



          Moerkerke...................86,89,
          Nederlanden vereenigde...49,58,60,91,93,
          Neerweert...................87,
          Ommel.......................1 t/m 98
          Peelant.......................49,60,64,
          Peel de.......................8 t/m98
          Rouwenberg.................13,
          Someren.....................43,87,
          Stiphout......................93,94,
          Vlierden.....................93,94,

          blz. 109

          BEROEPEN C.Q. FUNCTIES

          Advocaat....................89,
          Armeesters..................32,40,46,54,55,95,96,
          Auditeurs....................25,26,
          Baron........................2,5,13,47,51,
          Borgemeesters..............2 t/m 98
          Chirrurgijn..................46,
          Collecteurs..................20,28,87,
          Drossaard....................2 t/m 98
          Heiligegeestmeesters.......21,
          Kerkmeesters...............21,
          Koster........................91,92,
          Luijtenant...................53,
          Officier......................18,19,29,92,98,
          Ondervorster................33,
          Peelmeester.................43,
          Predicant....................49,50,91,92,
          President.....................17,52,53,85,86,



          Procureur....................5,6,
          Provisoren...................40,55,95,96,
          Rentmeester.................49,
          Schepenen...................1 t/m 98
          Scholtis......................14,
          Schoolmeester..............49,91,92,
          Schout.......................36,47,48,49,54,56,57,
          Schutter......................33,
          Secretaris....................7 t/m 98 
          Setters........................2,4,23,36,37,45,47,57,64,97,
          Viermannen.................7,12,18,25,29,49,52, 
          Vorster.......................1,85,


